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Els nostres compromisos
Els objectius

•
•
•
•
•

La difusió cultural i social de la música de forma equilibrada al territori.
Foment i promoció de nous públics.
Entrar en contacte amb la música clàssica.
Escoltar música de diferents formats, estils i èpoques.
Compartir i gaudir l’audició de la música de forma col·lectiva i en directe.

Camerata XXI, us presenta i ofereix un seguit de concerts, espectacles familiars i de
petit format  que hem escollit per combatre aquesta situació actual tant poc favorable
per a l’organització d’espectacles i per a la Cultura en general. Els hem actualitzat   i
recollit en un únic díptic i que us adjuntem.
Conscients de les dificultats actuals per a la programació de qualsevol event, us presentem  uns espectacles per a tots els públics, concerts de cambra i petit format que
s’adapten tant als espais a l’aire lliure, amb la possibilitat de sonoritzar els concert, com
als espais tancats o equipaments de la ciutat. El seu format fa possible l’adaptació als
diferents entorn de la ciutat i en facilita la seva organització.
Any rere any,  oferim concerts a ajuntaments i programadors, així com activitats per a
biblioteques,  centres cívics, casals de barri i  altres equipaments. Ara us els presentem
en un sol díptic. Tenim la voluntat d’acostar  la música clàssica  a tots els públics d’una
manera propera,  senzilla  i pedagògica. Amb aquesta proposta musical amb un format
senzill i distès, Camerata XXI insereix en la creació de nous públics i la introducció de la
música clàssica a la ciutadania.
Un dels objectius de la Fundació Camerata XXI és fer arribar la cultura musical arreu del
territori, i ho fem amb un projecte que ja està funcionant des de 2007, amb més de 100
concerts per tot el territori. Ara, us els presentem en un díptic actualitzat on podreu
conèixer tots els programes que posem a la vostra disposició.
Els concerts tenen una durada aproximada de 50’- 60’ aproximadament

Camerata XXI - Ciutat de Reus
L’any 2003 es presenta públicament l’Orquestra CAMERATA XXI, de caràcter professional i estable. D’aquesta orquestra sorgeixen diferents agrupacions destacant, totes
elles, pel seu nivell tècnic i interpretatiu. La constitució de l’orquestra ha permès reunir
als millors músics del territori amb una trajectòria impecable també en l’àmbit de la
música de cambra.

David Puertas, narrador

Frederic Sesé, narrador

Músic i periodista. Des   dels   anys 80 es
dedica a la divulgació musical, activitat
que ha desenvolupat en col·laboració
amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya, l’Auditori Pau
Casals del Vendrell, l’Orquestra Camerata XXI, la Banda Municipal de Barcelona,
Ibercàmera, la Universitat de Barcelona,
la Universitat Pompeu Fabra, Ràdio Nacional d’Espanya, Televisió de Catalunya,
etcètera. És autor de diversos llibres dedicats a Mozart, a Stravinsky i als enigmes i
jocs musicals.

Llicenciat en Història de l’Art i professor
de Flauta travessera. Director, guionista
i presentador del programa de Música
Clàssica “CADÈNCIA”, a TV3. Cap de Premsa de l’OBC en el període olímpic. Director
de les SESSIONS MUSICALS i presentador
de programes pedagògics per a diversos
Ajuntaments, Promotors i Teatres. Cocreador del centre MOTIMOT d’atenció als
problemes d’aprenentatge   i de comunicació. Té diplomes universitaris d’anglès
i francès i és traductor-intèrpret per a la
Unió Europea.

CONCERT FAMILIAR

Els 3 mosqueters
O qui va matar Mozart?

Al segle XVII, París estava plena de mosqueters. I al segle XVIII, Viena estava plena de
compositors. Tan uns com altres van protagonitzar mil i una aventures per poder viure
de la seva feina i, encara que la de compositor no sembla una professió tant arriscada,
déu n’hi dó les estocades que es donaven entre ells per aconseguir un contracte! Aquí
tenim, d’una sola tacada, la música de les tres espases més prestigioses d’Europa a
finals del segle XVIII: Salieri, el compositor oficial; Mozart, el músic de moda; Haydn,
el més admirat arreu d’Europa. Escoltem la seva música i us expliquem la relació entre
ells: admiració, enveja, recel... Sabeu qui va matar Mozart?
Feu les vostres apostes, que el duel a tres ha començat!
David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus

