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Programa 

 
 
 

C. Debussy  Prélude à l’après-midi d’un faune (Arr: Benno Sachs)   
  

 
G. Mahler  Simfonia N. 4 (Arranjament per a orquestra de cambra d’Erwin Stein)  
  
 
   1. Bedächtig. Nicht eilen 
 

2. In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast 
 

3. Ruhevoll  
 

   4. Sehr behaglich “Wir geniessen die himmlischen Freuden” 
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Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus / Orquestra Resident de l’Associació de Concerts de Reus 

 

 

L’Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus, va ser fundada l’any 1991. Des d’aleshores ha estat 

l’orquestra de l’Auditori Pau Casals. Actualment l’orquestra combina la seva residència al Teatre Bartrina 

de Reus i la realització d’una temporada estable de concerts al Teatre Fortuny de la mateixa ciutat. 

L’orquestra rep el suport de l’ajuntament de Reus i de la Fundació Privada Camerata XXI. 

Han col·laborat amb l’orquestra directors i solistes de reconegut prestigi internacional, com Miguel Ángel 

Gómez Martínez, Edmon Colomer, Koji Kawamoto, Xavier Puig, Thomas Martin, Karl-Heinz Schütz, 

Ingrid Fuzjko Hemming, Joaquín Achúcarro, Ludmil Angelov, Vasko Vassilev, Wen-Sinn Yang, Tamar 

Iveri, Michèle Crider, Renato Bruson, Badri Maisuradze i Paata Burchuladze entre d’altres.  

Durant la seva trajectòria ha ofert a Tarragona la primera audició completa de l’Oratori de Nadal de J.S. 

Bach, així com les dues passions: “Passió segons Sant Mateu” i “Passió segons Sant Joan”. L’Orquestra 

Camerata XXI ha estat l’orquestra oficial de Tarragona Capital Cultural Europea 2008 i Reus Capital de 

la Cultura Catalana 2017. Destacar la interpretació del Ballet “Ariel” (estrena mundial absoluta) i de l’obra 

“Pandora”, ambdues del vallenc Robert Gerhard. Ha actuat al Gran Teatre del Liceu amb motiu de la 

Gala Lírica “Òpera Solidària”, apadrinada per Montserrat Caballé i retransmesa en directe per TV. També 

va protagonitzar l’estrena absoluta de l’obra “Nova Catalònia” de Joan Manén en el primer concert de la 

Diada de l’11 de Setembre, al Palau de la Música Catalana. Destacar l’estrena absoluta a Catalunya i 

Espanya de la interpretació del “Te Deum” d’Arvo Pärt, juntament amb el Cor de l’Auditori “Enric 

Granados” de Lleida, amb projeccions de Zaraski, dirigits per Xavier Puig.  

El juny de 2009 i març de 2013 l’orquestra va realitzar dues gires pel Japó, actuant, entre d’altres sales, 

a l’Òpera de Tòquio i a la Symphony Hall d’Osaka.  

 

José Areán, director 

 

La carrera de José Areán ha cobert una àmplia quantitat de terrenys musicals i culturals. Dirigint òpera, 
música simfònica i de cambra, també ha dedicat una important quantitat d'energia a la difusió i l'educació 
musicals al seu país d'origen, Mèxic, promovent talents joves, compositors contemporanis i experiències 
per a públics massius, dirigint un programa a la televisió cultural mexicana durant dotze anys, i treballant 
amb alguns dels més destacats artistes de l'actualitat. 
 
 Com a director d'òpera, va iniciar la seva carrera com a Director Musical Assistent a l'Òpera de Bellas 
Artes de Ciutat de Mèxic (1996-2001) i més tard va ser nomenat Director Artístic de la companyia (2007-
2009). Va dirigir dotzenes de títols de repertori operístic i de ballet, promovent òperes contemporànies i 
dirigint diverses estrenes mundials i primers enregistraments. En 2019 va realitzar l'estrena a Amèrica 
Llatina de L'amour de Loin de Kaija Saariaho a l'Òpera de Bellas Artes de Mèxic.  
 
