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Programa 

 
Georges Bizet (1838-1875) 
     "L' Arlesienne", Suite nº1 

 
      1. Prélude 
      2. Minuetto 
      3. Adagietto 
      4. Carillon 

 
Felip Pedrell (1841-1922) 
     Nocturn Op.55 nº1, "Elegía a Fortuny" 

 
Enrique Granados (1867-1916) 
     Intermezzo de l’òpera "Goyescas" 

………………………………………………………………………………. 

 
Frederic Mompou (1893-1987) 
     Canción y Danza nº5 

 
Gabriel Fauré (1845-1924) 
     Pavane, Op.50 

 
Georges Bizet (1838-1875) 
     "L' Arlesienne", Suite nº2 

 
      1. Pastorale 
      2. Intermezzo 
      3. Menuet 
      4. Farandole 
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Juan Manuel Alonso, director 

 

 

 

Juan Manuel Alonso manté una intensa activitat com a director, col·laborant amb orquestres 
com Budapest Symphony Orchestra, Simfònica de Tenerife, Comunitat de Madrid, Ciutat de 
Granada, Simfònica d'Oviedo i moltes altres. És fundador de l'Orquestra Carlos III, fundada al 
Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial el 1998. Ha ofert concerts amb solistes 
com la mezzo Teresa Berganza, el violinista Ara Malikian, la soprano Saioa Hernández, el 
baríton Iñaki Fresán, el pianista Sergui Terentiev, o el compositor oscaritzat pel Pacient Anglès, 
Gabriel Yared. 
 
És director musical de l'espectacle de Yllana i Singus Music The Royal Gag Orchestra i del nou 
projecte de la cantant Diana Navarro, El Amor Falla, amb que començà una gira l'abril del 

2022. 
 



A l'àmbit de les orquestres juvenils, és director de l'Orquestra Simfònica del Centre Integrat / 
Conservatori Pare Antonio Soler i ha treballat amb la Jove Orquestra de la Comunitat de 
Madrid, Atlántida Symphony Orchestra, Arriaga, Chamartin i d’altres. 
 
Ha dirigit els cors Coral de Bilbao (Eukería), Politècnica de Madrid, Joves cantaires de la 
Comunitat de Madrid, Escolania de l'Escorial, Escolania del Record, Joan de Borbó i moltes 
altres. 
 
Enregistraments 
 
Ha enregistrat per la Ràdio Televisió Espanyola i Ràdio Nacional - Ràdio Clàssica repertori 
fonamentalment espanyol del segle XX. 
 
Amb l'Orquestra Ciutat de Granada ha enregistrat les Set Cançons Populars Espanyoles de 
Manuel de Falla i amb l'Orquestra Carles III la versió original de l'Amor Brujo, per al segell 
Nibius. 
 
Ha enregistrat bandes sonores per a televisió, teatre i cinema a Espanya i amb l'Hungarian 
Radio Symphony Orchestra, a Budapest 
 
Compositor 
 
Va començar la seva carrera professional el 1992 com a orquestrador per a sèries de dibuixos 
animats i compositor per a diversos programes i informatius de televisió. Posteriorment va ser 
compositor resident del Teatre de l'Abadia, referent teatral a Madrid. Allí va compondre per a 
directors com Gerardo Vera (La noche XII, Shakespeare), José Luis Gómez (Baraja del Rey 
Don Pedro) o Hansgunter Heime (Shakespeare: El mercader de Venècia) 
 
Va col·laborar amb el guanyador de l'Oscar Steven Warbeck en la composició de la pel·lícula 
Deseo. 
 
El 1998 va estrenar la versió de concert de l'operita Lola la comedianta, continuant el projecte 

iniciat per Lorca i Falla. 
 
És compositor i orquestrador de l'espectacle The Royal Gag Orchestra, de la companyia Yllana 
i Singus Music, Amor Falla, espectacle de la cantant Diana Navarro i compositor d'Ubuntu! 