Subvencionat a través del e-catàleg

CONCERT FAMILIAR

400 anys en 1 hora
Petita història de la música

Ningú no sap quines característiques ha de reunir una obra musical per convertir-se en
un gran clàssic. Ningú no sap si l’obra ha de ser curta o llarga, lenta o ràpida, seriosa
o divertida... Ningú no sap per què moltes obres formen part del repertori musical de
tots els temps. L’únic punt en comú que tenen aquestes obres és la seva popularitat,
perquè la resta és pura coincidència. Aquest èxit no solament depèn de la qualitat de
l’obra, sinó de la predisposició del públic, de les modes, de la difusió, dels enregistraments discogràfics, dels anuncis de la televisió, de la seva presència en pel•lícules,
del bon gust dels que la interpreten..., i de tantes i tantes coses més que no deixa de
sorprendre que, encara que passin els anys, hi hagi obres que encara hi són presents.
David Puertas, narrador

Quintet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus

Subvencionat a través del e-catàleg
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Veniu, a Venècia s’hi fan concerts
Antonio Vivaldi i el seu temps

Diuen que fa tres-cents anys, a Venècia, el carnaval durava mig any. També diuen
que era la capital musical de les terres italianes. I també diuen que s’hi celebraven
els millors concerts i les millors festes d’Europa. El que és clar és que a Venècia s’hi
respirava la música: els cants dels gondolers, els teatres d’òpera, els orfenats dedicats a
l’ensenyament de la música, els palaus dels nobles... Allà al mig, entre canals, gòndoles,
la Plaça de Sant Marc i el Palau Ducal, van néixer alguns dels músics més destacats de
tots els temps, com Antonio Vivaldi,  Tomaso  Albinoni o els germans de casa noble
Alessandro i Benedetto Marcelo.
La música, a Venècia, no para de sonar.
David Puertas, narrador

Quintet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus

Subvencionat a través del e-catàleg
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Danses i festes al castell del Duc
La música per ballar

El pas-doble, el rock, les sevillanes i les sardanes són danses dels nostres dies, però...
que no ballava la gent fa 400 anys? En aquest programa descobrireu les danses antecessores dels balls d’avui: la pavana, el minuet, la giga i la gallarda ens faran viatjar en el
temps i recordar com la música i la dansa sempre han anat de bracet. Busqueu parella,
que comença el ball!
El quartet de corda protagonista d’avui ens portarà, per començar, música italiana,
inclòs un dels primers “grans èxits comercials” de la història de la música: els balleti
de Gastoldi. A   continuació   escoltarem la música de moda als palaus dels prínceps
alemanys —on sempre quedava elegant mostrar un aire francès—, i clourem el concert
amb quatre de les danses populars que se solien ballar a les festes que organitzaven
als seus castells els cavallers britànics. Si en acabar el concert us han vingut ganes de
ballar... haurem fet bona feina!
David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
Subvencionat a través del e-catàleg
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Una serenata nocturna
W.A. Mozart, quin geni!

Amb només 35 anys de vida Mozart va compondre més de 700 obres musicals. Surt una
mitjana de vint obres cada any. Algunes d’elles no duren ni un minut, i d’altres superen
les dues hores. Com s’ho va fer? Els historiadors diuen que dormia molt poc i que el
seu cap anava més de pressa component que la seva mà escrivint. Ens va deixar obres
transcendentals com el Requiem, però també obres divertides i desenfadades, com la
Petita Serenata Nocturna.  Era habitual en aquella època  que els nobles vienesos organitzessin vetllades a l’aire lliure en les que es degustaven les exquisideses culinàries
de la zona, es prenien gelats, es xerrava de política, de moda, de xafarderies... mentre
una orquestra interpretava música.
David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus

Subvencionat a través del e-catàleg
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El gran sord