Va rebre una invitació de part de Plácido Domingo per dirigir en la seva gala del 55º aniversari de carrera 
a l'Auditori Nacional de Mèxic i junts van interpretar el Rèquiem de Verdi al concert a l'aire lliure 
commemorant les víctimes de terratrèmol de 1985 a Ciutat de Mèxic. Ha treballat amb estrelles 
internacionals com Francisco Araiza, Ramón Vargas, Rolando Villazón, Javier Camarena, Ainhoa Arteta i 
Maria Katzarava, entre d’altres. 
 
L'activitat concertística de Areán ha estat igualment intensa. De 2005 a 2016 va ser Director Associat de 
l'Orquestra Simfònica de Mineria, la millor orquestra estival de Mèxic. Durant la seva gestió com a 
Principal Director Invitat i Director Artístic de la Filharmònica de la Ciutat de Mèxic (2011-2016), Areán va 
ser reconegut com un programador i director original i contemporani. Va executar més de 70 obres 
mexicanes, un terç d'elles escrites en la darrera dècada. Comissionar i va estrenar deu noves obres i 
presentar clàssics del segle XX rarament escoltats a Mèxic. Va expandir els horitzons de l'orquestra 
interpretant obres escenificades (Barba Blava de Bartók, La Consagració de la Primavera de Stravinsky) 
i col·laborant amb artistes de diferents gèneres i estils musicals (Delfos dansa contemporània, Antony 
Hegarty, Nortec, Michael Nyman, Alex Tassel, Héctor Infanzón i Alejandro Marcovich, entre d'altres). 
 



 De 2017 a 2019, Areán va ser el Director Artístic de l'Orquestra Simfònica de Aguascalientes (OSA). 
Amb aquesta orquestra va continuar una programació cercant el balanç entre la tradició i la innovació. En 
les darreres dues temporades va portar a l'orquestra al Teatro del Bicentenario de León (Guanajuato), 
per a la seva producció d'El Trovador de Verdi. Tanmateix va estrenar 15 obres a Aguascalientes i va 
participar al Festival Internacional Cervantino i al Festival de la Ciutat de Mèxic. 
 
Internacionalment s'ha presentat a Alemanya, Àustria, Argentina, Brasil, Colòmbia, Espanya, França, 
Holanda, Israel, Itàlia, Japó, República Txeca, Romania i Suïssa. Ha treballat amb solistes com Irvine 
Arditti, Philippe Quint, Sarah Chang, Valentina Lisitsa, Giora Feidman, Joaquín Achúcarro, i molts 
d’altres. 
 
En el seu paper com a programador i administrador artístic, va ser el Director Artístic i General de 
l'Festival del Centre Històric de la Ciutat de Mèxic, (2002-2007), on va aconseguir una programació de 
classe mundial, des Wynton Marsalis i Bobby McFerrin fins a la primera escenificació integral a Mèxic de 
l'Anell del Nibelung wagnerià. Des de 2006 Areán co-dirigeix Escenaris, un programa setmanal a 
Canal22 presentant òpera, ballet, teatre i concerts. Ha enregistrat més de 400 capítols del programa.  
 
Entre els seus discos compta amb diversos bandes sonores de pel·lícules i CD comercials. 
 
José Areán va estudiar a l'Escola Nacional de Música (avui Facultat de Música de la Universitat Nacional 
Autònoma de Mèxic) i es va graduar amb honors al Conservatori de Viena. 
 
 

www.josearean.com 

 

Anna Tobella, mezzosoprano 

 

Llicenciada en cant al Conservatori Superior de Música del Liceu, va debutar al Gran Teatre del Liceu 

l’any 2007 amb Manon on interpretava el personatge de Rosette i posteriorment hi ha cantat en 

nombroses ocasions com ara a Falstaff de Verdi com a Meg Page (2010-11), a Die Zauberflöte de 

Mozart com a 2a dama (2011-12), a L’Arbore di Diana com a Clizia, a Maria Stuarda de Donizetti com a 

Anna (2014-2015) i a Così fan tutte de Mozart com a Despina.  

