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2a. Temporada commemorativa del Centenari



Benvolguts,
L’Associació de Concerts de Reus va ser fundada el mes de setembre de 1921 i el primer concert va tenir 
lloc el mes de desembre del mateix any i va anar a càrrec del gran pianista francès Alfred Cortot, consi-
derat un dels millors del món de l’època. Al llarg d’aquests cent anys d’història hem gaudit d’intèrprets 
de la talla de Daniel Barenboim, Alicia de Larrocha, Arthur Rubinstein, Pau Casals, Barbara Hendricks, 
Montserrat Caballé, Ivo Pogorelich, Victoria de los Àngeles, entre d’altres.

Avui, la junta directiva i jo mateix tenim el plaer de presentar-vos la programació d’aquesta temporada 
2021-2022, la segona de les dues en què commemorarem el Centenari de la nostra institució.

Un total de 35 activitats componen la nostra temporada d’enguany incloent-hi les col·laboracions amb 
la Fundació Teatre Fortuny, l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca, coproducció amb el Festival Accents, 
etc. Un 60% més que la darrera temporada 2020-21 i que engrandeix la nostra entitat amb més avantat-
ges pels nostres socis, empreses i entitats col·laboradores.

Com a eix central de la nostra programació comptarem amb la nostra orquestra resident, l’Orquestra 
Camerata XXI-Ciutat de Reus, en cinc concerts sota les batutes de l’italià Jacopo Sipari di Pescasseroli, 
el nord-americà Alexander Frey, l’argentí Luis Gorelik, el nostre estimadíssim Miquel Massana, que fins 
la temporada 20-21 va ser el nostre director assistent, i el mexicà Eduardo Álvarez. Cinc programes ben 
diferents on podrem gaudir de la música universal de Haydn, Beethoven, Schubert, Verdi, Chaikovsky, 
Puccini, Respighi i N. Skalkotas. En l’aposta de la nostra institució per la música del nostre país gaudirem 
en cada concert obres de Toldrà, Pueyo, Carles Baguer i J. Fàbregas. La col·laboració entre l’Associació 
de Concerts i la Fundació Teatre Fortuny obre nous camps d’actuació i dóna peu a la creació del Cicle 
de Concerts de l’Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus i també a la participació de la nostra entitat 
en la Gala Internacional de Dansa Roseta Mauri.

Tindrem entre nosaltres a Los Aurora, grup de flamenco-jazz que està revolucionant l’escena musical na-
cional i internacional, en un concert en coproducció amb el Festival Accents, la Reus Big Band i la Cobla 
Montgrins, en uns concerts commemoratius d’Òmnium Baix Camp i la Colla Sardanista Rosa de Reus. 
També ens acompanyarà novament l’Orquestra Simfònica del Vallès en el ja tradicional Concert de Cap 
d’Any, que també es commemorarà el 135è aniversari de la Cambra de Comerç de Reus, i gaudirem del 
baríton Àngel Òdena, una de les veus més cotitzades del moment en l’àmbit operístic mundial.

En el nostre cicle de cambra ens acompanyaran il·lustres reusencs com la cantautora establerta a Nova 
York Lau Noah i els Barhöf Ensemble, Comptarem també amb el reconegudíssim  pianista Daniel Ligorio 
amb un programa amb obres de Granados, Piazzola, Bernstein i Gershwin, el Trio Fortuny, i, fruit de la 
col·laboració entre l’Associació i Joventuts Musicals de Catalunya, podrem gaudir recitals de la jove 
flautista Marta Torres, el guitarrista Álvaro Toscano i els Cat Klezmer Trio.

L’Associació de Concerts de Reus ens estem engrandint, modernitzant, adaptant-nos a les exigències 
actuals i sent molt sensibles amb tots els temes socials que estan en la nostra societat. La nova directo-
ra assistent és la jove directora d’orquestra Lorena Escolar, que sens dubte ben aviat la veurem dirigint 
al Fortuny. A l’Observatori Cultural Gaudí, coordinat per la Núria Puig, tindrem la presència de noms tan 
il·lustres com els periodistes Bernat Dedéu i Oriol Pérez Treviño, l’escriptor Màrius Serra, el cantautor i 
publicista reusenc Fito Luri, el director d’escena reusenc Jordi Vall així com el gran compositor i pianista 
Albert Guinovart. També des de l’Observatori col·laborem en l’organització del I Curs de tardor d’Òpera 
Marcel Gorgori a Reus.

