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Programa 

 
Sis Bagatelles - G. Ligeti  

I. Allegro con spirito 
II. Rubato. Lamentoso 
III. Allegro gracioso 
IV. Presto ruvido 
V. Béla Bartok in memoriam – Adagio. Mesto 
VI. Molto vivace. Capriccioso 

 

Quintet Op. 95 – Jos. B. Foerster  

I. Allegro Moderato 
II. Andante Sostenuto 
III. Allegro scherzando  
IV. Moderato e tranquillo - Allegro moderato - Allegro deciso - Allegro vivo 

 

“Un tapís, l’unicorn” (2015) – Joan Magrané Figuera (Compositor Resident de l’Associació) 

Quintet Op. 43 - Carl Nielsen  

I. Allegro ben moderato 
II. Menuet 
III. Praeludium – Tema amb variacions – Andantino festivo 

 

 



 
Espònsors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennèagon Ensemble 

 

Ennèagon neix l'any 2021 per iniciativa d'un conjunt de joves músics procedents de 
la Demarcació de Tarragona formats en centres de renom i amb una dilatada experiència en 
orquestres i grups de cambra, tant d'àmbit nacional com internacional, els quals comparteixen 
la necessitat i les ganes de crear una formació estable que aporti un nou enfocament 
musical al panorama cultural de la demarcació de Tarragona. Ennèagon és, doncs, un projecte 
d'alt nivell artístic amb el segell identificador del territori. 

 
L’ensemble neix amb la intenció de crear una programació anual estable a les diferents sales 
i espais de casa nostra amb un clar objectiu: apropar la música al nostre públic aportant 
una visió propera, innovadora, fresca, creativa i de qualitat en cada un dels concerts 

programats. 
  
Tot i que el repertori amb el que s’identifica és la música de cambra de gran format, amb una 
estabilitat en el nonet clàssic, l’ensemble s’obre des dels seus inicis a una flexibilitat que 

permeti dur a terme programes variats i poc usuals i, a explorar combinacions dins el mateix 
grup. Enneàgon es planteja, a més, com una formació oberta al territori i al nostre teixit cultural, 
amb la clara voluntat de col·laborar i crear vincles i lligams amb artistes de les nostres 
contrades de manera que esdevingui, així, un projecte ampli i interdisciplinar. 

 
La sòlida proposta que presenta l'ensemble és possible gràcies a una precisa selecció 
d'instrumentistes amb un perfil molt característic i singular que recava en una maduresa 
artística assolida a través d'una dilatada experiència orquestral, cambrística i solística. Un perfil 
de músic que, tot i la joventut dels seus integrants, fa que la formació es fongui en els termes 
de qualitat i calidesa, tot partint d'un entorn musical amb bon ambient de treball, amistat, 
compromís i proactivitat amb el projecte. 



 
Els seus components s'han format en reconeguts centres com l'Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC), Conservatori Superior de Música del Liceu, Conservatorio Superior de 
Música de Aragón (CSMA), Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL), 
Musikene - Centro Superior de Música del País Vasco, Royal Conservatory of Antwerp, HfM 
Detmold, Royal College of Music (RCM) de Londres o el Conservatorium Van Amsterdam 
(CvA), entre altres. 
 
Així mateix, han estat membres en diferents orquestres joves com ara la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya (JONC), Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), Deutsche 
Skandinavische Jugend Philharmonie, Nederland Jonge Orkest (NJO), Schleswig-Holstein 
Musik Festival (SHMF), Pacific Music Festival (PMF) o l'European Union Youth Orchestra 
(EUYO) i, col·laboren en orquestres professionals d'àmbit nacional i internacional com ara 
l'Orquestra Simfònica Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), l'Orquestra del Gran 
Teatre del Liceu, l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), l'Oquestra Camera Musicae (OCM), la 
GIOrquestra, l'Orquesta de la Radio Televisión Española (RTVE), l'Orquestra de Castilla y León 
(OSCYL), d'Extremadura (OEX), de les Illes Balears (OSIB), Ciudad de Zaragoza, Euskadiko 
Orkestra, Oviedo Filharmonía, Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), Orquestra Nacional de 
Cambra d’Andorra (ONCA), Con Spirito Kammerorkest, Filarmonia Toscanini, Grafenegg 
Festival Academy Orchestra, Camerata Nordica, Haydn Philharmonie d’Eisenstadt, Spira 
Mirabilis, Murtra Ensemble o Malher Chamber Orchestra (MCO), entre altres. 
 
Ennèagon compta, a més, amb la col·laboració i assessorament artístic i musical de Miquel 
Massana, director d’orquestra i pianista format al Conservatori Superior de Música del Liceu, a 
l’ESMUC i a la Universtät für Musik und darstellende Kunst de Viena. Massana ha estat 
convidat per dirigir formacions com l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’Orquestra de Cambra de 
Menorca o l’Orquestra Camerata XXI i actualment és director musical de l’Orquestra de la 
Universitat Rovira i Virgili i director assistent de l’Orquestra jove d’Extremadura i de l’Orquestra 
Jove de la Generalitat Valenciana (JOGV).  
 

 
Amb la col.laboració de: 

 

                                                           

                 ReusCultura 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Notes al programa 

 

 

Un format diferent en el qual Ennèagon presenta un concert on podrem escoltar el quintet de 

vent, un clàssic dels grups de cambra, Aquest espai brinda una tipologia de música sincera, 

autèntica i molt directa. Un mosaic de música quasi festiva, acolorida, exòtica i que utilitza tot 

aquest univers estètic amb influències molt diverses. Obres que s’enmirallen al passat i miren 

de cara al futur. És en aquest punt on es troben aquestes fantàstiques obres de Nielsen, 

Magrané, Foerster i Ligeti. 
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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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  associacioconcertsreus@yahoo.com      
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