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Programa 

 
 

1a part: Homenatge a Sondheim i Guinovart 

 

Stephen Sondheim (1930-2021) 

Sweeney Todd: Prelude & Ballade 

A little priest (solistes: Anna Marquès i Iago Garcia) 

A Little Night Music: Send In the Clowns (solista: Ariadna Vilardaga) 

 

Albert Guinovart (*1962) 

Scaramouche: Scaramouche 



Gaudí: Barcelona / Réquiem 

He somiat (solista: Martí Vallès) 

Flor de nit: Flor de nit (solista: Anna Marquès) 

Ciutat d’ivori 

Mar i cel: Per què he plorat? (solistes: Clara Renom i Iago Garcia) 

Himne dels pirates 

2a part: Amors Impossibles 

 

Charles Gounod (1818-1893) 

Romeo et Juliette: Obertura 

 

Serguei Prokófiev (1891-1953) 

Suite n. 2 de Romeu i Julieta: Obertura i Dansa dels cavallers 

 

Nino Rota (1911-1979) 

Romeo and Juliet: Love Theme (A Time For Us); arr. de Cesc Badia (*2001) 

 

Leonard Bernstein (1918-1990) 

West Side Story: Prologue 

Maria (solista: Iago Garcia) 

Suite orq.: I feel pretty; Something’s Coming; One Hand, One 

          Heart; Cool; Mambo. 

     Somewhere (solista: Clara Renom) 

     Tonight (solistes: Ariadna Vilardaga i Iago Garcia)   

     America (solista: Anna Marquès)
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Original SoundTrack Orchestra (OSTO) 

 
L’Original SoundTrack Orchestra (OSTO) és una orquestra de nova creació especialitzada en 
la interpretació de bandes sonores i formada per joves músics  d’entre 18 i 25 anys. 
 
Impulsada definitivament el novembre de 2021, la idea neix de dos estudiants de direcció, 
Belén Clemente i Albert Torrebella, amb ganes d’interpretar un repertori que normalment 
tampoc no tenen l’oportunitat de dirigir. Ràpidament s’adonen que no són els únics a qui els 
motiva el projecte i creen un petit equip de treball juntament amb Maria Erra, Loles Raventós, 
Núria Tuset, Aina Hujić, Marcel Corbella i Marina Messeguer per tirar endavant la proposta, 
que rau en la seva voluntat de ser proactius dins del món cultural, així com en el desig de 
deixar-se portar per un cert romanticisme per fer gaudir i compartir una música que, a voltes, 
ha esdevingut la banda sonora de les nostres vides.  
 
La música, al capdavall, transmet emocions. I aquest és el nostre repte. Durant el seu breu 
recorregut, l’OSTO ha fet concerts a l’Atlàntida de Vic i l’Auditori de Barcelona, entre altres, i 
ha estat l’orquestra convidada en l’acte de celebració del 30è aniversari d’ADETCA al Gran 
Teatre del Liceu. 
 
 
 
 
 
 
 



Amb la col.laboració de: 
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Notes al programa 

 

 

Han passat més de quatre centúries des que la història de Romeu i Julieta es convertís, 

definitivament, en l’emblema de la tragèdia amorosa per excel·lència a nivell popular. 

Demostrats no només l’eternitat de la narració, sinó també l’amor del públic per la mateixa, 

l’Original SoundTrack Orchestra convida els espectadors a gaudir de la música que, fins als 

nostres dies, ha esdevingut indissociable d’amors impossibles com el dels amants de 

Verona. Des de la seva publicació l’any 1595, Romeu i Julieta ha estat objecte de 

nombroses adaptacions, reinterpretacions i, fins i tot, arranjaments per a altres gèneres 

artístics com ara la música, el cinema o la dansa. Aquest és el cas de les obres dels dos 

compositors que encapçalen el cartell d’aquesta nova producció de l’Original SoundTrack 

Orchestra, Amors impossibles: Homenatge a Albert Guinovart i Stephen Sondheim. Per una 

banda, l’any 1987, el compositor català estrenava per primer cop Mar i cel, un musical basat 

en l’obra homònima d’Àngel Guimerà que, situada en la meitat del segle XVII, explica 

l’amor impossible entre Saïd, un pirata musulmà, i Blanca, una noia cristiana. Per una altra 

banda, Stephen Sondheim va ser el lletrista darrere les cançons de West Side Story (1957), 

el musical amb partitura de Leonard Bernstein que proposava una adaptació moderna de 

Romeu i Julieta. Coincidint amb el 60è aniversari de Guinovart i en record del compositor 

estatunidenc, que ens va deixar l’any passat, el nou programa de l’OSTO proposa un viatge 

sonor que compta amb la tragèdia de Shakespeare com a fil conductor i en el qual el públic 

podrà reviure aquest clàssic a partir, també, de la música de Serguei Prokófiev i Nino Rota, 

entre altres, en la voluntat de l’orquestra d’apropar, a través de la música de cinema, la 

popularment coneguda com a “música clàssica” i trencar barreres entre ambdues. A més de 

les diferents melodies que, amb el pas dels anys, han donat vida a amors impossibles 

sorgits a imatge del de Romeu i Julieta, el programa inclou algunes peces dels musicals més 

populars de Stephen Sondheim i Albert Guinovart, com ara Sweeney Todd i Scaramouche. 

Amors Impossibles: Homenatge a Guinovart i Sondheim arribarà properament al Teatre 

Fortuny de Reus (26 de novembre) i a l’Atlàntida de Vic (27 de novembre). Aquesta 

darrera data constitueix un concert solidari en benefici de l’Associació Osona Contra el 



Càncer, la qual impulsa la prevenció, formació i recerca sobre la malaltia i té per objectiu 

ajudar les persones afectades de càncer i el seu entorn més proper. L’exigència de les 

partitures triades requereixen d’una gran plantilla, fet pel qual l’Original SoundTrack 

Orchestra, que compta amb uns 70 músics per a aquesta producció, s’associa amb cinc 

joves cantants solistes —Ariadna Vilardaga, Anna Marquès, Clara Renom, Iago Garcia i 

Martí Vallès— per a la interpretació d’algunes de les cançons més famoses del concert i 

comptarà, també, amb una plantilla coral pel concert de Vic. 
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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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  43201, Reus                                            Twitter: @AConcertsReus          
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  associacioconcertsreus@yahoo.com      

  info@associacioconcertsreus.cat                    
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