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presentació
Benvolguts/benvolgudes amics i amigues,
Teniu a les vostres mans l’opuscle de la nova Temporada 
de Concerts de Primavera 2018 de l’Auditori Josep Carreras. 
Una programació que, una vegada més, hem preparat amb 
tota la il·lusió per continuar un llegat musical que arrenca 
des de fa dècades i que es consolida com un dels referents 

musicals del sud del país. 
És una Temporada amb una variada oferta d’estils musicals i adreçada a un públic 
ampli i divers, on hi tindran presència la música de cambra, els solistes, la lírica, els 
cors, les orquestres, el jazz, la música moderna i el gòspel. Per optimitzar tota aquesta 
informació, hi trobareu en el llibret una nova forma de classificar els concerts segons 
diverses denominacions, agrupats en dos grans àmbits, però mantenint l’objectiu 
de fer de la programació de la Temporada de Primavera protagonista d’una potent 
oferta cultural en el territori.
Obrirà temporada el gran baríton tarragoní, Àngel Òdena, aclamat en els darrers 
muntatges operístics dels teatres més prestigiosos d’Europa i d’Amèrica. També ens 
acompanyaran altres grans intèrprets com ara el quartet de saxos Kebyart Ensemble, 
el pianista cubà Leonel Morales i el violoncel·lista alemany Alexander Hülshöff, la 
guitarrista belga Raphaella Smits, el quartet resident al nostre auditori Alart Quartet, 
i el pianista Enrique Bagaría amb el violinista Josep Colomé presentant el disc de les 
sonates de Brahms. També tindrem el goig de comptar amb l’Orquestra Simfònica 
Camera Musicae amb un programa de luxe i la participació del prestigiós Albrecht 
Mayer, oboè solista de l’Orquestra Filharmònica de Berlin.
En l’apartat de la música moderna cal destacar la presentació a la demarcació 
de Tarragona del nou disc de Manu Guix i la seva banda, que hauran acabat 
d’enregistrar. Pel que fa al jazz comptarem amb el cantant Anthus, que compta amb 
diversos premis i que ens presentarà el seu disc Calidoscòpic. L’Orquestra Händel i 
el Cor Sant Esteve posaran de llarg les seves noves propostes que, com a cada any, 
ens sorprendran per la seva excel·lència. El Cor Scherzo, el cor Sant Esteve i el grup 
de gòspel africà Abataano seran els protagonistes de dos dels concerts solidaris de 
la programació. 
Pel que fa a la programació familiar, l’AJC presenta dues importants propostes. La 
primera, un recorregut suggerent i oníric sobre l’univers del compositor Debussy. 
La segona serà l’esperat espectacle de la coneguda cantant i pedagoga Damaris 
Gelabert amb la seva banda.
Us agraeixo molt especialment el suport continuat de les institucions, entitats 
i empreses a la Fundació Auditori Josep Carreras i, al públic en general, la vostra 
assistència i col·laboració. Moltes gràcies per fer possible aquest projecte de setze 
anys de programació de música estable i de qualitat a les nostres comarques.

Josep M. Pujals i Vallvé
President Fundació Auditori Josep Carreras

ABONAMENT DE TEMPORADA
La Fundació Auditori Josep Carreras té establerta la fórmula de l’ABONAMENT 
DE TEMPORADA que comporta un important estalvi econòmic. El carnet 
d’abonat garanteix l’accés a tots els concerts d’abonament de la temporada i en 
aquells que expressament així s’indiquin.

Les quotes dels abonaments per a la Temporada de Primavera 2018 són:
ABONAMENT JÚNIOR fins a 21 anys 45 €
ABONAMENT ADULT de 22 a 64 anys 60 € 
ABONAMENT SÈNIOR a partir de 65 anys 45 € 

Per sol·licitar més informació i el carnet d’abonat per a la Temporada caldrà que 
us poseu en contacte amb la Secretaria de l’Auditori Josep Carreras:

Telèfons: 977 392 368 - Fax: 977 393 767 
Adreça electrònica: auditori@auditorijosepcarreras.cat
web: www.auditorijosepcarreras.cat 
Facebook: www.facebook.com/auditorijosepcarreras
Twitter: @AuditCarreras

Aquelles persones que ho desitgin poden sol·licitar rebre la informació dels 
concerts mitjançant un correu electrònic a l’adreça de l’Auditori.