Finalitzarem la temporada amb el nou cicle de concerts que, amb el nom de Cicle de Primavera a la 
Prioral de Sant Pere, iniciem aquesta temporada i on gaudirem del meravellós Quartet Gerhard, el Cor 
Sant Esteve de Vila-seca, l’Orquestra Händel i l’Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus per a concloure 
aquestes dues temporades commemoratives del nostre Centenari.

Molts successos hi ha hagut i molt ha canviat el món des que a finals de 1921 un grup de melòmans 
reusencs, encapçalats pel Dr. Pere Barrufet, varen fundar l’Associació de Concerts de Reus. Mereixedors 
els nostres socis, patrocinadors, espònsors, col·laboradors, públic en general i la ciutat de Reus, de la 
nostra dedicació i esforç per mantenir el nivell que tots desitgem, l’Associació de Concerts de Reus vol 
agrair a tots ells i a l’Ajuntament de Reus, Diputació de Tarragona i Generalitat de Catalunya, el seu suport 
a la nostra institució al llarg d’aquests cents anys de vida musical. 

Salutacions cordials
Joan Sas, president



“Lliçó magistral inici de temporada 
2021-2022 a càrrec de Jaume Mateu 
(Tortell Poltrona)”

�  .tortellpoltrona.com

Entrada gratuïta amb preferència pels socis de 
l’Associació de Concerts de Reus.

Dijous 7 d’octubre de 2021. 20:30h

EL CÍRCOL. 

Los Aurora 
�  .losaurora.com

Concert en coproducció amb el Festival Accents

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts
de Reus.
Entrades a 18€, 15€ i 12€.

Dissabte 16 d’octubre de 2021. 20:30h

TEATRE FORTUNY. 

Cicle Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus. Concert 1
“Puccini, Pueyo i Chaikovsky”
Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus 
(Orquestra Resident de l’Associació de Concerts de Reus)

Jacopo Sipari di Pescasseroli, director 
�  .jacoposiparidipescasseroli.it

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts de Reus. 
Entrades a 18€, 15€ i 12€.

Dissabte 9 d’octubre de 2021. 20:30h

TEATRE FORTUNY. 

Curs de Tardor d’òpera 
Marcel Gorgori a Reus
“Els mites de l’òpera”

Maria Callas. La tragèdia grega
�  .marcelgorgori.cat

Activitat exclusiva per a persones inscrites. 

Dimarts 19 d’octubre de 2021. 18:00 a 20:30h

ORFEÓ REUSENC.

Lau Noah 
�  .launoahmusic.com

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts 
de Reus i d’El Círcol.

Entrada general: 10€

Divendres 22 d’octubre de 2021. 20:30h

EL CÍRCOL.



“ Fauré, Ravel i Brahms”

Barhöf Ensemble
�  .barhofensemble.com

Concert gratuït pels socis de l’Associació 
de Concerts i d’El Círcol.

Entrada general: 10€

Curs de Tardor d’òpera Marcel Gorgori a Reus
“Els mites de l’òpera”

Luciano Pavarotti. Bravo Tutto!

Activitat exclusiva per a persones inscrites.

“Periodisme i crítica musical”
Observatori Cultural Gaudí 

Bernat Dedéu, fi lòsof, escriptor i músic 
�  .bernatdedeu.cat

Oriol Pérez Treviño, musicòleg, assajista
i fi lòsof.
Activitat gratuïta per a tothom amb preferència pels 
socis de l’Associació de Concerts de Reus i socis del 
Centre de Lectura.

Curs de Tardor d’òpera Marcel Gorgori a Reus
“Els mites de l’òpera”

Enrico Caruso. L’estrella del poble.

Activitat exclusiva per a persones inscrites.

Dimarts 26 d’octubre de 2021.

Divendres 29 d’octubre de 2021.

Dimarts 2 de novembre de 2021.

Divendres 5 de novembre de 2021.

18:00 a 20:30h

20:30h

18:00 a 20:30h

19:00h

ORFEÓ REUSENC.

EL CÍRCOL.

ORFEÓ REUSENC.

CENTRE DE LECTURA



Curs de Tardor d’òpera 
Marcel Gorgori a Reus
“Els mites de l’òpera”

Montserrat Caballé. 
La creació d’un so.

Activitat exclusiva per a persones inscrites.

Reus Big Band
“Acte commemoratiu 50è aniversari Òmnium Baix Camp”

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts 
de Reus.

Entrades a 18€, 15€ i 12€.