Beethoven, 250 aniversari
Ludwig van Beethoven va néixer a la ciutat alemanya de Bonn cap al 16 de desembre
de 1770 (no se sap ben bé el dia). Va ser el gran de tres germans i el seu pare, Johann
Beethoven (que també era músic i massa donat a la beguda) va voler que Ludwig fos un
“nou Mozart” i des de ben petit va ensenyar-lo a tocar el piano i el violí. El pla de treball
a què el sotmetia el seu pare era molt intens, sovint fins i tot brutal, però Beethoven
no es va convertir en un nen prodigi a l’estil de Mozart sinó en un nen (i més tard en un
jove) força introvertit i de difícil caràcter.
Abans de perdre l’oïda, Beethoven ja havia escrit més de 100 obres musicals. Per culpa
de la sordesa va deixar de tocar el piano, va deixar de dirigir, va deixar de donar classes... però va duplicar la seva energia com a compositor. La interpretació del quartet
Camerata ens transporten a la Viena del genial sord a través de les seves obres per a
quartet de corda.
David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
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Nadales del món
Valsos i Polques

Arreu del món se celebra el Nadal; en uns llocs amb més regals i en d’altres amb menys,
però sempre se celebra amb música. Us apropem les músiques de Nadal d’arreu del
món perquè pareu l’oïda i deixeu que el seu esperit entri dins vostre en forma de cançó
dolça, suau, alegre i càlida. Si la música pot transportar un missatge de pau, avui us el
portem a cau d’orella.
A centre-Europa, les dates de Nadal van associades als concerts de valsos i polques,
una tradició que han sabut exportar amb molt d’èxit gràcies a la qualitat i la frescor
d’aquesta música d’origen popular. El cognom Strauss va ser, sens dubte, la marca més
famosa de compositors i violinistes del segle XIX. La Marxa Radetzky. el Danubi blau, el
vals de l’Emperador o el Pizzicato-polka sóna músiques que ens arriben de lluny, però
que per Nadal sentim ben a prop.
David Puertas, narrador
Quintet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
Subvencionat a través del e-catàleg
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Europa dansa
La música és moviment, i el moviment és dansa. No descobrim cap misteri si diem que
la música i la dansa són dues cares de la mateixa moneda: van de la mà i una no és res
sense l’altra. La música clàssica està plena d’obres inspirades en la dansa perquè Europa
és una font inesgotable de riquesa popular i tradicional. Tots els pobles, fins als més
amagats darrere les muntanyes més altes, canten, ballen i celebren amb música la vida
i la natura. Europa dansa i la música que el dóna el ritme us la posem en safata.

David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
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Mirant al mar
El mar embadaleix, com la música. Però també activa les emocions, com la música. Han
mirat el mar els viatgers, els poetes, els músics... i també tots i cadascun de nosaltres.
Us presentem un programa amb música feta de cara al mar on les notes i les paraules
ens acompanyen en aquest afany d’explicar què és allò que ens fascina del mar, de la
seva grandesa, de la seva calma, de la seva fúria... Els grans noms de la música catalana
es donen la mà buscant els misteris de les onades: Toldrà, Albéniz, Casals, Montsalvatge. Un pòker de mariners catalans navegant veles al vent.

David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
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Un violoncel amb cama de ferro
Una vegada, el mestre d’en Pau Casals li va dir que tocant d¹aquella manera tan estranya no arribaria enlloc. Però ell va insistir i es va convertir en el millor violoncel·lista del
món. Vols escoltar la música que va escriure? Vols saber perquè els violoncels tenen
una cama de ferro? Vols escoltar la sardana més bonica del planeta? Vine a descobrirho amb Camerata XXI. Un quartet de corda et farà sentir la música de ben a prop,
t’explicaran anècdotes i aventures.

David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus

CONCERT FAMILIAR

Gollipar l’extraterrestre
A una galàxia molt llunyana (llunyana per nosaltres, perquè als habitants d’allà els queda molt aprop) hi ha un sistema solar anomenat Ragode amb nou planetes, vuit del
quals tenen vida intel.ligent. El Planeta Pedraza, el que està més aprop de la estrella
Perkins, té una temperatura a la superficie de quatre mil.lions de graus Fontseré i no
hi pot sorgir la vida.  Només hi ha unes pedres, això sí, molt boniques, però que no fan
mai res d’interessant.
Però aquesta no és la història del Planeta Pedraza sino del Planeta Xopredis, tercer
planeta del sistema Ragode. En aquest planeta hi viu una civilització bastant avançada.
Tenen moltes coses: cotxes, fabada, televisió, etc. Però hi ha una cosa bàsica que els hi
falta: al Planeta Xopredis no hi ha música.