També, si ho desitgeu, podeu ser atesos personalment a l’avinguda de la 
Generalitat, 27 –accés del Conservatori– de dilluns a divendres en horari d’oficina, 
de les 9 a les 13 h. i de les 17 a les 20 h.VENDA DE LOCALITATS
Per a tots els concerts, al vestíbul de l’Auditori Josep Carreras des d’una hora 
abans de l’inici del concert i amb antelació a la secretaria del Conservatori o al 
web de l’auditori www.auditorijosepcarreras.cat

ACCÉS A LA SALA
L’accés es realitza per la Plaça Frederic Mompou, 30 minuts abans de l’inici del 
concert. Hi ha servei de bar. Un cop iniciat el concert no es permetrà l’entrada 
de públic a la sala.

FOTOGRAFIES I ENREGISTRAMENTS
No es permet cap mena d’enregistrament sonor o captació d’imatges sense 
l’autorització expressa de la Direcció de l’Auditori.

UTILITZACIÓ D’APARELLS A L’INTERIOR DE L’AUDITORI
Durant el concert no està permès tenir connectats aparells que puguin emetre 
senyals acústics que distreguin l’atenció del públic i dels artistes. 
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ABONAMENT DE TEMPORADA
ABONAMENT JÚNIOR. Fins a 21 anys

ABONAMENT ADULT. De 22 a 64 anys

ABONAMENT SÈNIOR. A partir de 65 anys

45 €

60 €

45 € 

CONCERTS de la fundació

ALTRES CONCERTS

SOLIDARIS

PRIMAVERA 2018
TEMPORADA DE CONCERTS

MONSIEUR CROCHE.
ELS SOMNIS DE
CLAUDE DEBUSSY.
La companyia
del príncep Totilau

25-02-2018
11.30 h.

FORA D’ABONAMENT
NUMERAT
ENTRADA
AMB INVITACIÓ

3

DEL LIED EUROPEU
A L’ÒPERA ITALIANA: 
Àngel Òdena

VEUS SOLIDÀRIES:   
Cor Scherzo
i Cor Sant Esteve

PARÍS, CIUTAT
DE LLUM: 
Kebyart Ensemble 

16-02-2018
21:00 h.

18-02-2018
19.00 h.

02-03-2018
21.00 h.

ABONAMENT
NUMERAT

10 €

FORA D’ABONAMENT
NO NUMERAT

10 €

ABONAMENT
NO NUMERAT

10 €

1
2

4
5

LA DÀMARIS I LA SEVA 
BANDA EN CONCERT!: 
Dàmaris Gelabert

18-03-2018
11.30 h.

FORA D’ABONAMENT
NUMERAT
ENTRADA
AMB INVITACIÓ

6
EL FLORIDO PENSIL:
Teatre per Guatemala
La Teatr’Era 

25-03-2018
19.00 H.

FORA D’ABONAMENT
NO NUMERAT

10 €

concerts EN COl·laboració AMB L‘ASSOCIACIÓ DE CONCERTS
DE REUS AL TEATRE FORTUNY

> www.auditorijosepcarreras.cat
> www.4tickets.es/auditorijosepcarreras/ public/janto/

Entrades a la venda a:



7

TEMPORADA DE CONCERTS PRIMAVERA 2018

w w w. a u d i t o r i j o s e p c a r r e r a s . c a t T E M P O R A D A  D E  C O N C E R T S  P R I M A V E R A  2 0 1 8

10
GÒSPEL A CAPELLA 
(MÚSICA PARA SALVAR 
VIDAS):

Abataano

29-04-2018
19.00 H.

FORA D’ABONAMENT
NO NUMERAT

10 €

7
PRESENTACIÓ DEL
DISC DESPRÉS DE TOT:
Manu Guix

06-04-2018
21.00 H.

FORA D’ABONAMENT
NUMERAT
15 €
ABONATS 10 €

LA FORMA SONATA
AL ROMANTICISME:
Leonel Morales i 
Alexandre Hülshoff

13-04-2018
21.00 h.

ABONAMENT
NO NUMERAT

10 €8
DES DE L’ÀNIMA DE
BACH A LA DE 
BARRIOS:
Raphaella Smits

20-04-2018
21.00 h.

ABONAMENT
NO NUMERAT

10 €9

ÀFRIQUES:
Cor Sant Esteve

ALBRECHT MAYER
& OCM:
Orquestra Simfònica
Camera Musicae

LA MÚSICA DE L’AMISTAT:
LES SONATES PER A VIOLÍ
I PIANO DE J. BRAHMS

Bagaria - Colomé

05-05-2018
21.00 h.

11-05-2018
21:00 h.

12-05-2018
21:00 h.

ABONAMENT
NO NUMERAT

10 €

FORA D’ABONAMENT
NUMERAT

10 €

ABONAMENT
NO NUMERAT

10 €

11
12
13

EL QUINTET EN DO
DE SCHUBERT:
Alart Quartet
i David Apellániz

01-06-2018
21.00 h.

