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Programa 

 
 

- A. Vivaldi:  Concert per a cordes en La Major, RV 158 

 
Allegro molto, Andante Molto, Allegro 
 
 

- Anna Cazurra: Suite Évora, Op. 6 

 
El ball, Saudade, L’Ermita de St. Bràs 
 
 

 
 
 

- J.S. Bach:   Concert per a Piano  N. 1 en Re Menor, BWV 1052  

 
Allegro, Adagio, Allegro 
 

- E. Maconchy:  Music for strings 

 
Molto Moderato, Scherzo, Mesto, 
Finale.Allegro 
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Diego NASER 

Director musical associat de la Camerata Internacional de Barcelona, amb seu a La Sagrada 
Família i director artístic de l'Orquestra del Festival Internacional de Petrer (Alacant). 
 
Naser ha estat director musical i artístic de l'Orquestra Simfònica Nacional d'Uruguai 
(OSSODRE) aconseguint temporades històriques, col·laborant amb artistes com Pinchas 
Zukerman, Amanda Forsyth, Gustavo Nuñez, Norma Alejandro, Francesca Dego, Carlo Ventre 
i Michael Barenboim, entre d'altres. 
 
Ha dirigit també grans produccions de ballet i òpera com la “Consagració de la primavera”, 
“Carnaval dels animals”, “Pere i el Llop”, “El Quixot del Plata”, “Carmina Burana”, “La Sylphide”, 
l'estrena a Espanya després de 220 anys de l'òpera perduda de F. Sor “Telémaco nell' Isola di 
Calipso” i “Madama Butterfly” a més de concerts simfònics a Mèxic, Luxemburg, Brasil, Xile, 
Uruguai, Panamà, Àustria, Portugal, Perú, Argentina, Colòmbia, Veneçuela i Espanya, entre 
d'altres. 
 
El seu enregistrament de noves peces per a guitarra del compositor italià Simone Iannareli, 
dirigint a l'Orquestra Simfònica de Múrcia amb Alex Garrobé va ser aclamada a Espanya. 
 
Naser va ser violista en orquestres com la Filharmònica de Kiel, Camerata d'Hamburg, 
Orquestra de la ràdio NDR d'Hamburg i violinista de la Filharmònica de Cambra de Viena i 
West Eastern Divan Orchestra amb Daniel Baremboim, actuant als principals festivals de 
música del món com el Festival de Salzburg, Festival de Lucerna, Waldbühne de Berlin i els 
BBC Proms de Londres. 
 
Va ser Director Convidat en Residència de "L'Orquestra de les Amèriques" amb seu a 
Washington DC (EUA) el 2020. Així mateix, han estat destacades les seves actuacions al 
costat d'artistes com Tomatito i Shlomo Mintz, i la seva participació com a jurat del primer 
Concurs Internacional per a directors d'orquestra Hans Von Bülow a Gènova - Itàlia, el 2021. 
 
www.diegonaser.com  

http://www.diegonaser.com/


 
Noelia RODILES 

 
Noelia Rodiles s'ha presentat com a solista juntament amb orquestres com l'Orquestra 
Nacional d'Espanya, Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola, Orquestra de la Comunitat de 
Madrid, la Simfònica del Principat d'Astúries, Orquestra Heinrich Heine de Düsseldof, la 
Filharmònica de Querétaro (Mèxic), The Soloists of London, Simfònica del Vallès i la Simfònica 
d'Extremadura, entre d'altres, sota la direcció de mestres com Lucas Macías, Víctor Pablo 
Pérez, Pablo González, José Ramon Encinar, Michael Thomas, Ramon Tebar o Pablo Rus. 
 
És convidada a actuar regularment a les principals sales d'Espanya com l'Auditori Nacional de 
Música, el Palau de la Música Catalana, la Fundació Juan March, el Teatre Reial, l'Auditori de 
Saragossa o els Teatres del Canal, i en cicles i festivals com Quinzena Musical Donostiarra, 
Schubertíada de Vilabertran, Festival de Música Espanyola de Cadis, Festival Internacional 
d'Art Sacre de Madrid o la el Otoño Musical Soriano, així com en presentacions a Alemanya, 
Itàlia, Mèxic, França, Polònia, Tunísia, Bolívia i Jordània. 
 
Després de la publicació del seu primer treball discogràfic, amb obres de Ligeti i Schubert 
(Solfa Recordings, 2015), la crítica la va reconèixer com “un dels valors més sòlids del 
pianisme espanyol, del pianisme internacional” així com una “pianista versàtil i dotada” d'una 
musicalitat i un refinament veritablement admirable”. (Just Romero, Scherzo). El seu segon disc 
The Butterfly Effect (Eudora Records, 2020), que ha merescut entre altres reconeixements el 
Melòman d'Or, reuneix obres de Schumann, Schubert i Mendelssohn amb encàrrecs de la 
mateixa pianista als compositors espanyols Rueda, Del Puerto i Magrané. L'enregistrament de 
la peça d'aquest darrer va obtenir una nominació als premis Grammy Latinos. 
 
