
 

Marc Moncusí, Director Artístic 

Temporada 2020-2021 - 1a. Temporada commemorativa del Centenari! 

Teatre Fortuny -  Dilluns 4 de gener de 2021 - 20:00h 

 “Concert de Cap d’Any amb 

l’Orquestra Simfònica del Vallès” 

 Xavier Puig, director / Irene Mas, soprano 

 

 

OPTICA SALAS PATROCINA AQUEST CONCERT DE CAP D’ANY  

PER DESITJAR-VOS UN BON ANY 2021! 

 

Amb el Patrocini de:  

 

                                               

 

                                             



Programa 

 

 Franz von Suppé (1819-1895)  Cavalleria lleugera 

 Enric Morera (1865-1942)  Suite de valsos de L’any de la picor (arr: Xavier Puig) 

 Nicolau Manent (1827-1887)  A posta de sol (ària per a soprano) (arr: Jordi Cornudella) 

 Felip Caparrós    La revolta (ària per a soprano) (arr: Jordi Cornudella) 

 Amadeo Vives (1871-1932)  Maruxa (Preludi de l’Acte 2) 

 Rafael Martínez Valls   Cançó d’amor i de guerra (sardana) 

 Franz von Suppé   La bella Galatea (Obertura) 

 Johann Strauss II (1825- 1899)  Tritsch-tratsch polca, Op. 214 

 Johann Strauss II   Aimer, boire et chanter,  Op. 333 (amb soprano) 

 L. van Beethoven / La Trinca  Oda al paper de wáter 

 Johann Strauss II   Champagne Polka,  Op. 211 

      Al bell Danubi Blau,  Op. 314 

___________________________________________________________________________________ 

 

Espònsors: 

 

 

                                                
 

                           

 

                                             

                       

                       

 

 

 



Orquestra Simfònica del Vallès 

 

 

L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és una realitat que porta la música al cor de les persones 

des del 1987. Les emocions són el nostre fort, i per transmetre‐les, procurem cada vegada més 
fer participar el públic, innovar en els formats i en les maneres de fer música, i aprofundir en el 

compromís de valor amb la nostra comunitat. Som l'única orquestra profesional estable privada 
del país, on els músics i equip de gestió són alhora empleats i accionistes. 

 
La nostra intensa activitat —més de 100 actuacions l’any— es centra, per un costat, al Palau de la 
Música Catalana, on celebrem la 25a temporada de concerts "Simfònics al Palau", amb tretze 

concerts anuals que realitzem en coproducció amb el nostre soci principal, el Palau de la Música 
Catalana, i, per l'altre, a la ciutat de Sabadell, on realitzem la temporada de concerts simfònics. A més, 
des de la nostra fundació som l’orquestra titular del circuït Òpera a Catalunya. Han estat els nostres 

directors titulars: Albert Argudo, del 1988 al 1992; Jordi Mora, del 1993 al 1997; Salvador Brotons, 

del 1997 al 2002; Edmon Colomer, del 2002 al 2005; David Giménez Carreras, del 2006 al 2009, 
Rubén Gimeno, del 2009 al 2016 i James Ross del 2017 al 2018. Des del setembre del 2018, 
n’és el director titular Xavier Puig. 

 
Som l'orquestra espanyola amb més presencia a les xarxes socials, amb més de 23.200 seguidors 
a Twitter, 18.000 a Facebook, i juntament amb el Banc Sabadell hem fet el flashmob "Som 
Sabadell", amb més de 87 milions de visites a Youtube, el video d'una orquestra simfònica més 

vist arreu del planeta. 
 

        www.osvalles.com 

 

Xavier Puig, director 

 

Nascut el 1973 i natural de Cervera (Lleida), comença els seus estudis musicals amb el piano i el violí al 
Conservatori Municipal d’aquesta ciutat, per ampliar‐ los posteriorment al Conservatori Professional de 
Badalona, on obté el Títol Superior de professor d’harmonia, contrapunt  i composició, sota el mestratge 

de M.A. Hurtado, M. Roger, B. Casablancas i J. Soler. Paral∙lelament s'inicia en la direcció coral als 
Cursos Internacionals de Direcció Coral de Lleida, on estudia amb els mestres J. Prats, J. Duijck, L. 
Heltay i J. Casas. Rep també lliçó magistral dels professor E. Ericsoni P. Cao. El 1999 és admès a la 
Universität für Musik und Darstelende Kunst de Viena, on cursa els estudis de direcció musical, 

sota el mestratge de L. Hager, Y. Yuassa, G. Theuring i H. Arman, entre d’altres. Al juliol del 2003 
guanya el concurs per a la plaça de Director Assistent de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya (OBC), càrrec que desenvolupa fins al juliol del 2005. 