David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
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Peer Gynt

i el rei de la muntanya
Un concert ha de ser divertit, animat i aventurer, que t’entrin ganes de cantar, ballar i
riure, i que et faci somiar.
Amb tots aquest ingredients, i pensant amb fer un bon àpat musical, hem preparat
un bol amb “caldo” d’aventures, amb l’intrèpid i seductor Peer Gynt que ens narrarà
les seves peripècies quan decideix allunyar-se de la seva estimada Solveig. Un pessic
de somnis amb les més boniques melodies. I per acabar, un bon pastís i un polsim de
música que segur et farà ballar.
Un concert ha de tenir emoció, on tastar i assaborir dolces melodies... per somiar...  per
no oblidar.
David Puertas, narrador
Quintet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
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La família Bach
Quina família!

Johann Sebastian Bach va ser el cap de la família més musical de tots els temps. Els
Bach van ser una família musical. Johann Sebastian n’és el membre més famós, però ell
mateix ja era fill, nét i besnét de músics. Per seguir la tradició, també els seus fills —en
va tenir 20!— i alguns dels seus néts van ser músics. En plena època de transició entre
el Barroc i el Classicisme, els seus fills li van passar al davant: un d’ells va ser compositor
de cambra de l’emperador de Prússia, l’altre, professor de la Reina d’Anglaterra, i encara
un altre, va ser un músic il•lustre a les ciutats de Dresde, Halle, Postdam i Berlin. Sens
dubte, van tenir un bon mestre. Fet i fet, des del segle XVI fins al segle XIX hi ha membres d’aquesta família alemanya dedicats a la música, però el punt àlgid el marquen
Johann Sebastian i quatre dels seus fills al llarg del segle XVIII. J.S.Bach i fills.
David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
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Un quartet de Schubert
amb folre i manilles

Justament a l’època en què Schubert va viure a Viena, aquí a Catalunya començàvem
a aixecar torres humanes: mentre ell componia trios, quartets, cançons i simfonies,
nosaltres muntàvem pilars de quatre i intentàvem castells de sis pisos. Però tant en la
música com en els castells, una persona sola mai no se’n surt: cal l’ajut de molta gent.
Penseu que la música de Schubert mai no hagués sonat sense els amics que la van tocar!
Vine a fer pinya, que segur que, en acabar el castell, demanarem un pis més!

David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus

Subvencionat a través del e-catàleg

CONCERT FAMILIAR I EDUCATIU

Llums, música... acció!
Petita història de la música al cinema

El 28 de desembre de 1895 es va presentar al Saló Indi del Gran Cafè de París un invent que revolucionaria el món de l’art i de l’entreteniment: el cinema. La fotografia en
moviment, tal com l’anomenaven a l’inici, va causar un gran impacte, però l’únic so que
l’acompanyava era el soroll mecànic de la màquina de projecció. Aviat, els que explotaven sales de projecció de cinema es van adonar que si s’interpretava música en viu i
en directe mentre es projectava una pel•lícula no només la pel•lícula s’entenia millor,
guanyava en interès i arribava millor al públic, sinó que, a més a més, es tapava el soroll
de la màquina!

Frederic Sesé, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
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Percu... què!
La percussió

Diuen que quan l’home va ser home i la dona va ser dona, el primer que fèiem per
comunicar-nos era emetre sons amb la nostra veu: cridar, parlar, xiuxiuejar, inventar
paraules, cantar... Però de seguida vam voler acompanyarnos amb altres sons, i els
primers que vam trobar van ser els que sorgien de picar amb les mans, de donar-nos
cops al pit o a les galtes, de picar sobre un tronc... La percussió és la família instrumental més antiga de totes. Des de fa milers d’anys hem necessitat el ritme i l’hem trobat
ben a prop: en el nostre propi cos o als troncs, les petxines o les carbasses que teníem
al voltant.

