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L’Orfeó Català va ser fundat l’any 1891 per Lluís
Millet i Amadeu Vives. Considerat un dels símbols de
la cultura catalana, Josep Vila i Casañas n’és el director
titular. També ha estat dirigit per algunes de les millors
batutes del panorama internacional, com R. Strauss,
F. Weingartner, Z. Mehta, D. Barenboim, L. Maazel,
M. Rostropóvitx, C. Dutoit, A. Fischer i F. Brüggen,
entre d’altres.
Els dies 21 i 22 juny de 2013, l’Orfeó va actuar a la
Konzerthaus de Viena, on va interpretar els Gurrelieder de
Schönberg, amb Kent Nagano i la Wiener Symphoniker,
i el dia 23 de juny va oferir en solitari el Requiem de Fauré
i diverses obres de compositors catalans dels segles XX i
XXI a la Mozartsaal de la mateixa Konzerthaus.
L’1 de juliol la formació va interpretar el Requiem de
Fauré amb la Filharmònica de Berlín, sota la batuta de Sir
Simon Rattle al Palau de la Música Catalana.

Patrocinador del cicle:

Amb el suport de:

Simfònics al Palau

La Missa en Do
de Beethoven
DiSSABTE, 5 D’OCTUBRE DE 2013, 19 h

Amb la col·laboració de:

L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) va néixer
el 1987 en el si de l’Associació d’Amics de l’Òpera de
Sabadell i molt aviat s’estructurà com una societat
anònima laboral, en què els treballadors en són alhora
els propietaris. La seva activitat se centra a la ciutat de
Sabadell, amb una temporada pròpia i com a orquestra
del circuit Òpera a Catalunya, i al Palau de la Música
Catalana, amb el cicle Concerts Simfònics al Palau.
N’han estat directors titulars A. Argudo, J. Mora, S.
Brotons, E. Colomer i D. Giménez Carreras. Des del
setembre del 2009 ho és Rubén Gimeno. L’OSV té el
suport de la Fundació Banc Sabadell, de l’Ajuntament
de Sabadell, dels grups Torra S.A. i Bardet, així com del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
de l’ICEC.
Ha rebut el Premi Nacional de Música 1992, atorgat per
la Generalitat de Catalunya, i la Medalla d’Honor 2012 de
la ciutat de Sabadell.
Antoni Ros Marbà va iniciar els estudis de direcció
al CSMMB amb E. Toldrà. Posteriorment els va
perfeccionar amb S. Celibidache a Siena i amb J. Martinon
a Düsseldorf. Convidat per H. von Karajan el 1978, va
debutar amb la Berliner Philharmoniker, orquestra que
ha dirigit en diverses ocasions. En el camp simfònic
ha dirigit les orquestres més importants de França,
Anglaterra, Suïssa, Itàlia, Alemanya, Escandinàvia i dels
principals centres musicals d’Amèrica i el Japó. Entre els
reconeixements que ha rebut hi ha el Premi Nacional de
Música (1989), la Creu de Sant Jordi (1988) i la Medalla
d’Or del Gran Teatre del Liceu (2012). En l’actualitat és
professor i director titular de la Càtedra d’Orquestra de
Cambra Freixenet de l’Escola Superior Reina Sofía.
Trobaràs més informació sobre les obres, els compositors i els intèrprets a les Impressions des del quart faristol, al web: www.osvalles.com
Amb la col·laboració especial de Catalunya Música, que enregistra aquest concert. Per tornar-lo a escoltar, consulteu la programació a www.catmusica.cat
Amb la col·laboració d’alumnes del Conservatori Superior de Música del Liceu.

Sala de Concerts
Orquestra Simfònica del Vallès
Orfeó Català (Josep Vila i Casañas, director)
Antoni Ros Marbà, director

La Missa en Do de Beethoven

Sabies que...?

