Estimats amants de la música,
En la línia de compromís amb la ciutadania, el Palau de la Música Catalana i
l’Orquestra Simfònica del Vallès us presentem la 19a temporada Simfònics al Palau,
que inclou la col·laboració amb molts altres artistes i institucions del país, amb el
desig d’augmentar el nombre de persones que gaudeixen de la música clàssica en
directe des d’una perspectiva innovadora, però també respectuosa amb la tradició.
Col·laboraran amb nosaltres els germans Tomàs –dues de les fi gures més
internacionals de la clàssica del nostre país–, el premiadíssim Cor Infantil Amics de la
Unió, el Voll-Damm Festival Internacional de Jazz (amb una artista excepcional,
Cristina Pato), el Conservatori Superior de Música del Liceu, la Jove Orquestra
Simfònica del Vallès, el Cor de Cambra del Palau, el Concurs Internacional de Piano
Maria Canals, el Cor Jove de l’Orfeó Català, el Concurs Internacional de Piano
Ricard Viñes, el Cor Carlit Gospel, una nodrida selecció de cors del territori, i sense
oblidar la reconeguda i solvent batuta de Víctor Pablo Pérez, i una altra de jove i
carregada de potencial, la d’Eduardo Portal.
A més de les innovacions formals que hem anat compartint amb vosaltres els últims
anys, incorporarem una Creació de Haydn seguint una proposta en què els músics
seran també protagonistes del treball escènic, un concert dedicat al món del cinema, i
un altre de dedicat a fer de l’humor un element essencial de la nostra relació amb
vosaltres, tot apostant per un humor intel·ligent que reafi rma el respecte reverencial
per allò que fem.
Posarem èmfasi en la paraula del nostre director titular Rubén Gimeno als concerts –
sabem que us agrada– i ens encarregarem d’interpretar al millor possible les obres
amb què més gaudiu: la Patètica de Txaikovski, la Cinquena de Beethoven, el Bolero
de Ravel, la 40 de Mozart, la Simfonia del Nou Món de Dvorák, West Side Story...
I aquest any, a més dels 10 concerts de la temporada, us n’hi afegim dos més que
volem convertir en concerts habituals al Palau de la Música encara que no formin
part de la programació: el concert dedicat a la millor sarsuela de sempre i el dedicat a
una gran obra del repertori coral per fer un gran concert participatiu.
Volem viure amb tu la temporada sencera, volem emocionar-nos mentre t’emociones,
volem ser el teu calendari esperat per retrobar-te, a cada concert, amb la teva ànima
en directe.

Mariona Carulla, presidenta de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana
Jordi Cos, president de l’Orquestra Simfònica del Vallès
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Artistes en residència Arnau i Abel Tomàs
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· EL

BOLERO DE RAVEL

Cor Jove de l’Orfeó Català (Esteve Nabona, director)
Cor Infantil Amics de la Unió (Josep Vila i Jové, director)
Jove Orquestra Simfònica del Vallès
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès
R. SCHUMANN: Requiem für Mignon, op. 98
A. PÄRT: Our garden. Cantata per a cor infantil i orquestra (1959-2003)
O. RESPIGHI: Pini di Roma
M. RAVEL: Bolero

Per inaugurar la temporada, un exemple del què representa la suma d’esforços que calen per fer un
gran concert: el Cor Jove del Palau de la Música, el Cor Infantil Amics de la Unió, la Jove orquestra
Simfònica del Vallès i l’Orquestra Simfònica del Vallès! Tot presentant Un repertori d’una gran força
expressiva que ens durà des de la delicadesa infinita del “Requiem für Mignon” de Schumann o de “El
meu jardí” d’Arvo Part, a la suntuosa sonoritat de Pini di Roma de Respighi o del mateix Bolero de
Ravel.
Quan encara perdurarà el record de l’estiu, unes dues-centes persones passaran per l’escenari per fer
de les emocions un camp extens i fèrtil, com un gran camp daurat de blat atestat de roselles d’un roig
intens.