“Les Danses Simfòniques de West Side 
Story i la Rhapsody in Blue de Gershwin”

Daniel Ligorio, piano
�  .danielligorio.com

Obres de Granados, Piazzola, Bernstein i Gershwin.
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts 
de Reus i d’El Círcol.
Entrada general: 10€

Curs de Tardor d’òpera Marcel Gorgori a Reus
“Els mites de l’òpera”

Jaume Aragall. La veu o la vida.

Activitat exclusiva per a persones inscrites. 

Cicle Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus. Concert 2
“Concert commemoratiu del Centenari de l’Associació de Concerts”

Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus  
(Orquestra Resident de l’Associació de Concerts de Reus)

Alexander Frey, director
�  .alexanderfrey.com

Fernando Saint-Martin, piano

Obres de J. Fàbregas, Beethoven i Schubert.

Concert gratuït pels socis de l’Associació
de Concerts de Reus.

Entrades a 20€, 18€ i 15€.

Dissabte 13 de novembre de 2021.

Divendres 19 de novembre de 2021.

Dimarts 23 de novembre de 2021.

Divendres 26 de novembre de 2021.

Dimarts 9 de novembre de 2021.

20:30h

20:30h

18:00 a 20:30h

20:30h

18:00 a 20:30h

TEATRE FORTUNY.

EL CÍRCOL.

ORFEÓ REUSENC.

TEATRE FORTUNY.

ORFEÓ REUSENC.



Cobla Montgrins
“Concert commemoratiu 60è aniversari Colla Sardanista Rosa de Reus”

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts
de Reus.

Entrades a 18€, 15€ i 10€.

Dissabte 11 de desembre de 2021. 20:30h

TEATRE FORTUNY.

Marta Torres, flauta

Obres de Teleman, Kuhlau, Tárrega, Debussy, 
Berio, Marais i Albéniz

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Con-
certs de Reus i socis del Centre de Lectura.
Entrada general: 10€

Divendres 21 de gener de 2022. 20:30h

CENTRE DE LECTURA.

Concert de Cap d’Any amb l’Orquestra Simfònica del Vallès
“Concert commemoratiu del 135è aniversari de la Cambra de Comerç de Reus”

Xavier Puig, director
�  .xavierpuig.com

Almudena Jal Ladi, soprano

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts de Reus.
Entrades a 30€, 25€ i 15€.

Dimarts 4 de gener de 2022. 20:30h

TEATRE FORTUNY.

“La música en la publicitat”
Observatori Cultural Gaudí

Màrius Serra, escriptor
�  .mariusserra.cat

Fito Luri, cantautor i publicista
�  .fitoluri.cat

Activitat gratuïta per a tothom amb preferència pels 
socis de l’Associació de Concerts de Reus i socis del 
Centre de Lectura.

Divendres 4 de febrer de 2022. 19:00h

CENTRE DE LECTURA.

Curs de Tardor d’òpera Marcel Gorgori a Reus
“Els mites de l’òpera”

Sessió final del curs.

Activitat exclusiva per a persones inscrites.

Dimarts 30 de novembre de 2021. 18:00 a 20:30h

ORFEÓ REUSENC.



“Josep Maria Guix;  essència d’un compositor”
�  .josepmariaguix.com

Trio Fortuny
�  .seedmusic.eu/artist/trio-fortuny

Obres de J.M Guix, Bartók, Sorenssen i Bloch

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts
de Reus i socis d’El Círcol.
Entrada general: 10€

Divendres 18 de febrer de 2022. 20:30h

EL CÍRCOL.

“Chicuelo & Marco Mezquida”

Organitza:
Auditori Josep Carreras de Vila-Seca

Entrada gratuïta pels socis de l’Associació de 
Concerts de Reus amb prèvia reserva.

Divendres 4 de febrer de 2022. 20:00h

AUDITORI JOSEP CARRERAS DE VILA-SECA.

Álvaro Toscano, guitarra
�  .alvarotoscano.com 

Obres de Sor, Falla, Rodrigo, Piazzola, etc.

Concert gratuït pels socis de l’Associació 
de Concerts de Reus i socis del Centre de Lectura.

Entrada general: 10€

Divendres 4 de març de 2022. 20:30h

CENTRE DE LECTURA.

Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus 

Miquel Massana, director    
�  .miquelmassana.com

Organitza: 
Fundació Teatre Fortuny amb la col.laboració 
de l’Associació de Concerts de Reus.
Entrades a 18€, 15€ i 12€.

Dissabte 12 de febrer de 2022. 20:30h

TEATRE FORTUNY.

Cicle Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus. Concert 3



AUDITORI JOSEP CARRERAS DE VILA-SECA.