ABONAMENT
NUMERAT

10 € 15

VELL REPERTORI,
NOUS INTÈRPRETS:  
Orquestra Händel

CALIDOSCÒPIC: 
Anthus 

20-05-2018
19.00 h.

08-06-2018
21.00 h.

ABONAMENT
NO NUMERAT

10 €

ABONAMENT
NO NUMERAT

10 €

14

16

17
MISHIMA
AL TEATRE FORTUNY:

Mishima

09-02-2018
21.00 h.

FORA D’ABONAMENT
NUMERAT

30€-25€ -15€-10€

18
ORQUESTRA DE 
L´ASSOCIACIÓ DE 
CONCERTS DE REUS:
Camerata XXI

09-03-2018
21.00 h.

ABONAMENT
NO NUMERAT

Concert Benèfic de l‘Associació de Concerts de Reus al Teatre Fortuny.
Entrades als punts de venda habituals de l’Associacio de Concerts de Reus al Teatre Fortuny

CONCERTS EN COl·laboració AMB L‘ASSOCIACIÓ
DE CONCERTS DE REUS AL TEATRE FORTUNY

Concerts en conveni amb l‘Associació de Concerts de Reus al Teatre Fortuny
per als abonats de l‘AJC. Reserves d’invitació fins a 15 dies abans del concert.



FEBRER
Divendres 16
21.00 h. 

Àngel Òdena
baríton
Anna Crexells
piano

Preu entrades:
10 €
Abonament
Numerat

9

Del lied europeu a 
l’òpera italiana: 
Àngel Òdena

L’Auditori Josep Carreras obrirà la temporada amb un 
concert líric d’alta volada. 

Àngel Òdena ha posat la veu a més d’una cinquantena 
de títols operístics que recorren l’ampli espectre 
musical europeu, especialment l’italià. 

És actualment un dels barítons més preuats del món 
de l’òpera, habitual en els grans teatres operístics 
d’arreu del món, ens oferirà un atractiu recital que 
recorrerà diversos registres, entre ells el lied, un format 
menys usual en els seus concerts. 

El baríton tarragoní ens presenta Del lied europeu a 
l’òpera italiana, un programa que s’endevina com un 
dels concerts imprescindibles de la temporada. 

Acabat el concert s‘oferirà una degustació de cava 
Reserva de la Música a càrrec del celler Jané Ventura.

www.angelodena.com
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ÀNGEL
ÒDENA

CONCERTS de la fundació



ABRIL
Divendres 2
21.00 h. 

Pere Méndez Marsal
Saxo soprano

Víctor Serra Noguera
Saxo alt

Robert Seara Mora
Saxo tenor

Daniel M. Guerrero
Saxo baríton 

Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat

11

PARÍS, CIUTAT DE LLUM: 
KEBYART ENSEMBLE
El nucli del programa comença amb XAS (1987), 
el quartet de saxòfons de Iannis Xenakis. Aquest 
compositor i arquitecte d’ascendència grega es va 
instal·lar a París, on va treballar i ensenyar.

Seguirem amb l’obra Vue sur les Jardins Interdits 
(1973), escrita a la memòria de Bruna Maderna. El seu 
autor, el belga Henri Pousseur, va exercir de docent en 
el centre d’investigació sonora IRCAM.

Aleksandr Glazunov fou un compositor rus que durant 
el seu trasllat a la capital francesa va descobrir el 
saxòfon. Va quedar tan fascinat que per a aquest 
instrument va escriure un concert i un quartet. Del 
Quatuor pour saxophones op. 109 (1932) escoltarem 
l’últim moviment, Finale. 

A continuació, la interpretació dels Estris de llum 
(2017) de Joan Magrané ens farà viatjar a l’actualitat 
més recent. Encarregada per la nostra formació, 
el compositor reusenc es va inspirar en els versos 
de l’escriptor balear Jaume Pons Alorda. Va ser 
estrenada el passat novembre de 2017 al Palau de la 
Música Catalana.

Per últim, una selecció de diverses suites 
pianístiques de Claude Debussy tancarà el concert, 
donant veu al compositor francès per excel·lència en 
commemoració del centenari de la seva mort aquest 
any 2018. 

www.kebyart.com
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KEBYART 
ENSEMBLE
La ciutat de París ha estat sempre punt de trobada de compositors, músics 
i artistes. Ja en els segles XII i XIII la primera música polifònica occidental 
de Léonin i Pérotin feia ressonar la catedral de Notre Dame i, fins avui en 
dia, en què compositors d’arreu del món conviuen en els prestigiosos centres 
musicals de la ciutat, com el cas del català Joan Magrané.