Todos Somos uno!, a les seves edicions de 2019 i 2023 
 
Educació, Divulgació i Acció Social 
 
L'activitat de Juan Manuel Alonso en l'àmbit de la divulgació musical i la música comunitària ha 
estat especialment important al llarg de la seva carrera. Des de fa 14 anys dissenya i dirigeix el 
programa Concertant de l'Orquestra Carlos III, premiat el 2011 pel Defensor del Menor de la 
Comunitat de Madrid. 
 
També dirigeix el projecte Ubuntu Ven a Cantar, reconegut amb el premi Grans Iniciatives per 
la inclusió de la Fundació AtresMedia i Fundació La Caixa 
 
Ha participat i organitzat concerts benèfics per a Metges del Món, Acció contra la Fam i altres 
ONG, per atendre emergències. 
 
Membre de la Junta directiva de la Xarxa d'Organitzadors de Concerts Educatius des del 2012 
al 2020 
 
 
www.juanmanuelalonso.com  

 
 
 
 
 
 

http://www.juanmanuelalonso.com/


 
Amb la col.laboració de: 

 

                                                           

                 ReusCultura 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Notes al programa 

 

 

El 1846 va sortit de París el primer tren a vapor cap a la ciutat de Brussel·les. En un dia tan 

assenyalat i de tanta importància per a la construcció d'Europa, la premsa francesa escrivia: 

¨Convidar els estrangers a contemplar el nostre art, les nostres institucions i tot allò que ens fa 

grans¨. França volia una Europa unida, si és possible buscant un pes per a la seva pròpia 

cultura. Orlando Figes, al seu brillant llibre “Los Europeos”, descobreix la fascinant relació entre 

industrialització, mobilitat i cultura a l'hora de generar el sentiment europeista i, també, de 

recerca de la pròpia personalitat territorial. 

París va florir gràcies a l'encert en la política cultural. Ràpidament es va convertir en el centre 

indiscutible de l'òpera, per sobre de totes les altres ciutats, fins i tot les ciutats italianes molt 

actives. França va ser pionera en la defensa dels drets d'autor dels compositors, que fins 

aleshores eren piratejats fins i tot abans de l'estrena per un exèrcit de copistes. La gran majoria 

dels autors van voler estrenar-hi des de llavors. L'òpera va florir, va ampliar les audiències i va 

generar un interès que feia que viatgers de tot arreu volguessin visitar la ciutat per no perdre's 

un títol. La indústria cultural de la música va créixer per atendre una demanda insaciable. Els 

diaris avançaven notícies sobre les properes estrenes i sobre les grans dives del moment, 

entre les quals va destacar com la figura més rellevant la cantant Paulina García, coneguda 

com a Pauline Viardot germana de La Malibrant, i filla del gran Manuel García. Addicionalment, 

el Conservatori de París esdevindria la referència mundial de l'ensenyament i, per tant, el 

bastió d'una manera d'entendre la música, en lluita contínua de concepte amb la música 

alemanya. 

A aquesta etapa pertany molts dels grans compositors francesos, dels quals en aquest concert 

en tenim una bona representació. També dels que viatjaven des de l'altra banda dels Pirineus, 

buscant formació, brou de cultiu i, si és possible, fama. Però podent ser prou nexe per acoblar 

un programa, la veritable raó de reunir-los és el gir que van produir en la seva música, en la 

recerca conjunta d'una connexió més gran amb la terra i amb el color, característiques que els 

diferenciarien a tots ells de la música germànica, ocupada amb una altra cerca filosòfica i 

estètica ben diferent. També farà de solució de continuïtat entre ells la mirada dels uns als 

altres: els francesos a la recerca de nous horitzons, els nostres cercant universalitat. Per 

acabar, una forma compartida d'entendre la música pròpia, una reivindicació del propi caràcter. 

 



Georges Bizet (1838-1875) va ser un dels brillants alumnes del Conservatori de París. En els 

curts 37 anys de vida no va poder gaudir de l'admiració que posteriorment gaudiria una de les 

òperes més interpretades de la història: Carmen. No va ser el cas tampoc de la seva música 

incidental “La noia d'Arlés” o “L'Arlesienne”, música composta per a un muntatge teatral 

malaguanyat. Molt més gran seria l'èxit de les suites que rescataven la música. D'elles, a més 

del seu gran lirisme, destaca una cosa profundament francesa: la recerca del timbre, 

incorporant instruments i efectes sonors, la connexió amb allò popular i el delit de la dansa, que 

en certa manera es converteix en un menyspreu a l'obligació germànica de desenvolupament. 