Concert dedicat a:

CONCERT
Dissabte, 27 de setembre de 2014, 19 h Barcelona · Palau de la Música Catalana
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· LA

CINQUENA DE BEETHOVEN

Sergey Belyavskiy, piano
(Guanyador del premi del públic del Concurs Internacional de Piano Maria Canals 2014)
Eduardo Portal, director
Orquestra Simfònica del Vallès
S. RACHMÀNINOV: Concert per a piano, núm. 2
L. van BEETHOVEN: Simfonia núm. 5, en Do menor, op. 67
La 5a de Beethoven és la simfonia per excel·lència, és la quimera perseguida per Brahms, per Wagner,
per Mendelssohn, per Berlioz, per Txaikovski, per Mahler, per Bruckner, per Xostakòvitx... A la seva
ombra han nascut altres cinquenes i molts altres números de simfonies meravelloses. Des del dia de la
seva estrena la simfonia en do de Beethoven, que alguns anomenen “del destí”, ha estat destí en si
mateixa, guiant els esperits i les ànimes dels éssers. La Simfònica del Vallès és conscient de la virtut de
la 5a d’apropar les gents al voltant d’una obra, i per això la interpreta, per trobar-nos tots plegats a
l’escenari vibrant d’emoció.
El director l’ha escollit la Simfònica dels seus últims col·laboradors perquè ens ha agradat la seva
brillant manera de preparar les obres.
Per a preparar les ànimes: el concert núm. 2 de Rachmaninov amb un joveníssim guanyador del premi
del públic del Concurs Internacional de Piano Maria Canals, el Sergey Belyavskiy, que ens assegura
una interpretació vibrant apassionada.

Concert dedicat a:

CONCERT
Dissabte, 11 d’octubre de 2014, 19 h

Barcelona · Palau de la Música Catalana
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· WEST

SIDE STORY

Cristina Pato, piano, veu i gaita galega
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès
A. MÁRQUEZ: Danzón núm. 2
E. SOLLA: Concerto for Pato and orchestra
L. BERNSTEIN: West Side Story (selecció)

Concert inclòs dins la programació del

¡Concierto para PATO y Orquesta! Aquest suggerent títol és una broma del compositor Emilio Solla,
qui ha dedicat un concert perquè la seva amiga i artista pugui demostrar el millor de les seves aptituds
com a pianista, com a cantant, i com a solista de la gaita galega: Cristina Pato. Més que una dona, un
huracà... Aquest concert segella la segona col·laboració del que vol ser una estreta i ferma col·laboració
amb el Voll-Damm Festival Internacional de Jazz i amb el públic que estima el Jazz i té ganes d’una
aproximació a la música simfònica. Per a tots ells, i pels amics de sempre, les Danses Simfòniques de
West Side Story, on la tradició de la gran música simfònica i la gran bellesa rítmica i melòdica del
millor musical de tots els temps constitueixen un regal per a tots.
Concert dedicat a:

CONCERT
Dissabte, 22 de novembre de 2014, 19 h

Barcelona · Palau de la Música Catalana
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· ROMANCES

D’AMOR

Carmen Solís, soprano
Alejandro Roy, tenor
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès

ROMANCES D’AMOR

Antologia de la millor Sarsuela
El tambor de granaderos · Huésped del sevillano La del manojo de rosas · El barberillo de Lavapiés ·
Luisa Fernanda La tabernera del puerto · La tempranica · El bateo Cançó d’amor i de guerra...
PER A TOT EL PÚBLIC QUE ESTIMA LA SARSUELA, OFERIM LES MILLORS ROMANCES
I ELS MILLORS DUETS DEL GÈNERE. L’Orquestra Simfònica del Vallès dedica un concert a les
millors Obertures, Romanses i Duos de Sarsuela. Des de No puede ser, passant per Agua, azucarillos y
aguardiente, El Tambor de Granaderos o La Canción del Olvido. Les millors pàgines de Chueca,
Serrano, Soutullo, Moreno Torroba o Barnieri, s’escoltaran en un concert especialment pensat per als
amants d’una música que va marcar a generacions de tota Espanya, però també, i d’una manera molt
especial, de Catalunya. Cada vegada són més les veus que volen recuperar aquest extraordinari gènere
ple de tresors musicals i carregat de pàgines històriques. L’Orquestra Simfònica del Vallès, amb el
mestre Rubén Gimeno, n’és una d’elles.

