Marc Moncusí, Director Artístic
Temporada 2021-2022 - 2a. Temporada commemorativa del Centenari
Teatre FORTUNY - Dimarts 4 de gener de 2022 - 20:30h

“Concert commemoratiu del 135è aniversari
de la Cambra de Comerç de Reus”
---------------------

Concert d’Any Nou amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès
Xavier Puig, director / Almudena Jal Ladi, soprano

Programa

Festival de valsos i danses
“Un viatge per les danses d’Europa”
-

A.Dvorák: Dansa eslava, núm.8, Op.46

-

F. Liszt: Rapsòdia hongaresa, núm. 2

-

J. Brahms: Vals Núm.15, Op.39

-

G. Puccini: Vals de Musetta de La Bohème

-

E. Toldrà: Empúries (sardana)

-

Johann Strauss II: Veus de Primavera, Op. 410

-

Josef Strauss: Sense preocupacions, polca ràpida Op. 271

-

Josef Strauss: Mein Lebenslauf ist Lieb’ und Lust (vals)

-

J. Offenbach: “Les oiseaux dans la charmille” (Les Contes d’Hoffmann)

-

J. Strauss II: Sota llamps i trons, Op. 324

-

Eduard Strauss: Bahn Frei! Polca ràpida, Op.45

-

J. Strauss II: 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

Amb la col.laboració de:

ReusCultura

Almudena Jal Ladi, soprano

Almudena Jal Ladi, soprano originària de Tenerife, Illes Canàries, Espanya, comença amb 16 anys
els seus estudis de cant en el Conservatori Professional de Música de Canàries. En 2014, fa el seu
primer debut com a solista, encarna a Rita de G. Donizetti en el Teatre Guimerá de Santa Cruz de
Tenerife. També destaca la seva participació com a solista en el projecte de l'amic del Teatro Leal,
Lalaguna, Espanya, “coneix l'òpera, viu l'òpera” on durant nombrosos anys participa com a solista. A
l'octubre de2018 finalitza els seus estudis en el conservatori Superior del Liceu, Barcelona, Espanya,
ciutat en la qual actualment habita.
Com a complement a la seva formació acadèmica, ha realitzat nombroses masterclass amb
professionals de l'òpera com, Jaume Aragall, Montserrat Caballé, Dolora Zajick, Mariella
Devia, Raúl Giménez, Celso Albelo, Alberto Zedda, Katerina Tetryakova, Paul-Èmile Fourny,
Aquil·lesMachado, Miguel Lerin, Ricardo Estrada, Anna Crexells, Josep Buforn, entre d’altres.
En 2017 guanya el segon premi especial del concurs CIM Les Corts, i el segon premi del
concursdel Barcelona Music Festival, rebent en aquest festival classes de la llegendària soprano
Montserrat Caballé. Aquest mateix any és seleccionada per Opera Studio de la Universitat
d'Alcalá de Henares, per a debutar el rol de Lauretta de Gianni Schicchi de Puccini en un projecte
dirigit per Paul-Èmile Fourny. Debuta al setembre de 2018, al Palau de la Musica Catalana amb el
rol de La reina de la nit en l'estrena de la producció de La flauta màgica de W.A. Mozart, de
Novaria Artists. Al febrer de 2019 estrena una nova producció de La flauta màgica amb Opus
Lirica al Kursaal de San Sebastian, exercint el mateix rol. En el 2019 debuta amb el rol de
Violetta Valery de La traviata de G. Verdi, en el Palau de la Música Catalana amb la producció que
pertany a Novaria Artists, que repeteix en el 2021.
Properament cantarà el rol Reina de la nit en la producció de La flauta màgica de Novaria Artist.

Partners

Associació de Concerts de Reus
www.associacioconcertsreus.cat
Marc Moncusí, Director Artístic
Lorena Escolar, Directora Assistent
Josep Maria Guix, Compositor Resident
David Callau, Artista Resident
Núria Puig, Coordinadora “Observatori Cultural Gaudí”

Pl. Prim, 4
Facebook: Associació de Concerts de Reus
43201, Reus
Twitter: @AConcertsReus
Email:
Instagram: @associació_de_concerts
associacioconcertsreus@yahoo.com
info@associacioconcertsreus.cat