Precisament l’eix central d’aquest concert seran els salts traçats entre 
els inicis i el present de la música polifònica lligada a París. La música de 
l’anomenada Escola de Notre Dame serà el fil conductor, actuant de lligam als 
orígens després de cadascuna de les aproximacions al passat més immediat. 
La música de Léonin i Pérotin, intercalada en el programa, ens traslladarà 
d’una obra a la següent. 

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

CONCERTS de la fundació



ABRIL
Divendres 6
21.00 h.

Manu Guix
veu i piano
Jordi Roquer
guitarra
Jordi Franco
baix
Toni Pagès
bateria
Oriol Cusó
saxo
Jaume Peña
trompeta

Preu entrades:
15 € - Abonats 10 €
Fora d’ Abonament
Numerat

13

Presentació NOU disc 
Manu Guix

Després de més de cinc anys de silenci 
discogràfic, Manu Guix presenta Després de tot. 
Un recull de tretze cançons vitals, optimistes, 
que es mouen entre el pop i el soul d’autor.

Es tracta d’una producció a cuatre mans entre 
Roger Rodés i el propi Manu Guix, realitzada al 
seu estudi Medusa de Barcelona, i masteritzada 
a Sterling Sound de Nova York a càrrec de Ryan 
Smith (Adele, Coldplay, Beyoncé entre d’altres).

Manu Guix amb el seu piano, cantant, fent totes 
les harmonies vocals, i acompanyat per la seva 
banda habitual, per primera vegada hi suma un 
quartet de vent que aporta una potència que 
promet un directe realment espectacular tant al 
disc com als concerts en directe.

Amb Després de tot, Manu Guix és consolida com 
un dels grans intèrprets i compositors del nostre 
país. Un disc ple de matisos i sonoritats que es 
tradueixen en una de les produccions musicals 
més ambicioses que s’ha fet aquest any en el 
panorama català.

D’aquesta manera, l’artista mostra la seva 
versatilitat tant en la seva vessant creativa com 
interpretativa. 
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Manu Guix
CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

ABONATS:
Per garantir els

avantatges d’abonat
(10 € i seient)

cladrà adquirir
l’entrada abans

del dia 22 de març.

www.manuguix.com

CONCERTS de la fundació



ABRIL
Divendres 13
21.00 h. 

Leonel Morales
piano
Alexander Hülshoff
violoncel

Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat

15

LA FORMA SONATA AL 
ROMANTICISME:  
MORALES – HÜLSHOFF
L’Auditori Josep Carreras us presenta un concert únic 
amb dos extraordinaris i experimentats intèrprets. Ells 
són habituals, com a solistes, de les més prestigioses 
sales de concerts a tot el món, professors en algunes 
de les universitats més reconegudes en la formació 
musical a Europa, directors artístics de grans festivals 
i convidats al jurat de grans concursos internacionals 
d’interpretació.

Leonel Morales i Alexander Hülshoff apleguen el seu 
talent en un concert molt especial al voltant de la 
forma sonata al romanticisme.

Els compositors que han triat en aquest recorregut 
per les sonates del romanticisme seran F. Chopin i S. 
Rachmaninov. La Sonata per a violoncel en Sol menor 
op. 65 de Chopin està considerada, entre les poques 
que va escriure, com la seva millor obra cambrística 
i és una de les seves darreres obres. La Sonata per 
a violoncel en Sol m. Op. 19 de Rachmaninov, és una 
grandíssima obra, només eclipsada pel Concert n.2 
per a piano, gairebé escrit al mateix temps que la 
sonata per a violoncel.

Una fantàstica ocasió per gaudir de la passió musical 
de dos dels grans compositors del romanticisme 
que reviuran de la mà de Leonel Morales i Alexander 
Hülshoff. 

www.leonelmorales.com
www.alexander-huelshoff.de
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HÜLSHOFF

MORALES 

CONCERTS de la fundació



ABRIL
Divendres 20
21.00 h. 

Raphaella Smits
guitarra

Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat

17

Des de l’ànima de Bach
a la de Barrios:   

Raphaella Smits

Raphaella Smits és una de les intèrprets més 
importants del món de la guitarra a nivell 
internacional. 

Ella interpreta amb excel·lent mestratge la guitarra de 
vuit cordes i altres instruments històrics, fent gires 
internacionals arreu del món. 

Ha enregistrat 21 treballs discogràfics, tots ells 
imprescindibles segons la crítica especialitzada. 
Deia d’ella el gran guitarrista José Tomás: “Les seves 
versions són el resultat d’un respectuós i profund estudi 
dels textos musicals en les que brilla una sensibilitat 
exquisida servida d’una tècnica pulcra i precisa, rica en 
matisos”.