Concert d’homenatge al cantant Gaietà Renom, en el centenari del seu naixement.*
Eduard Toldrà (1895-1962)
Cançó de Grumet

3’

Amadeus Vives (1871-1932)
L’emigrant

3’

David Alegret, tenor
Josep Surinyac, piano

I
Eduard Toldrà
Cinc cançons per a cor i orquestra (orqu. Antoni Ros Marbà / arr. Josep Vila)
Maig
Cançó de comiat
Menta i farigola
A l’ombra del lledoner
Festeig
Eduard Toldrà
Empúries

10’

6’

II
L. van Beethoven (1770-1827)
Missa en Do major, op. 86
I. Kyrie
II. Gloria
		III. Credo
IV. Sanctus
		V. Benedictus
		V I. Agnus Dei

45’

... Eduard Toldrà va dirigir al Palau les seves obres simfòniques?
Primer va ser Empúries (1926) i anys després la suite simfònica La filla
del marxant (1934). En tots dos casos Toldrà es va posar al capdavant de
l’Orquestra Pau Casals, la formació creada pel músic del Vendrell que va
desaparèixer amb l’esclat de la Guerra Civil.
... Empúries està dedicada a Maria Sobrepera, la dona del
compositor?
Aquesta sardana, que porta com a subtítol Invocació a l’Empordà, va
guanyar un premi en l’apartat de «sardana lliure per a orquestra»,
convocat per l’entitat Foment de la Sardana.
... avui escoltarem música per a veu solista de Toldrà, adaptada
per a cor?
El músic Jordi Domènech va arranjar un seguit de cançons de Toldrà
per a cor a quatre veus i piano que es van estrenar al final de l’any
passat a Vilanova i la Geltrú. Josep Vila, el director de l’Orfeó Català,
ha revisat aquests arranjaments i Antoni Ros Marbà n’ha preparat
l’acompanyament orquestral.
... la Missa en Do major és la primera gran obra religiosa de
Beethoven?
Tot i no ser un home especialment religiós, el músic de Bonn encara
va compondre dues obres més d’aquesta temàtica: l’oratori Crist a la
muntanya de les Oliveres i la Missa Solemnis, que considerava la seva
millor obra.
... Beethoven va compondre la Missa per encàrrec del príncep
Nicolau II Esterházy?
Aquest era el regal del príncep a la seva dona el dia del seu aniversari
de l’any 1807. D’aquesta manera recuperava una tradició encetada
per Haydn anys abans i interrompuda el 1802 per l’estat de salut del
compositor. L’estrena de la Missa de Beethoven no va tenir una acollida
gaire favorable, cosa que va molestar el compositor.
Pere Andreu Jariod

Elena Copons, soprano
Marisa Martins, mezzosoprano
David Alegret, tenor
Xavier Mendoza, baix
Orfeó Català (Josep Vila i Casañas, director)
Orquestra Simfònica del Vallès
Antoni Ros Marbà, director

* Renom, tenor reconegut, va ser cantaire de l’Orfeó Català des del 1932 i l’any 1948 n’esdevingué solista. El cantant
destacà especialment per la dicció, el fraseig i la musicalitat de les interpretacions. Integrant del Quartet Orpheus, que
va gaudir de gran vitalitat durant més de 30 anys, va actuar com a solista en oratoris i obres teatrals. Igualment destacat
liederista, va participar en nombrosos enregistraments discogràfics en què la sardana i la cançó catalana tenien un lloc
destacat. Poc després dels anys setanta va ser director de l’Orfeó de les Corts, reconegut amb la Creu Sant Jordi i fou
nomenat fill predilecte de Barcelona. Amb les seves interpretacions portà la llengua catalana arreu del territori amb una
expressivitat exquisida.

Proper concert

“Blue Gershwin”
DiSSABTE, 23.11.13, 19 h

Alfredo Rodríguez, piano
Orquestra Simfònica del Vallès
Rubén Gimeno, director

Troba’ns a

www.palaumusica.cat