Formada als conservatoris d'Avilés, Madrid i Berlín amb Ana Serrano, Lidia Stratulat, Ana 
Guijarro i Galina Iwanzowa, va perfeccionar els seus estudis amb Dimitri Bashkirov i Claudio 
Martínez Mehner a l'Escola Superior de Música Reina Sofia de Madrid, on va obtenir el premi a 
la “Alumna més excel·lent” a les càtedres de piano i música de cambra. Noelia ha rebut classes 
magistrals de Daniel Barenboim, Joaquín Achúcarro, Salomon Mikowski, Menahem Pressler, 
Ferenc Rados, Elisso Virsaladze, Aldo Ciccolini, Boris Berman i Josep Colom entre d'altres. 
 
www.noeliarodiles.com  

 
 
 

Amb la col.laboració de: 

 

                                                           

                 ReusCultura 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noeliarodiles.com/


 

Notes al programa 

 

Aquest programa s’emmarca en del fil conductor de la temporada 22-23: “les dones a la 

música”. Per obrir la temporada proposem un programa de concert que visibilitza aquest 

binomi, poc valorat al llarg de la història de la música.  

En l’imaginari col·lectiu, la música clàssica ha estat sempre dels homes. Només cal enumerar 

uns  quants noms coneguts de la història de la música per adonar-se que les dones hi són 

pràcticament  inexistents. Amb aquest programa al voltant de la música per a cordes, 

l’Orquestra Camerata XXI Ciutat de Reus proposa un diàleg entre compositors del Barroc de 

reconeixement històric, amb dues compositores nascudes al S.XX. D’una banda volem posar 

en valor que la música per a cordes segueix  el seu camí, evolucionant amb el temps sense 

oblidar el gran llegat dels i les mestres que han  escrit per a aquesta formació. D’altra banda 

també volem reivindicar el paper de les dones compositores i normalitzar la seva presència a 

les cartelleres  d’auditoris i sales de concert, tant per la seva qualitat musical i interès artístic, 

com pel greuge històric pel que fa a la igualtat de gènere.  

Per començar, cal destacar que autors com Vivaldi i Bach van tenir també un paper important 

pel que fa a la presència de dones en el món de la música. Antonio Vivaldi va estar durant 

anys al capdavant de l’Ospedale de la Pietà, un orfenat per a nenes on se’ls oferia una 

formació musical de primer nivell. La seva orquestra va ser reconeguda a Europa com una de 

les millors del seu temps. Obres com el seu Concert per a cordes en La Major RV 158, van 

ser escrites i interpretades precisament per aquesta formació. 

Per la seva part, és sabut que Johann Sebastian Bach havia promogut la presència de dones 

músics a l’església, totalment prohibit fins a les hores. A més, va donar veu a les dones a 

l’església gràcies a la col·laboració amb la poeta Mariane von Ziegler, qui va posar el text a 

vàries de les seves cantates religioses. També es diu que obres per a clavicèmbal com el Petit 

Llibre per a Anna Magdalena Bach van ser escrites per promoure la pràctica musical entre les 

dones, ja que podien ser interpretades en l’àmbit domèstic. Precisament és el seu Concert per 

a clavicèmbal i cordes n.1 en Re menor, en la seva versió moderna per a piano, l’obra que la 

pianista Noèlia Rodiles oferirà en aquesta ocasió. 

Fent un salt temporal, la Suite Évora va ser escrita l’any 2000 per la compositora catalana 

Anna Cazurra (n.1965). Aquesta suite és un recull de 3 quadres inspirats en el símbol de 

trobada entre cultures que representa aquesta ciutat portuguesa que li dona nom. Tal com 

descriu l’autora, aquesta obra fusiona la tradició de la música culta occidental amb la 

personalitat rítmica de la música àrab. 

Per últim, una obra de la compositora anglesa Elizabeth Maconchy, autora apassionada de la 

música per a cordes. Music for strings, escrita per encàrrec del Festival Proms l’any 1983, 

explora els límits sonors de l’orquestra de corda, aconseguint un ventall ampli de colors, 

registres i sonoritats que posen la cirereta a aquest programa dedicat a la música per a cordes 

amb accent femení.  

 

Text: Guillem Cabré, director artístic de l’Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus 
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  Associació de Concerts de Reus 

www.associacioconcertsreus.cat 

 

Marc Moncusí, Director Artístic 

 

Lorena Escolar, Directora Assistent 

Joan Magrané, Compositor Resident 

Pau Fogàs, Director Artístic i violí del Quartet Telemann de l’Associació de Concerts 

Albert Galcerà, Director Ensemble Vocal Felix Mendelssohn de l’Associació de Concerts 

Núria Puig, Coordinadora Observatori Cultural 
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