Amb aquestes credencials es presenta Raphaella 
Smits a l’AJC amb un programa molt interessant i 
predominant sobre Bach i Barrios, lligats entre ells 
per la inspiració i respecte al gran compositor del 
barroc que Barrios va donar a algunes de les seves 
obres.

Un programa molt atractiu per a tot tipus de públic i, 
en especial, per a amants de la guitarra.

www.rsmits.com
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Raphaella 
Smits 

CONCERTS de la fundació



MAIG
Divendres 11
21.00 h. 

Albrecht Mayer
oboè
Tomàs Grau
director

Preu entrades:
10 €
Fora d’abonament
Numerat

19

ALBRECHT MAYER & OCM:
Orquestra Simfònica 
Camera Musicae
Després d’anys de feina silenciosa l’Orquestra 
Simfònica Camera Musicae tindrà el goig de presentar 
el solista d’oboè de l’Orquestra Filharmònica de Berlín, 
qui ha acceptat la seva invitació per tocar un concert 
meravellós i evocador: ni més ni menys que el Concert 
per a oboè i orquestra en La menor de Ralph Vaughan 
Williams (1944). Una partitura excepcional plena 
d’enormes dificultats per al solista i que Albrecht 
Mayer, artista del segell Deutsche Grammophon, 
coneix a la perfecció.

Vaughan Williams, conscient de la dificultat 
d’equilibrar el so de l’oboè com a solista, redueix 
l’Orquestra en gran part dels moviments, renunciant a 
l’ús gratuït dels tutti. Aquest fet crea una sensació de 
diàleg elegant entre els instruments que no obstant 
això no allibera en cap moment al solista d’una 
responsabilitat màxima.

El director titular i màxim responsable artístic de 
l’Orquestra, Tomàs Grau, dirigeix aquest concert, 
que s’obre amb la Serenata per a cordes del també 
compositor anglès Edward Elgar i novament cedeix 
el protagonisme al nom que vertebra aquesta 
temporada 2017-2018, Ludwig van Beethoven, de 
qui l’Orquestra n’interpretarà la Simfonia núm. 7 en La 
major a manera de fermall. 

www.facebook.com/albrechtmayer
www.orquestracameramusicae.com
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CONCERTS de la fundació



MAIG
Dissabte 12
21.00 h. 

Josep Colomé
violí
Enrique Bagaría
piano

Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat

21

LA MÚSICA DE L’AMISTAT:   
LES SONATES PER A VIOLÍ I 
PIANO DE JOHANNES BRAHMS
La música de Brahms no es pot separar de la seva 
amistat amb el violinista Joseph Joachim i amb la 
seva admirada Clara Schumann, esposa de Robert 
Schumann i una de les pianistes més cèlebres que ha 
tingut el segle XIX.

Inspirat per ells, Brahms creava autèntics poemes 
sonors que ens llancen cap al més enigmàtic i 
profund dels nostres sentiments.

El diàleg entre els dos instruments se sent com 
una conversa apassionada entre dos amics, amb 
les seves avinences i les seves discrepances, i amb 
la seva manera de percebre el món, de vegades 
confrontada en passatges convulsos, de vegades 
units en un sol cant.

L’empatia que s’estableix entre els dos es fa evident 
i sovint semblen un de sol que es desdobla en dues 
veus diferents, la del violí i la del piano.

Les tres sonates són un recorregut exhaustiu pels 
camins més feréstecs de la música romàntica, des 
del lirisme al temperament, des de la pura melodia al 
virtuosisme més trepidant.

Tres moments àlgids de la música clàssica que ens 
arriben de mans d’aquests dos grans amics i grans 
intèrprets del país, que han trobat en l’Auditori Josep 
Carreras de Vila-seca l’acústica més adient per a 
empendre aquest viatge.

www.jebagaria.com
www.josepcolome.com
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BAGARIA - COLOMÉ
Després de més deu anys de compartir escenari, Enrique Bagaria i Josep 
Colomé arriben al zènit de la seva carrera per endinsar-se en l’univers infinit 
de la música de Johannes Brahms en la seva expressió més íntima, en la seva 
música de cambra.

La primera fita ha estat tocar i enregistrar els quartets amb piano en 
l’anomenat The Brahms Project, que comparteixen amb dos músics més 
de la seva generació –el viola Joaquín Riquelme i el violoncel·lista David 
Apellániz– i la segona ha estat gravar les tres sonates per a violí i piano 
d’aquest compositors capdal del Romanticisme alemany.