Gala X Premi Internacional de Dansa 
Roseta Mauri

Organitza: 
Fundació Teatre Fortuny amb la col.laboració 
de l’Associació de Concerts

Entrada amb invitació pels socis de l’Associació de
Concerts de Reus prèvia reserva.

Dissabte 26 de març de 2022. 20:30h

TEATRE FORTUNY.

Cicle Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus. Concert 4
“La Simfonia dels adéus de Haydn”

Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus
(Orquestra Resident de l’Associació de Concerts de Reus)

Luis Gorelik, director
�  .luisgorelik.com

Marija Jelic, soprano
�  .jelicmarija.com

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts de Reus.
Entrades a 18€, 15€ i 12€.

Aupa Strings
“Timelapse S.XX”

Organitza: Auditori Josep Carreras de Vila-seca

Entrada gratuïta pels socis de l’Associació de Concerts
de Reus amb prèvia reserva.

´

AUDITORI JOSEP CARRERAS DE VILA-SECA.

Divendres 18 de març de 2022.

Divendres 11 de març de 2022.

20:30h

20:00h

TEATRE FORTUNY.

Cat Klezmer Trio
�  .catklezmer.cat

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts 
de Reus i socis del Centre de Lectura.

Entrada general: 10€

Divendres 1 d’abril de 2022. 20:30h

CENTRE DE LECTURA.



Quintet Montsant

Organitza: Auditori Josep Carreras de Vila-seca.

Entrada gratuïta pels socis de l’Associació de Con-
certs de Reus amb prèvia reserva.

“Àngel Òdena al Fortuny”

Àngel Òdena, baríton
�  .angelodena.com

Miquel Ortega, piano

Obres d’Eduard Toldrà, Miquel Ortega, Tosti, 
Soutullo, Vert, Verdi, etc.

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts de Reus.
Entrades a 18€, 15€ i 12€.

Divendres 22 d’abril de 2022. 20:30h

TEATRE FORTUNY.

Prosceni Reddis Bartrina

Miquel Ortega, pianista, cantant, compositor i 
director d’orquestra.

Presentat per Marc Moncusí, director d’or-
questra i director artístic de l’Associació de 
Concerts de Reus.

Organitza: Fundació Reddis i Teatre Bartrina
Entrada gratuïta.

Dimarts 19 d’abril de 2022. 19:00h

TEATRE BATRINA.

Dissabte 11 de juny de 2022. 20:00h

AUDITORI JOSEP CARRERAS DE VILA-SECA.

“Els musicals; de Broadway al Paral.lel”
Observatori Cultural Gaudí

Albert Guinovart, pianista i compositor    
�  .albertguinovart.com

Jordi Vall, director d’escena

Activitat gratuïta per a tothom amb preferència pels 
socis de l’Associació de Concerts de Reus i socis del 
Centre de Lectura.

Divendres 6 de maig de 2022. 19:00h

CENTRE DE LECTURA.



Cor Sant Esteve de Vila-seca

Xavier Pastrana, director
�  .xavierpastrana.com

Concert gratuït pels socis de l’Associació 
de Concerts de Reus.

Entrada general: 10€

Dissabte 14 de maig de 2022. 20:30h

ESGLÉSIA PRIORAL DE SANT PERE.

“El Quartet Gerhard  interpreta Mozart, Guix i Schubert”

Quartet Gerhard
�  .gerhardquartet.com 

Concert gratuït pels socis de l’Associació 
de Concerts de Reus.

Entrada general: 15€

Dissabte 21 de maig de 2022. 20:30h

ESGLÉSIA PRIORAL DE SANT PERE.

Orquestra Händel

Rafel Fabregat, director

Concert gratuït pels socis de l’Associació 
de Concerts de Reus.

Entrada general: 10€

Dissabte 28 de maig de 2022. 20:30h

ESGLÉSIA PRIORAL DE SANT PERE.

Cicle Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus. Concert 5.
“Concert de clausura”
Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus  
(Orquestra Resident de l’Associació de Concerts de Reus)

Eduardo Álvarez, director 

Obres de Toldrà, Skalkotas i Verdi

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts de Reus.
Entrada general: 15€

Divendres 3 de juny de 2022. 20:30h

ESGLÉSIA PRIORAL DE SANT PERE.

