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CAMERATA XXI - CIUTAT DE REUS

TEMPORADA 2019 - 2020



L’Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus, va ser fundada l’any 2003. Des d’aleshores ha estat l’orquestra de 
l’Auditori Pau Casals del Vendrell i del Festival Internacional de Música Pau. Actualment l’orquestra combina 
la seva residència al Teatre Bartrina de Reus i la realització d’una temporada estable de concerts al Teatre 
Fortuny de la mateixa ciutat. L’orquestra rep el suport de l’ajuntament de Reus i de la Fundació Privada Cam-
erata XXI.

Han col•laborat amb l’orquestra directors i solistes de reconegut prestigi internacional, com Miguel Ángel 
Gómez Martínez, Edmon Colomer, Koji Kawamoto, Xavier Puig, Thomas Martin, Karl-Heinz Schütz, Ingrid 
Fuzjko Hemming, Joaquín Achúcarro, Ludmil Angelov, Vasko Vassilev, Wen-Sinn Yang, Tamar Iveri, Michèle 
Crider, Renato Bruson, Badri Maisuradze i Paata Burchuladze entre d’altres. 

Durant la seva trajectòria ha ofert a Tarragona la primera audició completa de l’Oratori de Nadal de J.S. Bach, 
així com les dues passions: “Passió segons Sant Mateu” i “Passió segons Sant Joan”. L’Orquestra Camerata XXI 
ha estat l’orquestra oficial de Tarragona Capital Cultural Europea 2008 i Reus Capital de la Cultura Catalana 
2017. 

Destacar la interpretació del Ballet “Ariel” (estrena mundial absoluta) i de l’obra “Pandora”, ambdues del 
vallenc Robert Gerhard. Ha actuat al Gran Teatre del Liceu amb motiu de la Gala Lírica “Òpera Solidària”, apa-
drinada per Montserrat Caballé i retransmesa en directe per TV. També va protagonitzar l’estrena absoluta de 
l’obra “Nova Catalònia” de Joan Manén en el primer concert de la Diada de l’11 de Setembre, al Palau de la 
Música Catalana. Destacar l’estrena absoluta a Catalunya i Espanya de la interpretació del “Te Deum” d’Arvo 
Pärt, juntament amb el Cor de l’Auditori “Enric Granados” de Lleida, amb projeccions de Zaraski, dirigits per 
Xavier Puig. 

El juny de 2009 i març de 2013 l’orquestra va realitzar dues gires pel Japó, actuant, entre d’altres sales, a 
l’Òpera de Tòquio i a la Symphony Hall d’Osaka. 
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I love Piano
Leonel Morales interpreta Chopin

En temps de guerra
James P. Liu dirigeix l’orquestra

En temps de Pau
Camerata XXI convida Lawrence Golan

29 de novembre 2019
divendres - 21.00 h.

El secret de la Senyora Melody

Concerts educatius

Com sona el teu nom?

Un violoncel amb cama de ferro

TEATRE FORTUNY

TEATRE BARTRINA

Associació de concerts de Reus

21-22-18-29 de gener
4-5-11-12 de febrer

Programa Educatiu “Anem a concert”

TEATRE BARTRINA
Concerts familiars

20 de març 2020
divendres - 21.00 h.

22 de maig 2020
divendres - 21.00 h.

1 de desembre 2019
diumenge - 18.00 h.

22 de març 2020
diumenge - 18.00 h.

24 de maig 2020
diumenge - 18.00 h.



Ivan del Prado, direcció

Leonel Morales, piano

Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus

F.  Schubert:  Overtura en do menor D.8

A. Foote: Suite en Mi major for strings

F. Chopin: Concert per a piano no.1 Op.11

La importància del piano en el Romanticisme va ser fonamental 
per al desenvolupament de la creació musical. Es va convertir en 
el laboratori de noves propostes estilístiques i la connexió entre 
l’artista i la seva creació, generant una literatura pròpia, que len-
tament es va diferenciar dels seus avantpassats (el clavicèmbal i 
l’orgue), descobrint noves sonoritats i possibilitats. 

Tots els compositors des del segle XIX i fins als nostres dies, gaire-
bé sense excepció, han compost almenys part de la seva obra per 
a aquest instrument. El piano és el símbol d’una època i una sensi-
bilitat, representatiu del romanticisme no només en els aspectes 
musicals, sinó en el seu propi concepte i mecànica. 

29 novembre 2019
divendres - 21.00 h. 

I love Piano
Leonel Morales interpreta Chopin

TEATRE FORTUNY



James P. Liu, direcció

Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus

J. Suk:  Meditation on the Old Czech Chorale ‘St. Wenceslas’, Op.35a 

M. Bruch: Serenade for strings op. Posth

D. Shostakovitch: Chamber Symphony 

 

“La música, bàlsam per a l’ànima trencada. Capaç de generar vida 
on sembla només quedar patiment.”  Això deuria pensar Shos-
takovitch l’octubre de 1960 mentre escrivia en tant sols 3 dies, 
i inspirada en la visió de la ciutat de Dresden, la seva Chamber 
Symphony, -”caminava entre la ruïnes de Dresden, sacsejat per les 
escenes de devastació,” L’obra porta la dedicatòria: “En memòria 
de les víctimes del feixisme i la guerra”.