 
Actualment dirigeix la Murtra Ensemble i és director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès (des del 
setembre 2018) i del Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida (des del 2002). Ha estat 
director convidat d’orquestres nacionals i internacionals com l’Orquestra Nacional d’Espanya, 

l’Orquestra i Cor de RTVE, l’Orquestra Pablo Sarasate, la Joven Orquesta Nacional de España, 
l’Orquestra de Cambra d’Andorra, l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’Orquestra Barroca Catalana, 
l’ensemble Kaleidoscop der Nationen de Viena, entre d’altres. 

 
Ha enregistrat per a segells com Verso, Catalunya Música, Universität für Musik‐ Wien, o Ars 
Harmonica‐ La mà de Guido, amb qui ha editat un disc de música religiosa inèdita de Mompou i 
Blancafort. 

 

    www.xavierpuig.com 

 

http://www.osvalles.com/
http://www.xavierpuig.com/


Irene Mas, soprano 

 

Nascuda a Palma, comença la seva formació musical i escènica al Teatre Principal d’aquesta ciutat i 
posteriorment obté el Grau Superior de Violí (Conservatori Superior de les Illes Balears) i el Grau 
Superior de Cant (Conservatori Superior del Liceu). Ha rebut el Primer Premi i un premi especial al 
Concurs Internacional de Música de les Corts, el Tercer premi al Concurs de Cant Josep Palet de 

Martorell, el Tercer Premi al concurs Germans Plà “Ciutat de Balaguer”, el Premi Mirna Lacambra per 
interpretar Susanna a Le nozze di Fígaro a l’Escola d’Òpera de Sabadell, el Segon Premi al XX Concurs 
d’Interpretació de l’Arjau així com la Beca Joves Promeses de la Fundació Ferrer Salat, la Beca d’Alta 
Especialització de la Fundació AIE i ha estat seleccionada per l’Acadèmia de Formació Professional de 

Jordi Savall. Recentment ha debutat amb un recital en solitari al Palau de la Música Catalana dins el 
concurs El Primer Palau, on ha rebut el Segon Premi ex aequo i el premi Juventudes Musicales de 
España. Ha participat a les 3 recents edicions del LIFE Victoria Lied Festival, al Bachcelona, a la 

Schubertiada de Vilabertran i a l’Auditori de Barcelona. 
 

    www.irenemas-soprano.com 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Amb la col.laboració de: 

 

                                    

 

 

Notes al programa 

 

 

D’Àustria a Catalunya s’hi arriba traspassant un mirall. Us adonareu quan escolteu l’opereta vienesa 

reflectida en la sarsuela catalana: els nostrats Amadeu Vives, Nicolau Manent i Felip Caparrós 
compartiran cartell amb els referents centreeuropeus del gènere més lleuger del teatre musical liderats per 
l’indiscutible Johann Strauss II. El vals és la dansa més elegant de totes les danses que es fan; 

Eduard Toldrà, des d’Empúries, ens demostrarà que la més bella de les que a més es desfan és la 
Sardana. No faltarà un record simpàtic a Beethoven com a cloenda de la celebració del 250è Aniversari 
del seu naixement. Per a qui creu que la Vida majúscula torna a començar cada primer dia d’un nou 

any. 
 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.irenemas-soprano.com/


 

Partners: 

 

                                 

                        

                                                               

      AAM-Alcoy 

   

 

 

  Associació de Concerts de Reus 

www.associacioconcertsreus.cat 

 

Marc Moncusí, Director Artístic 

 

Miquel Massana, Director Assistent 

Josep Maria Guix, Compositor Resident 

David Callau, Artista Resident 

Núria Puig, Coordinadora “Observatori Cultural Gaudí” 

 

 

 Societat El Círcol    Facebook: Associació de Concerts de Reus       

 Pl. Prim, 4                           Twitter: @AConcertsReus         

 43201, Reus    Instagram: @associació_de_concerts 

 Email:    

 associacioconcertsreus@yahoo.com      

 info@associacioconcertsreus.cat                    
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