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

CONCERTS de la fundació



JUNY
Divendres 1
21.00 h. 

Josep Colomé
violí 
Josep M. Ferrando
violí
Miquel Córdoba
viola
Josep Trescolí
violoncel
David Apellániz
violoncel

Preu entrades:
10 €
Abonament
Numerat

23 

El Quintet en Do
de Schubert:   
Alart Quartet
i David Apellániz
Donat el significat que per a la nostra agrupació té 
aquesta actuació, ens ve molt de gust compartir, 
amb el públic que ens ha acompanyat durant aquests 
dos últims anys, un repertori que partirà del quartet 
de corda, en la versió més pura i íntima que ens 
ofereix Bach en els seus corals harmonitzats per a 
quatre veus, fins arribar al quintet de corda (quartet 
de corda més un violoncel) amb la deliciosa obra 
del compositor suís Franck Martin Pavane coleur du 
temps i així, finalment, interpretar una de les obres 
de cambra cabdals i més profundes del repertori 
musical, en la nostra opinió: el Quintet de corda en Do 
Major del compositor austríac Franz Schubert.

Aquesta obra,  acabada per Schubert dos mesos 
abans de morir, i on gaudirem de la col·laboració del 
nostre col·lega David Apellániz, ens servirà, per una 
banda, per homenatjar al gran compositor austríac en 
el 190 aniversari de la seva mort (19 de novembre de 
1828) i, per l’altra, per tancar un cicle i acomiadar-nos 
com a grup resident de l’AJC.

Esperem que ens acompanyeu en aquesta data i 
gaudiu d’aquest darrer concert, tan especial per 
l’Alart Quartet.
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Alart Quartet
i David Apellániz

En aquest darrer concert de la residència de l’Alart Quartet 
a l’Auditori Josep Carreras, us volem proposar un repertori 
que abarca des del Barroc fins el segle XX.

www.facebook.com/alart.quartet/

CONCERTS de la fundació



Cantant, arranjador i compositor, Anthus està 
considerat per la critica musical com El crooner del 
Jazz Mediterràni i s’ha consolidat en els darrers anys 
com una de les millors veus masculines del jazz del 
país. Nascut a Sicília, format a Irlanda i descobert a 
Catalunya, Anthus publica el seu tercer àlbum d’estudi, 
Calidoscòpic, un disc en què s’endinsa en el jazz 
contemporani fusionant-lo amb sons del Mediterrani, 
entre altres estils, i fent gala d’una impressionant 
tècnica de scat. Calidoscòpic ha estat nominat al Millor 
Disc de l’Any i Anthus al Millor Artista Revelació als 
Premis Enderrock 2017, i és que, Calidoscòpic, és l’obra 
més autobiogràfica d’Anthus, un treball que destil•la 
eclecticisme:  tot un món de sons tamisats pel seu 
particular calidoscopi.

Calidoscòpic: 
Anthus

www.anthus.eu
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JUNY
Divendres 8
21.00 h.

Anthus
veu
Pol Padrós
trompeta 
Max Villavecchia
piano 
Manel Fortià
contrabaix 
Ramón Díaz
bateria

Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat
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Monsieur Croche.
Els somnis DE
Claude Debussy.
LA COMPANYIA
DEL PRÍNCEP TOTILAU

Un espectacle de titelles
i objectes per a infants,
a partir de la música per
a piano de Claude Debussy.

Monsieur Croche escenifica un somni imaginari, en 
el qual el compositor Claude Debussy i la seva dona, 
Emma Bardac, viatgen en una illa fantàstica.

En aquesta illa, on habiten sirenes, ocells exòtics, 
insectes gegants i altres éssers màgics, el compositor 
trobarà la inspiració per crear noves peces musicals. 

A partir d’aquesta vivència, la parella tornarà al París 
de la Belle Époque, des d’on Debussy escamparà la 
seva música per tot el món i al llarg dels anys. 

FEBRER
Diumenge 25
11.30 h.

Preu entrades:
Entrada amb invitació
Fora d’abonament
Numerat

Activitat del Pla 
Educatiu d’Entorn 
(PEE) de la Regidoria
d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de
Vila-seca
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FITXA ARTÍSTICA

• Direcció escènica i dramatúrgia:
Marc Hervàs

• Intèrprets:
Jordi Hervàs
Clara Dalmau
Ares Piqué

• Pianista:
Olga Kobekina

• Titelles, objectes i vestuari:
Martí Doy

• Escenografia: 
Francesco della Mirandola

És una producció de Ca l’Ubú, SL,
amb la col·laboració de l’Institut
Català de les Empreses Culturals

ENTRADA AMB INVITACIÓ
Informació per la recollida d’invitacions:
http://vila-seca.cat/web/guest/agenda/-/journal_
content/56/10179/1592831

www.princeptotilau.cat/
monsieur-croche/
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La cantant pedagoga i musicoterapeuta Dàmaris 
Gelabert s’ha convertit en els darrers anys en el 
referent infantil musical per excel·lència, les seves 
cançons es reprodueixen diàriament a les escoles i a 
les cases, on nens i nenes les canten i les gaudeixen.