Concert dedicat a:

CONCERT
Dimecres, 10 de desembre de 2014, 20 h

Barcelona · Palau de la Música Catalana
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· FESTIVAL

DE VALSOS I DANSES + GÒSPEL

Cor Carlit Gospel (Anna Roqué, directora)
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès

Fem un salt mortal! Si alguna disciplina musical ha crescut en acceptació en els últims 20 anys al
territori, aquesta és la realitat dels Cors de Gospel. I no hem volgut quedar-ne al marge, així que els
hem convidat per celebrar conjuntament el viatge anual del canvi, de la renovació, de la broma, i
també de l’espiritualitat que és el Cap d’Any, per celebrar tot cantant una celebració purament musical
de gràcies a la vida i a l’amor.
Un toc nou als valsos de sempre, un plus d’emoció a la tradició dels valsos vienesos important la
música d’una espiritualitat que ha fet del cantar la millor pregària.

Concert dedicat a:

CONCERT
Dissabte, 20 de desembre de 2014, 19.00 h

Barcelona · Palau de la Música Catalana
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· SIMFONIA

NÚM. 40 DE MOZART

Abel i Arnau Tomàs, direcció
(artistes en residència)
Orquestra Simfònica del Vallès
C. BAGUER: Simfonia núm. 15, en Mi bemoll major
J. S. BACH: Concerts de Brandenburg (concert a determinar)
P. LOCATELLI: Concerto Grosso (a determinar)
W. A. MOZART: Simfonia núm. 40, en Sol menor, KV 550

Amb els germans Tomàs hem trobat uns artistes amb qui és molt fàcil treballar i és molt fàcil també
gaudir de la bona música en conjunt. Per això els hem convidat a dos concerts de la temporada a on no
només farem bona música, sinó que també gaudirem i aprendrem de dos mestres del bon gust.
Aquesta simfonia 40 de Mozart la farem sense director, o millor dit, amb dos “directors de cambra”,
amb un primer violí i un primer violoncel que ens dirigiran des del faristol, fent del concert un repte
encara més gran.
Per començar, una meravellosa peça de Bernat Vivancos per a corda sola: AETERNAM. I la resta del
programa l’anirem dibuixant sense avisar, per aportar algun element sorpresa al concert i a la
temporada!

Concert dedicat a:

CONCERT
Dissabte, 24 de gener de 2015, 19 h

Barcelona · Palau de la Música Catalana
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· LA

PATÈTICA DE TXAIKOVSKI

Natalia Sokolovskaia, piano (Guanyadora del Concurs Ricard Vinyes 2013)
Carlos Megías, trompeta
Víctor Pablo Pérez, director
Orquestra Simfònica del Vallès
A. PÄRT: Cantus in Memory of Benjamin Britten (1977-1980)
D. XOSTAKÓVITX: Concert per a piano i trompeta
P. I. TXAIKOVSKI: Simfonia núm. 6, en Si menor, op. 74, “Patètica”

Amb el Víctor Pablo Pérez, retrobem a un amic exigent i comprensiu, a un director d’orquestra que
sempre que ens ha dirigit ens ha deixat un record inesborrable. El programa que defensarà conté la
mística d’Arvo Pärt, l’exuberància urgent quasi de sirena antiaèria del concert per a Piano i Trompeta
de Xostakóvitx, i la màgica i commovedora delicadesa de la Petètica de Txaikovski. Un recorregut per
les emocions, i una autèntica muntanya russa sensorial per la música russa...
La pianista és la guanyadora del Concurs Ricard Viñes 2013, la Natalia Sokolovskaia, i el trompetista,
el nostre solista de trompeta, el Carlos Megías.

CONCERT
Dissabte, 7 de febrer de 2015, 19 h

Barcelona · Palau de la Música Catalana
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· LA

CREACIÓ DE HAYDN

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana
(Josep Vila i Casañas, director)

Solistes a determinar
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès
F. J. HAYDN: La Creació, Hob. XXI:2
(versió semiescenificada)

Amb aquest concert volem fer un pas més. Fa quatre anys que hem començat a formar-nos
escènicament, procés que va coronar-se fa uns mesos amb un Malikianini d’infart produït pel servei
educatiu del Palau, i que ens va ajudar enormement a créixer en aquest sentit! Amb la Creació de
Haydn, l’oratori que descriu els primers dies de l’Univers en la creació bíblica, volem treballar també
des de l’aspecte escènic amb tots nosaltres i amb el cor. Volem que el resultat sigui molt més que un
concert, volem que sigui una metàfora i un poema alhora, volem que sigui un espectacle i un detall,
una declamació i una dansa, una coreografia i un fresc de Michelangelo...
Volem fer una “Creació” única. Ens ajudarà l’escenògrafa Marta Garcia Otín, el Cor de Cambra del
Palau, i la música de Haydn.