Us presentem un programa on la música serveix per plorar, per 
cridar, per expressar-se com ésser humà davant la injustícia i 
l’horror.

20 de març 2020
divendres - 21.00 h. 

En temps de guerra
James P. Liu dirigeix l’orquestra

TEATRE FORTUNY



Lawrence Golan, direcció

Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus

J. Sibelius: Impromptu op.5 no.5 & 6 

P. Casals: Quartet de corda en mi menor

M. Ravel: Pavane pour une infante difunte

M. Karlowicz: Serenade for strings Op.2

Pau Casals va començar a compondre de forma natural. Quan 
només tenia set anys, en col·laboració amb el seu pare, va es-
criure l’obra Els pastorets per a la representació anual de Nadal. 
Amb disset anys, ja reconegut com a extraordinari violoncel·lista, 
Casals es va desplaçar a Madrid per continuar els estudis, sota la 
supervisió i tutela del comte de Morphy. Quan el comte i altres 
mestres van descobrir el talent creatiu de Casals, van encoratjar-
lo perquè es dediqués a la composició, però el violoncel es va con-
vertir en el principal centre d’atenció de la seva carrera. Al llarg de 
la seva vida musical, Pau Casals va sentir la necessitat de compon-
dre i, malgrat les seves múltiples activitats, va trobar el temps per 
escriure la seva música. Sovint va fer referència a la gran quantitat 
de música que constantment li venia al cap, i es lamentava de no 
tenir l’oportunitat d’escriure-la tota.

22 de maig 2020
divendres - 21.00 h. 

En temps de Pau
Camerata XXI convida Lawrence Golan

TEATRE FORTUNY



David Puertas, narrador

Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus

Sabies que la Senyora Melodia, quan surt a passejar, mai va sola? 
Sempre li demana a algú que l’acompanyi: a vegades hi va amb 
la seva amiga Fuga, a vegades amb el Senyor Contrapunt i a ve-
gades amb els nens de la veïna, els petits Pizzicats. Vols descobrir 
perquè en tria a uns o a uns altres? Vine a escoltar l’Orquestra 
Camerata XXI - Ciutat de Reus i t’ho explicarem, perquè la Senyora 
Melodia amaga un secret. Resulta que, un bon dia...

1 de desembre 2019
diumenge - 18.00 h. 

El secret de la Senyora Melody
Concert familiar

TEATRE BARTRINA



Les notes musicals ens expliquen coses, a vegades molt clares i a 
vegades més amagades. Però els músics ‹que semblen molt seri-
osos, però en els fons són uns juganers‹, a vegades les fan servir 
com a signatura musical: saps com sona que el nom de Bach? I 
un de més complicat: saps com sona Dimitri Xostakòvitx? Sí, sí: 
també sona! I el teu: com sona el teu nom? Vine a descobrir-ho 
amb l¹Orquestra Camerata XXI - Ciutat de Reus.

22 de març 2020
diumenge - 18.00 h. 

TEATRE BARTRINA

Concert familiar

David Puertas, narrador

Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus

Com sona el teu nom?



David Puertas, narrador

Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus

Una vegada, el mestre de Pau Casals li van 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 pavana més bonica del plan-
eta? Vine a descobrir-ho amb l¹Orquestra Camerata XXI - Ciutat de 
Reus.

24 de maig  2020
diumenge - 18.00 h. 

Un violoncel amb cama de ferro
Concert familiar

TEATRE BARTRINA



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 projec-
ció. 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! 

21/22 de gener 2020
09.00 h. i 10.45 h. 

TEATRE BARTRINA

Concert Educatiu

Frederic Sesé, narrador

Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus

Llums, música... acció!



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 cat-
egoria. 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. 

28/29 gener 2020
09.00 h. i 10.45 h. 

TEATRE BARTRINA

Concert Educatiu

Andreu Roca, flautes 

Frederic Sesé, narrador

Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus

La flauta de bec



El primer instrument de vent metall de la història no era de met-
all. I és que avui dia en diem “de metall” perquè la majoria d’ells 
estan construïts en metall (trompeta, trombó, trompa, tuba, fis-
corn...), 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. 

4/5 de febrer 2020
09.00 h. i 10.45 h. 

TEATRE BARTRINA

Concert Educatiu

Frederic Sesé, narrador

Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus

Del carrer a l’òpera



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 no-
saltres 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.

11/12 de febrer 2020
09.00 h. i 10.45 h. 

TEATRE BARTRINA

Concert Educatiu

Frederic Sesé, narrador

Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus

Bufa la fusta



PATROCINADORS

PARTNERS

COL·LABORADORS



Camerata XXI - Ciutat de Reus
977 342 005 / 669 298 139