En aquesta ocasió, la Dàmaris estarà acompanyada a 
l’escenari de músics i coristes. 

L’experiència d’aquest concert ens dóna l’oportunitat 
de viure els efectes positius de cantar junts, ens fa 
feliços, ens ajuda a aprendre, a créixer, ens uneix, ens 
fa viure emocions i, sobretot, suposa un moment únic 
per reforçar els vincles afectius . 

MARÇ
Diumenge 18
11.30 h.

Dàmaris Gelabert
veu principal

Preu entrades:
Entrada amb invitació
Fora d’abonament
Numerat

Activitat del Pla 
Educatiu d’Entorn 
(PEE) de la Regidoria
d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de
Vila-seca

LA DÀMARIS I LA SEVA 
BANDA EN CONCERT!: 
DàMARIS GELABERT

www.damarisgelabert.com

T E M P O R A D A  D E  C O N C E R T S  P R I M A V E R A  2 0 1 8

DÀMARIS
GELABERT

FITXA ARTÍSTICA

• Veu principal: 
Dàmaris Gelabert

• Veus coristes: 
Anila Padrós i Montagut
Cristina Ferrero Celaya

• Piano:
Àlex Martínez

• Guitarra:
Adrià Martínez

• Baix:
Dimas Corbera

• Bateria:
Coqui Castells

• Tècnic de so:
Oriol Jornet Aguareles

• Tècnic de llums:
Adrià Gomez Suau

• Coordinació, gestió
i management:
Totsona Records S.L 

ENTRADA AMB INVITACIÓ
Informació per la recollida d’invitacions:
http://vila-seca.cat/web/guest/agenda/-/journal_
content/56/10179/1592699

ALTRES CONCERTS



Dissabte 05
21.00 h.
Charo García
directora 
Xavier Pastrana
director artístic
Conjunt de Percussió
Afro-cubana del 
Conservatori
de Vila-seca:
Quim Miracle
director
Touty
cant i ball
Sam
percussió
Iba
kora
Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat

Més de 50 països. Més de 1.500 idiomes. Més de 30 
milions de kilòmetres quadrats. Més de 1000 milions 
de persones. I més, i més... Àfrica és això i molt més: 
és el riu Nil, és la selva del Congo, les piràmides 
d’Egipte, el desert del Sàhara, és Nelson Mandela i 
Samuel Eto’o... però també (i potser, sobretot), Àfrica 
és música. I ritme. I dansa! 

Quantes coses per explicar en un sol concert! 

El Cor Sant Esteve i el Conjunt de Percussió Afro-
cubana del Conservatori de Vila-seca ens faran viatjar 
a aquest enorme, injustament desconegut i meravellós 
continent a través de la seva música. I com que se 
sentien perduts  només de pensar-hi, han convidat a la 
Touty (cant i ball), el Sam i l’Iba (percussió i kora) per a 
que ens facin de guies excepcionals.  

Fem les maletes?

MAIG

ÀFRIQUES:
COR SANT ESTEVE

www.facebook.com/corsantesteve.vilaseca.5
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ALTRES CONCERTS



MAIG
Diumenge 20
19.00 h.

Rafael Fabregat
director

Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat

33

VELL REPERTORI, 
NOUS INTÈRPRETS.
ORQUESTRA HÄNDEL

Durant els seus gairebé trenta anys d’història, 
l’orquestra Händel s’ha nodrit del repertori habitual 
de les agrupacions de cambra – del barroc 
fins al segle vint – i ha estrenat, també, obres 
contemporànies o arranjaments per a cordes de 
peces simfòniques. 

Una trajectòria que ha volgut compaginar, curs 
darrera curs,  la tasca pedagògica amb l’assoliment 
d’objectius artístics, sovint arriscats.

Un llarg itinerari com aquest, fa inevitable el 
retrobament amb partitures que, en el passat, ja van 
ser interpretades per aquesta mateixa formació. 

Es el cas de la Suite Saint Paul de Holst, Puigsoliu de 
Serra o el mateix Adagietto de Mahler; fragments de 
la història de la música que són, alhora, part d’una 
crònica d’esforç, aprenentatge i aventura.