Frederic Sesé, narrador
Trio de percussió de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
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La flauta de bec
El meu primer instrument

Un altre instrument que també és present entre nosaltres des de fa un bon grapat
d’anys és la flauta dolça (o flauta de bec), que des de l’Edat Mitjana ha estat considerada un instrument de gran categoria. Ho demostra el fet que els reis i nobles europeus
sempre comptaven amb flautistes entre els músics de la cort.
Agafar una canya de prop del riu i fer-hi quatre forats és una cosa ben fàcil i ben assequible, per aquest motiu és molt possible que les flautes existeixin des de que l’home
és a la Terra. Però fer un instrument ben afinat, amb una sonoritat dolça, amb un bec
que permeti tot tipus d’articulacions (cops de llengua, lligats o picats) i dinàmiques (fort
o piano) ja és una altra cosa.
Andreu Roca, flautes
Frederic Sesé, narrador
Josep Mateu, Clavicèmbal
Quartet de cordes de
l’Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus
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Del carrer a l’òpera
Els instruments de metall

El primer instrument de vent metall de la història no era de metall. I és que avui dia en
diem “de metall” perquè la majoria d’ells estan construïts en metall (trompeta, trombó,
trompa, tuba, fiscorn...), però antigament era molt i molt difícil treballar el metall i
donar-li forma arrodonida. Així que aquests instruments no es feien de metall. I com es
feien, doncs? Molt senzill: un instrument de vent metall de fa 3.000 anys era una banya
de bou, o de cabra. Sí, sí: una banya. Si li treus la banya a un bou mort només has de
tallar-li la punta i bufar: sonarà a corn de cacera. Amb el pas dels anys els humans van
aprendre a treballar el coure i els metalls i a donar-los la forma que volien, però això
va trigar molts anys. És per això que instruments com la trompeta o la trompa actuals
estan entre els instruments més moderns que tenim, i són els que han evolucionat més
en els últims cent anys.
Frederic Sesé, narrador
Quintet de metall de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
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Pau Casals, el geni de l’arquet
Història d’un violoncel·lista

Al violoncel és el germà gran de la família dels violins: ve a ser com un violí, però
molt més gran i per això sona molt més greu. Com que és tant gran, no es pot tocar
recolçant-lo al braç, com els violins, sinó que l’has de posar dret a  terra i tocar-lo assegut, col·locant-lo entre les cames.
El violoncelista més famós de tots els temps és el català Pau Casals.
En Pau va tocar el violoncel, va dirigir orquestres i va compondre obres musicals. Va ser
un músic complert, i per això se’l reconeix arreu del món com a violoncel•lista, director
i compositor, però, a part d’aquestes tres feines, Pau Casals va fer moltes més coses: va
ser professor, va ser un gran activista musical (va crear festivals de música, va fundar
orquestres, va produir gravacions de discs...) i, a més, va ser un model a nivell mundial
en la lluita per la pau, la democràcia i els drets humans.
Xavier Blanc, narrador
Quartet de Corda de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
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Vivaldi peti qui peti
Els instruments de corda

Antonio Vivaldi va compondre l’obra musical més famosa de la història: Les quatre estacions. Però no va quedar aquí la cosa: va ser violinista, professor, viatger, empresari...
i capellà!
El concert d’avui ens acosta a l’obra d’aquest gran compositor que, ja us ho vaig avançant, va tenir una vida plena de misteris i aventures. Us heu adonat que Vivaldi s’escriu
amb V? Tot el que envolta Vivaldi s’escriu amb V! I si no us ho creieu, fixeu-vos bé: ell
tocava el Violí, la majoria de les seves obres són per a orquestra de corda, és a dir, per
a Violins, Violes, Violoncels i contrabaixos (en aquella època, a Itàlia, al contrabaix li
deien Violone). A més a més, va néixer a Venècia i va morir a Viena. Què més voleu?
Avui coneixerem com vivia aquest geni i com era la seva música.
Veniu a Veure en Vivaldi?
Josep Maria Ferrando, violí
David Puertas, narrador
Josep Mateu, clavicèmbal
Quartet de corda de
l’Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus
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Bufa la fusta

Els instruments de fusta
Si el primer instrument que vam tenir els humans va ser la nostra pròpia veu i el segon van ser
els instruments de percussió, no hi ha dubte que el tercer va ser un instrument de vent, segurament una canya de bambú. El vent sempre ha fet xiular les canyes i nosaltres l’hem volgut
imitar. T’apropes al riu, talles una canya i hi bufes dins. Potser a la primera no sona, però quan
ho proves uns quants cops segur que trobes la manera de fer-la sonar.

Frederic Sesé, narrador
Quartet de fustes de l’Orquestra
Camerata XXI – Ciutat de Reus
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