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Un dels objectius de la Fundació Camerata XXI és fer arribar la cultura musical arreu del 
territori. Per això ha dissenyat uns programes que permetran acostar la interpretació 
musical a la vostra població. Es tracta d’un nou projecte, que, per les seves caracterís-
tiques, el fan especial.

Amb aquesta proposta musical la Fundació ofereix: obrir els ulls i les oïdes a la música 
explicada des de dins, comentar les obres, com estan fetes, els autors, els instruments, 
les curiositats.... És una manera d’introduir tots els públics a la música clàssica amb un 
format senzill i divertit, a l’abast de tothom.

Tots els concerts van acompanyats de la figura del narrador, que durant tot el concert 
ens guia a través d’uns comentaris introductoris que ens permeten comprendre millor 
el que s’escolta i, sobretot, gaudir-ne amb més intensitat. D’aquesta manera, a través 
d’un format senzill i distès, s’introdueix tots els públics a la música clàssica. 

Tots els concerts estan subvencionats a través del e-cataleg

Els concerts tenen una durada aproximada de 60’.

• 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•·ectiva i en directe.

CAMERATA XXI. Fundació Privada 
està inscrita al Registre de Fundacions amb el número 1712, 

subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya 
i sotmesa a la llei 5/2001 de 2 de maig. 

També consta inscrita al Cens de la Secretaria 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 

amb el número 2650.

Música al territori
A l’abast de tothom

Els nostres compromisos
Els objectius



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 Camera-
ta XXI, la Banda Municipal de Barcelona, 
Ibercàmera, la Universitat de Barcelona, 
la Universitat Pompeu Fabra, Ràdio Na-
cional d’Espanya, Televisió de Catalunya, 
etcètera. És autor de diversos llibres dedi-
cats a Mozart, a Stravinsky i als enigmes i 
jocs musicals.

L’any 2003 es presenta públicament l’Orquestra CAMERATA XXI, de caràcter profes-
sional 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. 

Camerata XXI - Ciutat de Reus
David Puertas, narrador



CONCERT FAMILIAR

David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra 

Camerata XXI – Ciutat de Reus

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! 

Els 3 mosqueters 
O qui va matar Mozart?

Subvencionat a través del e-catàleg



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 enregistra-
ments 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. 

400 anys en 1 hora
Petita història de la música

CONCERT FAMILIAR

David Puertas, narrador
Quintet de cordes de l’Orquestra 

Camerata XXI – Ciutat de Reus
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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. 

Veniu, a Venècia s’hi fan concerts
Antonio Vivaldi i el seu temps

CONCERT FAMILIAR

David Puertas, narrador
Quintet de cordes de l’Orquestra 

Camerata XXI – Ciutat de Reus
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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 ante-
cessores 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! 

Danses i festes al castell del Duc
La música per ballar

CONCERT FAMILIAR

David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra 
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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 or-
ganitzessin 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. 

Una serenata nocturna
W.A. Mozart, quin geni!

CONCERT FAMILIAR

David Puertas, narrador
Quartet de cordes de l’Orquestra 
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David Puertas, narrador
Quintet de cordes de l’Orquestra 

Camerata XXI – Ciutat de Reus

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.

Nadales del mon
Valsos i polques

CONCERT FAMILIAR
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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 to-
car!

Vine a fer pinya, que segur que, en acabar el castell, demanarem un pis més!

Un quartet de Schubert
amb folre i manilles
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