Ha interpretat diversos papers mozartians i rossinians com Dorabella de Così fan tutte a Bilbao i a Saint 

Paul (USA), Sesto de La Clemenza di Tito a Istambul (Turquia), Melibea de Il viaggio a Reims a Pesaro 

(Itàlia) i Rosina de Il Barbiere di Siviglia a Oviedo entre d’altres. Ha cantat també oratoris com el 

Requiem i Missa de la Coronació de Mozart, el Requiem de Duruflé, la Novena Simfonia de Beethoven, 

El Messies de Händel i les passions de Sant Mateu i Sant Joan de Bach entre moltes altres del repertori 

simfònic i religiós.  

Durant la seva trajectòria professional ha guanyat diversos primers premis en concursos internacionals 

de cant com ara el “Jaume Aragall” a Catalunya, el “Riccardo Zandonai” a Itàlia i ha estat guardonada 

amb diversos premis en dues edicions del Concurs Internacional Tenor Viñas del 2011 i 2012 celebrat al 

Gran Teatre del Liceu.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Amb la col.laboració de: 

 

                                  

 

http://www.josearean.com/


Notes al programa 

 

Prélude à l’après-midi d’un faune (C. Debussy) 

 

El Prélude à l'après-midi d'un faune (Preludi a la migdiada d'un faune) és una obra simfònica 
de Claude Debussy, composta entre el 1892 i el 1894. Va ser estrenada a París el 22 de 
desembre de 1894 interpretada per l'Orchestre de la Société Nationale a Paris dirigida pel compositor i 
director suís Gustave Doret. 

L'any 1912, Vaslav Nijinski, amb els Ballets Russes de Serguei Diaghilev, va crear sobre aquesta música 
L'après-midi d'un faune, un ballet revolucionari al món de la dansa, que va escandalitzar pels seus 
moviments tant a puritans socials (que qualificaven alguns passos d'ell de "masturbació") com a puristes 
de la dansa clàssica. 

L'obra està inspirada en el poema L'après-midi d'un faune de Stéphane Mallarmé publicat l'any 1876. 
El 1912, Vaslav Nijinski, amb els Ballets Russos de Serguei Diàguilev, va crear una coreografia a partir 
del preludi que va escandalitzar l'audiència parisenca, tant pel revolucionari tractament coreogràfic com 
per la libidinositat de l'argument. 

El Preludi a la migdiada d'un faune és la primera obra orquestral significativa de Debussy i va tenir 
efectes profunds en la següent generació de compositors, amb un abast que no havia tingut una única 
peça orquestral francesa fins aquell moment. També és una de les obres més famoses del compositor i 
es considera un punt d'inflexió en la història de la música. El compositor-director Pierre Boulez fins i tot 
fixa el despertar de la música moderna a partir d'aquest punt, remarcant que "la flauta del faune va portar 
aires nous a l'art de la música". 

Sobre aquesta composició Debussy va escriure: 

« La música d'aquest preludi és una il·lustració molt lliure del bell poema de Mallarmé, no pretén pas 
ser-ne un resum. Més aviat hi ha una successió d'escenes que passen a través dels desitjos i els 
somnis del faune en la calor de la tarda. Finalment, cansat de perseguir el temorós vol de les nimfes i 
les nàiades, sucumbeix a un son embriagador, en el que finalment pot realitzar els seus somnis en 
plena possessió de la naturalesa universal 

 

Simfonia N. 4  (Gustav Mahler) 

 

Amb la finalitat de ser presentades en el marc de l’Associació Privada per al foment de la Interpretació 

musical (Organització fundada per Arnold Schönberg l’any 1919), algunes simfonies de Mahler es van 

oferir en versions arranjades per a grups de cambra. Alexander von Zemlinsky va transcriure la Setena i 

Vuitena simfonies de Mahler per a piano a quatre mans, mentre que Erwin Stein va fer el mateix amb la 

Quarta Simfonia en versió d’orquestra de cambra, aconseguint mantenir el refinament i poesia de 

l’original així com la claredat i rigor exigits en qualsevol transcripció susceptible de ser executada en 

aquelles concerts. 