Cicle de Primavera a la Prioral de Sant Pere



Benvolguts socis,

La passada temporada vam inaugurar la nova secció de l’Associació de Concerts de Reus, 
l’Observatori Cultural Gaudí. Com a coordinadora d’aquesta, em plau adreçar-vos unes pa-
raules d’agraïment per la bona acollida que ens vàreu dispensar amb la vostra assistència 
presencial i virtual als nostres col·loquis. Encetem la segona temporada de l’Observatori amb 
força i il·lusió així com amb l’esperança que les condicions seran molt més propícies per 
facilitar la vostra presència i participació en les propostes que us farem. Seguirem amb els 
col·loquis i amb convidats de primera línia amb els temes següents:

•PERIODISME I CRÍTICA MUSICAL, divendres, 5 de novembre de 2021, al Centre de Lectura 
de Reus, a les 19h.

CONVIDATS: Bernat Dedéu i Pastor (fi lòsof, escriptor i músic, treballa a la majoria de mitjans 
de comunicació del país) i Oriol Pérez Treviño (musicòleg, assagista i fi lòsof, publica treballs 
sobre art, literatura i pensament musical).

ASPECTES A TRACTAR: Entre d’altres, els especialistes parlaran sobre l’equanimitat i objecti-
vitat de la crítica musical, el coneixement musical en la crítica musical, sentenciar i condem-
nar en una crítica, les idees musicals preconcebudes, la necessitat de la crítica, la no-crítica, 
crítica i manipulació, la prepotència i la humilitat en la crítica musical...

•LA MÚSICA A LA PUBLICITAT, divendres, 4 de febrer de 2022, al Centre de Lectura de Reus, 
a les 19h.

CONVIDATS: Fito Luri Manresa (cantautor i membre de l’agència de comunicació el Núvol 
Blanc) i Màrius Serra i Roig (escriptor, llicenciat en Filologia Anglesa i membre de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans).

ASPECTES A TRACTAR: Entre d’altres, es parlarà sobre l’associació de la música amb el 
públic a qui va dirigit el producte, el logo musical, la sintonia, l’anunci, el videoclip, la banda 
sonora, la inducció al consumisme, la importància de la música en la publicitat, els gèneres 
musicals segons el producte a anunciar...

•ELS MUSICALS: DE BROADWAY AL PARAL·LEL, divendres, 6 de maig de 2022, al Centre de 
Lectura de Reus, a les 19h.

CONVIDATS: Jordi Vall Gendre (director escènic, gestor d’institucions, empreses i platafor-
mes culturals i professor d’interpretació) i Albert Guinovart i Mingacho (pianista, compositor, 
professor a l’ESMUC i acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts i de Sant Jordi).

ASPECTES A TRACTAR: Entre d’altres, interacció de l’equip creatiu d’un musical, el fi l argu-
mental i el fi l musical, del llibret a la partitura, òpera versus musical, el càsting, del cinema 
musical al musical, els musicals Jukebox, el musical comercial...

La novetat d’aquesta temporada consisteix en haver organitzat el Primer Curs d’Òpera Mar-
cel Gorgori a la nostra ciutat (6 tardes d’octubre i novembre de 2021). Aquesta proposta 
s’enceta amb la perspectiva d’oferir-la cada any amb temàtiques diferents sobre l’òpera. Els 
amants d’aquest gènere podrem endinsar-nos en aquest món apassionant de la mà d’una de 
les persones més mediàtiques del nostre país sobre aquest tema.
Gràcies al vostre suport, la segona temporada de l’Observatori Cultural Gaudí promet ser 
engrescadora, interessant i curulla de música, cultura i convidats de gran prestigi.
Us convidem a participar i gaudir de totes les activitats que hem preparat. Sereu molt ben-
vinguts.

Ens hi veiem!

Núria Puig Ribas
Coordinadora de l’Observatori Cultural Gaudí



Associació de Concerts de Reus
associacio_de_concerts www.associacioconcertsreus.cat@AConcertsReus

associacioconcertsreus@yahoo.com  ·   info@associacioconcertsreus.cat

L’Associació de Concerts de Reus és una entitat associada de Joventuts Musicals de Catalunya.
L’organització es reserva el dret de canviar, modifi car o alterar el contingut d’aquest programa sense previ avís.

Associació de Concerts de Reus Societat El Circol Plaça Prim, 4 43201 REUS· · ·

Associació de Concerts de Reus
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Marc Moncusí, Director Artístic

Lorena Escolar, Directora Assistent
Josep Maria Guix, Compositor Resident
David Callau, Artista Resident
Núria Puig, Coordinadora “Observatori Cultural Gaudí”

Amb la col·laboració de:

Partners G

Espònsors

CLÍNICA DENTAL GISBERT

Nuvöl Blanc
Comunicació