CONCERT
Dissabte, 21 de març de 2015, 19 h

Barcelona · Palau de la Música Catalana
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· IMMORTALS

DEL CINEMA

Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès
Memòries d’Àfrica, Frankenstein, Dràcula, Allò que el vent s'endugué, La llista de Schindler, El Padrí,
El senyor dels anells ...

Escoltem cada dia tanta música que podríem dir que la vida de cadascú conté la seva pròpia Banda
Sonora.
Dediquem aquest concert a tots els amants de la música que tenen la seva pròpia Banda Sonora o que
gaudeixen escoltant les bandes sonores de les pel·lícules que més profundament els han fet emocionar.
Des de John Williams a Nino Rota, els Beethoven del segle XX han pogut fer de la música un màgic
entorn de la imatge en moviment i n’han desenvolupat el seu immens potencial com a element
emocional.
Els amants del cinema saben de què parlem i per a ells ve aquest concert en clau de sorpresa!
Hi haurà tràvelings sobre Àfrica, veus destrossades per l’ofec de la culpa, vampirs, camps de
concentració amb un forat per l’esperança, trolls, i –com no– molts petons!
Concert dedicat a:

CONCERT
Dissabte, 11 d’abril de 2015, 19 h

Barcelona · Palau de la Música Catalana
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Cors del territori i solistes per determinar
Xavier Puig, director
Orquestra Simfònica del Vallès
Concert de Setmana Santa 2015

W. A. MOZART: Requiem en Re menor, K 626

CONCERT
Dissabte, 25 d’abril de 2015, 19 h

Barcelona · Palau de la Música Catalana

SIMFÒNICS AL PALAU | 2014·2015

Concert extraordinari

3

La 9a simfonia de Beethoven
Solistes i cors a determinar
Director a determinar
Orquestra Simfònica del Vallès
L. van Beethoven: Simfonia núm. 9, en Re menor, op. 125, “Coral”

La 9a de Beethoven no només és una obra meravellosa, és també una obra que crida a la comunitat,
que desperta emocions profundes, que desperta el desig de compartir i de trobar-se. És, per tant, una
valuosíssima eina al servei de la construcció de públics dels nostres teatres i auditoris.

Concert dedicat a:

CONCERT
Diumenge, 24 maig 2014

Barcelona · Palau de la Música Catalana
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· SIMFONIA

DEL NOU MÓN

Abel Tomàs, violí
Arnau Tomàs, violoncel
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès
B. VIVANCOS: Aeternam

Bernat Vivancos compositor en residència de la temporada 14-15
J. BRAHMS: Doble concert per a violí i violoncel, op. 102
A. DVORÀK: Simfonia núm. 9, en Mi menor, op. 95, “del Nou Món”

Tornen els amics i germans Abel i Arnau Tomàs per oferir-nos aquesta vegada el doble concert per a
violí i violoncel de Johannes Brahms. Amb aquest tancament simfònic acomiadarem els artistes en
residència d’enguany.
Per la segona part, us oferim la Simfonia del Nou Món de Dvoràk, una de les favorites dels abonats al
cicle! El nostre especialista en corn anglès, el Vicenç Montalt ja està preparant els solos més tendres i
evocadors del repertori. Directes al cor.
Concert dedicat a:

CONCERT
Dissabte, 30 de maig de 2015, 19 h

Barcelona · Palau de la Música Catalana
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·A

BIG NIGHTMARE MUSIC

Aleksei Igudesman, violí
Richard Hyung-Ki Joo, piano
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès
IGUDESMAN & JOO
“A Big Nightmare Music”

Igudesman & Joo encara no són molt coneguts entre nosaltres. Però ho seran. Són uns cracks del seu
instrument (violí i piano) però també uns grans còmics. Ens agrada seguir investigant la clau
humorística del nostre repertori sense perdre-li el respecte i sense perdre l’amor incondicional pel gran
repertori i els grans compositors.
Estem convençuts que Beethoven se’n faria un tip de riure, i Mozart hi afegiria uns quants gags (la
seva especialitat eren els pets –les seves cartes n’estan plenes! –), i potser fins i tot Bach no podria
contenir un somriure delator per sota de la plena concentració del seu misticisme. Riure és humà, i
tots eren homes. Benvingut sigui, una vegada a l’any, el BON HUMOR.
Concert dedicat a:

CONCERT
Dissabte, 13 de juny de 2015, 19 h

Barcelona · Palau de la Música Catalana
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Abel TOMÀS violí
Abel Tomàs Realp va néixer a Barcelona el 1980. Va començar a estudiar música amb el seu pare i el
violí als 7 anys amb Joan Tomàs. Ha estat alumne de Zakhar Bron i de Serguei Fatkouline a la Escuela
Superior Reina Sofía i posteriorment de Viktor Tretjakov a la Hochschule für Musik Köln.
Va ser guardonat en diversos concursos com el Primer Premi, a Córdoba d'Argentina, al Concurso
internacional de niños y jóvenes solistas instrumentistas (1993) i el Primer Premi al concurs X Premi
Ciutat de Manresa (1994).
Com a solista ha actuat amb l´Orquestra de l'Empordà (1992), amb l’Orquestra de Cambra de l’Escola
Reina Sofía sota la direcció de James Judd i de Zubin Mehta (1996) i amb l’Orquestra simfònica de
Barcelona i nacional de Catalunya (2000).
Ha realitzat recitals de violí amb piano amb Juan Carlos Garvayo, Orli Shaham (alguns d´ells
enregistrats per RNE i Catalunya Ràdio) i Eldar Nebolsin. En la seva formació de música de cambra
ha treballat amb els mestres Walter Levin, Rainer Schmidt, Harald Schoneweg, amb tots els membres
del quartet Alban Berg, Sadao Harada, Paul Katz i György Kúrtag.
També ha col.laborat amb músics com Gérard Caussé, Marta Gulyas, Suguru Ito i Kennedy Moretti
en concerts de música de cambra.
A l’edat de 16 anys entra a formar part del Quartet Casals, conjunt de cambra amb el que manté una
activitat artística molt intensa.
Actualment Abel Tomàs imparteix classes de violí i música de cambra a l’Escola Superior de Música
de Catalunya.

Arnau TOMÀS violoncel
Arnau Tomàs Realp va neixer a Barcelona el 1973. Del 1990 al 1993 estudià al Conservatori Superior
d´Utrecht. Fou alumne D´Ivan Monighetti a la escuela Superior de Música Reina Sofia i a la
Musikakademie der Stadt Basel, i també de Frans Helmerson a la Hochschule für Musik de Colonia.
Ha guanyat el primer premi dels concursos Germans Claret (1990), Ciutat de Manresa (1996), JJMM
de España (1996).
També va obtener el segon premi al Concurs Jonge Talenten d´Holanda (1991). En 1992, va a ser
seleccionat per la dirección del Concertgebow d´Amsterdam per a participar en una clase magistral
televisada, impartida por Yo Yo Ma.
Ha estat convidat com a primer violoncel a l’Orquesta de RadioTelevisión Española, l’Orquesta
Sinfónica de Galícia, la London School Symphony Orchestra, la OBC, el Conjunt Iberic de Violoncels
i ha col·laborat amb la ECCO i la Deutsche Kammerphilarmonie Bremen.
A part d’oferir nombrosos recitals de violoncel solo, ha enregistrat un DC amb obres de Bach, Cassadó
i Kódaly.
És professor de violoncel i música de cambra a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
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Rubén GIMENO director titular