Els orígens de la simfonia es remunten a un temps considerablement anterior. La cançó que forma el 
quart moviment, La Vida Celestial, fou acabada com a composició independent l'any 1892 i tocada unes 
poques vegades. Aquesta encantadora peça va haver de ser molt important per a Mahler. Es convertí en 
l'origen de la seva tercera Simfonia, que alguna vegada fou planejada incloent set moviments, l'últim dels 
quals era aquesta cançó. En el cinquè moviment de la Tercera hi ha referències temàtiques a La Vida 
Celestial. Malgrat tot, quan la Tercera va ser conclosa, la cançó ja no en formava part, malgrat restar-hi 
algun indici d'ella. La simfonia havia assolit grans proporcions: sis moviments que duren al voltant de 100 
minuts. Agregar aquesta innocent peça de 10 minuts com epíleg hagués sigut un anticlímax. Per 
contra, La Vida Celestial es convertí en el final de la quarta simfonia. 

Ara Mahler s'enfrontava a un desafiament interessant de composició. Si volia evitar el problema de 
l'anticlímax, havia de compondre la Quarta de tal forma que la cançó fos una conclusió apropiada. 
L'abast de la nova simfonia havia de ser modest, el qual no resultava un menor desafiament per al 
compositor d'extravagàncies tals com les seves segona i tercera simfonies. A més Mahler havia de 
compondre els primers tres moviments de forma tal que conduïssin convincentment vers un final ja 
existent. El resultat fou no només la simfonia més modesta i, almenys en la superfície, la més simple de 
Mahler, sinó també una obra amb una estratègia de composició única. En lloc de construir un lloc 
d'enormes dimensions, com Mahler havia fet per exemple en la segona Simfonia, la Quarta es torna 
cada vegada més simple i més modesta. 
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La Quarta s'estructura en quatre moviments: 

 

1. Bedächtig, nich eilen 

 

La simfonia s'obre amb un suggeriment de simplicitat totalment apropiat per l'última cançó, que està 
destinada a usar aquest mateix material: una breu introducció amb flautes, clarinets i campanes que 
condueixen al tema principal dels violins. Mahler va dir d'aquest tema: «En la seva primera aparició hi jeu 
tan discretament com la gota de la rosada en la flor abans que el sol brilli sobre ella. Però tan aviat com 
un raig de llum cau sobre el prat, trenca en mil reflexos i colors en cadascuna de les perles de rosada, 
fins que tot un mar de llum brilla davant nostre». Malgrat la seva innocència superficial, aquest 
tractament de la melodia al llarg de tot el moviment sonata-allegro revela llur sofisticació subjacent. 
D'aquesta forma Mahler estableix l'estètica singular de l'obra: l'estudiada simplicitat de l'obertura del 
primer moviment implica la innocència del final, però, abans, aquestes mateixes idees ens porten a un 
primer moviment de considerable subtilesa. La resta de la simfonia permet que la simplicitat penetri per 
sota de la superfície, de forma que al final la innocència simple impregna la música. 