Velles obres que els joves músics de la Händel van 
oferir, anys enrera, i que tornen, redescobertes, a les 
mans de nous intèrprets.
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ORQUESTRA 

HÄNDEL
www.facebook.com/

Orquestra-Händel-1105372162809445/

ALTRES CONCERTS



MARÇFEBRER

TEATRECORALS

Diumenge 25
19.00 h.

Jordi Mateu
director

Preu entrades:
10 €
Fora d’abonament
No numerat

Diumenge 18
19.00 h.

Direcció Cor Scherzo 
Sílvia Gil-Pérez

Direcció Cor
Sant Esteve
Charo García

Preu entrades:
10 €

Fora d’abonament
No numerat

3534

Teatre per Guatemala.
El florido pensil: 
La Teatr’era

VEUS SOLIDÀRIES:  
COR SCHERZO
I COR SANT ESTEVE

La companyia teatral La Teatr’Era proposa una 
història divertida i solidària a benefici del Comitè de 
Solidaritat Óscar Romero.

La finalitat d’aquesta iniciativa és que un equip de 
metges voluntaris del Comitè de Solidaritat Óscar 
Romero, sota la direcció del pare Francesc Xammar, 
posi en funcionament el Consultori Mèdic a Sant 
Miguel de Acatán (Guatemala)

Entrades a Fila Zero:  ES05 2100 0392 150200083295

Per a més informació i reserva d’entrades: 
Comitè de Solidaritat Óscar Romero: 680147420
La Teatr’Era: 696124356

Les veus del Cor de Cambra Femení Scherzo i del 
Cor Sant Esteve unides per ajudar en la tasca que fa 
l’associació Voluntaris Socials per Vila-seca. 

www.facebook.com/La-TeatrEra-592802677545786www.corscherzo.org
www.facebook.com/corsantesteve.vilaseca.5
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SOLIDARIS SOLIDARIS



MARÇ
ABRIL

ORQUESTRALS

Divendres 9
21.00 h.
Teatre Fortuny

Gustavo Rivero
Weber
director

Diumenge 29
19.00 h.

Nabbale
mezzo

Patrick
alto 

Mayaanja
baix 

Kamogga
baix

Ssenteza
baix i director

Preu entrades:
10 €

Fora d’abonament
No numerat

3736

Orquestra de 
l´Associació de 
Concerts de Reus 
Camerata XXI

GÒSPEL A CAPELLA 
Música para salvar vidas:   
ABATAANO

Obres de Brahms, Mompou i Txaikovsky.

L’Auditori Josep Carreras acull un concert de gòspel 
solidari. ABATAANO arriben a Catalunya de nou per 
delectar-nos amb la seva qualitat vocal.Dansa, ritme 
i veu són els ingredients principals d’aquest concert.

Han aconseguit el reconeixement del públic i sis 
prestigiosos premis internacionals. Entre d’altres la 
medalla d’Or en les Olimpíades de la Veu de Letònia i 
la medalla d’Or del Concurs Cantate Domino, a Lituània.

Els beneficis dels seus concerts van destinats al 
projecte solidari MÚSICA PER SALVAR VIDES (www.
musicaparasalvarvidas.com) el qual gestiona 
un orfenat a Uganda on s’ajuden directament 
una trentena de nens i nenes orfes, que viuen en 
condicions desfavorides.

www.camerata-xxi.orgwww.abataano.com
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concerts EN COl·laboració AMB L‘ASSOCIACIÓ DE CONCERTS
DE REUS AL TEATRE FORTUNY PER ALS ABONATS DE L‘AJC

SOLIDARIS



CONCERT BENÈFIC DE L‘ASSOCIACIÓ DE CONCERTS
DE REUS AL TEATRE FORTUNY DE REUS

PATROCINADORS

COL·LABORADORS

primavera

2018
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FEBRER
Diumenge 9

21.00 h.

Preu entrades:
30 €-25 € -15 €-10 €
Entrades als punts 
de venda habituals 
de l’Associacio de 

Concerts de Reus al 
Teatre Fortuny

Fora d’abonament

38

MISHIMA
AL TEATRE FORTUNY  
MISHIMA

Concert commemoratiu 25è aniversari de la Lliga 
Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i 
Terres de l´Ebre.

www.mishima.cat



Telèfons: 977 392 368 - Fax: 977 393 767 
Adreça electrònica: auditori@auditorijosepcarreras.cat

web: www.auditorijosepcarreras.cat
Facebook: www.facebook.com/auditorijosepcarreras Twitter: @AuditCarreras

Atenció al públic: Avinguda de la Generalitat, 27 - Accés del Conservatori
De dilluns a divendres de 9 a 13 h. i de 17 a 20 h.