Rubén Gimeno és el director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès, formació amb la qual va
començar a treballar la temporada 2009-10. Així mateix, ha estat director artístic de la Jove Orquestra
de la Simfònica de Galícia durant gairebé una dècada, tasca que va compaginar amb el càrrec de
violinista de l'Orquestra Simfònica de Galícia. Com a director convidat ha col·laborat amb nombroses
orquestres espanyoles com l’Orquestra Simfònica de Galícia, l’Orquestra Nacional d'Espanya,
l’Orquestra Simfònica de Tenerife, l’Orquestra d'Euskadi, l’Orquestra Simfònica del Principat
d’Astúries, l’Orquestra Simfònica de Bilbao, l’Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, l’Orquestra de
Màlaga, l’Orquestra de València, l’Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya, l’Orquestra Ciutat
de Granada, l’Oviedo Filarmónica, l’Orquestra de la Comunitat de Madrid i l’Orquestra del Palau de
les Arts Reina Sofia de València, entre d'altres. Fora de les fronteres de l’Estat ha dirigit l’Orquestra
Simfònica de Norrköping, l’Orquestra Simfònica de Gavle, l’Orquestra de Cambra de Ginebra,
l’Orquestra de l’MMCK (Japó), l’Orquestra de la Universitat de Maryland, l’Orquestra sami i
l’Orquestra Nacional de Colòmbia, i ha col·laborat amb solistes i agrupacions de la categoria de
l’Orfeó Donostiarra, Midori, Steven Isserlis, Dimitri Sitkovetsky, Fazil Say, Kirill Gerstein, María
Bayo, Michel Camilo i d’altres.
La seva activitat en el camp de la lírica l'ha portat a dirigir produccions al Teatre Campoamor d'Oviedo
de Marina, La Gran Vía i Agua, azucarillos y aguardiente. Ha dirigit Cádiz de Chueca amb l'Orquestra
Simfònica de Galícia i La del Soto del Parral al Teatre de la Zarzuela. Així mateix desenvolupa una
intensa col·laboració dins del cicle Òpera a Catalunya dirigint els Contes d’Hoffmann, L'elisir d'amore
i Nabucco.
El seu inici en la direcció va venir de la mà de James Ross i es va graduar a la Universitat de Maryland.
Posteriorment estudià al Conservatori d'Estocolm sota el mestratge de Jorma Panula i va rebre classes
de mestres com Alan Gilbert, Esa-Pekka Salonen, Jukka Pekka Saraste i Leonard Slatkin i va obtenir el
diploma superior en direcció d’orquestra. Ha enregistrat amb l'Orquestra Simfònica d'Euskadi per al
segell Claus, dins de la seva sèrie de compositors bascos.
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Orquestra Simfònica del Vallès

L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és una realitat que porta la música al cor de les persones des
del 1987. Les emocions són el nostre fort, i per transmetre-les, procurem cada vegada més fer
participar el públic, innovar en els formats i en les maneres de fer música, i aprofundir en el compromís
de valor amb la nostra comunitat, des de la ciutat de Sabadell que ens acull fins a tot el territori de
Catalunya.
Varem néixer en el si de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, però tot just un any més tard ens
convertírem en l’única orquestra simfònica de l’Estat espanyol organitzada empresarialment com a
societat anònima laboral, a on els treballadors són alhora els propietaris. Aquest funcionament peculiar,
absolutament pioner al nostre país, converteix l'OSV en una orquestra molt especial, una orquestra que
viu, com cap altra, del seu públic, dels seus concerts, de la seva qualitat, del seu compromís, i de la
capacitat d’incloure en el projecte la imprescindible col·laboració del sector privat i del sector públic.
La nostra intensa activitat —més de cent actuacions l’any— es centra, per un costat, a la ciutat de
Sabadell, on realitzem la temporada de concerts simfònics i en som l’orquestra titular del circuït Òpera
a Catalunya, i, per l’altre, al Palau de la Música Catalana, on s’ha consolidat el nostre cicle Concerts
Simfònics al Palau amb deu concerts anuals que realitzem en coproducció amb el nostre soci principal,
el Palau de la Música Catalana, acollint en cada temporada el cors del Palau i llurs compositors en
residència.
Com a reconeixement a la nostra tasca de difusió i divulgació de la música simfònica, hem rebut
diversos premis, dels quals en destaquem dos: el Premi Nacional de Música del 1992, atorgat per la
Generalitat de Catalunya, i la MEDALLA D’HONOR 2012, de la ciutat de Sabadell. Però el que més
ens omple de satisfacció és l’increment de públic des del 2009 i fins el 2014 a les temporades de
Barcelona i Sabadell.
Han estat els nostres directors titulars: Albert Argudo, del 1988 al 1992; Jordi Mora, del 1993 al 1997;
Salvador Brotons, del 1997 al 2002; Edmon Colomer, del 2002 al 2005; i David Giménez Carreras,
del 2006 al 2009. Des del setembre del 2009, n’és el director titular Rubén Gimeno.
Agraïm infinitament el recolzament de la Fundació Banc Sabadell, de l’Ajuntament de Sabadell, dels
grups Torra S.A. i Bardet, així com la confiança i el suport del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i de l’Institut Català de les Empreses Culturals, sense oblidar-nos dels nostres
amics i dels nostres abonats, sense els quals, ni això seria possible, ni tindria sentit cap esforç per fer de
la nostra comunitat un espai cada vegada més amable, cada dia més ric i, any rere any, més capaç de
viure i expressar les emocions.
Juntament amb el Banc Sabadell hem fet el flashmob d’orquestra simfònica més vist arreu del planeta.
En dos anys: 51 milions de visites
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