 

2. In gemächlicher Bewegung, ohne Hast 

 

Les etapes al llarg d'aquesta progressió són interessants. El segon moviment és un scherzo grotesc, 
molt allunyat de l'encant de l'antic món del primer. El moviment conté un solo de violí en el qual el primer 
violí toca en un instrument afinat quasi un mig to més alt del normal. El resultat és un so especial, que 
Mahler associà amb un violí del carrer. Explicà que la música del violí «és l'horrorosa dansa de la mort, 
conduïda per una figura de la demonologia popular, Freud Hein. És el violí desafinat la figura esquelètica 
de la mort el que se sent a l'obertura del moviment... És un sentiment esgarrifós i sobtat que ens 
encongeix el cor, tal com hom és sovint assaltat pel pànic en ple dia, en un bosc il·luminat pel sol. 
L'scherzo és tan misteriós, confús i sobrenatural que se li arrissarà el cabell quan l'escolti. Però en 
l'adagio següent, en el que tot això desapareix, veurà immediatament que la intenció no era tan greu». 

 

3. Ruhevoll 

 

El tercer moviment, pacífic i al mateix temps punxant, és un conjunt de variacions sobre dos temes. 
Després del do menor/major del scherzo, la tonalitat retorna al sol major del primer moviment. Prop del 
final, però, hi ha un sobtat desplaçament expansiu a un mi major brillant, quan tota l'orquestra avença 
sorollosament el material que es desenvoluparà en el final. Aquesta explosió actua com una catarsi. 
Després la música resta en mi major, una tonalitat que sembla suggerir, en la seva etèria bellesa, una 
eternitat més enllà de la visió de la mort del scherzo. 

 

4. Sehr behaglich 

 

El final repeteix aquesta progressió de tonalitats i per tant de músiques. Si bé comença fermament en la 
tonalitat mare del sol major de la simfonia, la cançó finalment assoleix el mi major quan la soprano canta 
la música del cel. I allí acaba, suaument, en les profunditats de l'orquestra. Només l'arpa i les cordes 
baixes poden tocar el Mi baix amb el qual aquesta música d'innocència mor pacíficament. 

 

Das himmlische Leben (de "Des Knaben Wunderhorn") 

 

Wir genießen die himmlischen Freuden, 
D'rum tun wir das Irdische meiden. 
Kein weltlich' Getümmel 
Hört man nicht im Himmel! 
Lebt alles in sanftester Ruh'. 
Wir führen ein englisches Leben, 
Sind dennoch ganz lustig daneben; 
Wir tanzen und springen, 
Wir hüpfen und singen, 
Sanct Peter im Himmel sieht zu. 
 
Johannes das Lämmlein auslasset, 
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Der Metzger Herodes d'rauf passet. 
Wir führen ein geduldig's, 
Unschuldig's, geduldig's, 
Ein liebliches Lämmlein zu Tod. 
Sanct Lucas den Ochsen tät schlachten 
Ohn' einig's Bedenken und Achten. 
Der Wein kost' kein Heller 
Im himmlischen Keller; 
Die Englein, die backen das Brot. 
 
Gut' Kräuter von allerhand Arten, 
Die wachsen im himmlischen Garten, 
Gut' Spargel, Fisolen 
Und was wir nur wollen. 
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit! 
Gut' Äpfel, gut' Birn' und gut' Trauben; 
Die Gärtner, die alles erlauben. 
Willst Rehbock, willst Hasen, 
Auf offener Straßen 
Sie laufen herbei! 
 
Sollt' ein Fasttag etwa kommen, 
Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen! 
Dort läuft schon Sanct Peter 
Mit Netz und mit Köder 
Zum himmlischen Weiher hinein. 
Sanct Martha die Köchin muß sein. 
 
Kein' Musik ist ja nicht auf Erden, 
Die unsrer verglichen kann werden. 
Elftausend Jungfrauen 
Zu tanzen sich trauen. 
Sanct Ursula selbst dazu lacht. 
Kein' Musik ist ja nicht auf Erden, 
Die unsrer verglichen kann werden. 
Cäcilia mit ihren Verwandten 
Sind treffliche Hofmusikanten! 
Die englischen Stimmen 
Ermuntern die Sinnen, 
Daß alles für Freuden erwacht. 
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