Bizet és un pas més en la recerca de l'impressionisme o, més ben dit, de l'essència de la 

música francesa posterior. 

Gabriel Fauré (1845-1924) També va estar unit al Conservatori de París, que va dirigir als 

anys centrals de la seva molt més extensa vida. Com el seu col·lega i gran amic Camille Saint-

Saëns, o els seus compatriotes Bizet, Debussy o Ravel, van buscar recrear-se en motius 

espanyols per a algunes de les seves composicions. Luis Viardot, el marit de la ja esmentada 

soprano Pauline, va escriure unes magnífiques guies sobre el Museu del Prado, i de les 

Menines va sortir la inspiració que portaria Fauré a “pintar” amb música una escena “elegant, 

segura i sense gaire transcendència” , segons les paraules. Només això i ni més ni menys que 

això: convertir el temps en atmosfera efímera. És música per delectar-se, per fixar-se en el 

detall, per embriagar-se d'aroma. 

Des de Tortosa va arribar a la metròpoli cultural parisenca un alumne ple de talent, Felipe 

Pedrell. Una mica enrere del que s'havia fet amb anterioritat, volent acaparar tot el 

coneixement dels seus antecessors i atrapar el gust del públic. Peces per a piano, poemes 

simfònics, òperes en italià, que va compondre influenciat per les seves estades a Itàlia. Però, a 

part de la seva òpera Els Pirineus, la seva projecció i el grandíssim pes que assoleix aquesta 

figura es deu a un altre llegat: el dels seus ensenyaments i la seva influència sobre tota una 

generació de compositors. Per les seves classes passarien Isaac Albéniz, Granados, Rosa 

García Ascot, Manuel de Falla i molts altres. Els seus ensenyaments, la clara visió que la 

música per crear havia de cercar els seus orígens i la seva identitat a la terra, a les tradicions, 

als sons populars, va marcar a tots i va cristal·litzar a les seves obres. 

El pintor Jaime Morera, amb qui Felip Pedrell va compartir estudi i amistat durant molt de 

temps, va tenir oportunitat de conèixer el gran mestre de Reus, Fortuny, a la ciutat de Roma. 

És molt possible que Pedrell fos iniciat i acreixés la seva devoció artística pel pintor, fins al punt 

de dedicar-li aquest Elegía a Fortuny, pertanyent al seu Nocturn-trio op. 55, que aquí sentirem 

en una versió per a orquestra reduïda. És el nostre homenatge al pintor, al compositor i a la 

ciutat de Reus. 

Enric Granados (1867-1916) és un autor de sobres conegut per les audiències. A diferència 

del mestre, va gaudir de prestigi i fama internacional. La seva obra pianística Goyescas va 

servir de base per compondre l'òpera del mateix nom. Els compositors recorren de nou al 

Prado per obtenir inspiració: si Fauré ho va fer amb Las Meninas, Granados tindrà els tapissos 

de Goya com a referència i motiu. Novament París acolliria una estrena operística, però la Gran 

Guerra ho va impedir. Aquesta mateixa gran guerra que acabo amb la seva vida, en forma de 

torpede que va enfonsar el Sussex, vaixell en què viatjava cap a Anglaterra. Com en el cas de 

Bizet, no va poder gaudir de l'estrena de la seva música, feta a Nova York pocs mesos després 

de la seva mort. 

 

Juan Manuel Alonso 
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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 

 

 

  Pl. Prim, 4                                Facebook: Associació de Concerts de Reus       

  43201, Reus                                            Twitter: @AConcertsReus          

  Email:                                                        Instagram: @associació_de_concerts 

  associacioconcertsreus@yahoo.com      

  info@associacioconcertsreus.cat                    
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