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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 de 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. 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.
Cor de Cambra del Palau de la Música
(Josep Vila i Casañas, director - Quim Piqué, director assistent)
El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana és un dels cors professionals
més prestigiosos de l’Estat espanyol. Va ser creat per l’Orfeó Català l’any 1990
amb la missió de difondre la música coral universal, promoure la recuperació del
patrimoni musical català i fomentar la nova creació. Jordi Casas i Bayer en fou el
director durant els primers 21 anys. Des del setembre de 2011, Josep Vila i Casañas
n’és el director titular.
La seva versatilitat artística ha estat sempre un dels valors més aplaudits. El seu
repertori inclou autors de moltes èpoques, des del Renaixement fins al segle xxi, i
abasta formats com la música a cappella i les obres coral-orquestrals i operístiques,
essent l’estrena d’obres de compositors actuals una de les seves prioritats. Les seves
versions li van valer el Premi Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya
i el portaren, ben aviat, a col·laborar amb prestigioses orquestres nacionals i
internacionals. La qualitat de cadascun dels components, als quals s’exigeix un
alt nivell vocal i artístic, aporta al grup un potencial que li ha permès de travessar
fronteres i esdevenir un referent internacional.
Ha estat dirigit per grans mestres com R. Alessandrini, R. Jacobs, J. López
Cobos, M. Minkowsky, K. Nagano, J. Pons, S. Rattle, J. C. Spinosi i G. Dudamel.
Des de l’any 2010, la formació és membre de The European Network for
Professional Chamber Choirs (TENSO). Ha enregistrat per a diversos segells
discogràfics, ràdios i televisions.
Aquesta temporada, el Cor ha debutat amb l’Orfeó Català al Royal Festival
Hall de Londres (25 d’abril de 2015) actuant al costat de la London Philharmonic
Orchestra i el London Philharmonic Choir, sota la direcció de Tomáš Netopil, per
interpretar la Missa glagolítica de Leoš Janácek.
Miquel Ortega, director
Compositor, director d’orquestra i pianista. Miquel Ortega va néixer a Barcelona
el 1963. Està considerat com un dels màxims coneixedors del repertori vocal a
Espanya. La seva tasca com a director d’orquestra està sent reconeguda a nivell
internacional amb invitacions als principals teatres d’òpera i per orquestres
d’Europa i Amèrica. Ha dirigit i acompanyat al piano, entre d’altres, cantants de la
categoria de Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta, Josep Carreras i Carlos Álvarez.
La majoria d’aquests artistes també tenen en repertori algunes de les obres que ell
ha compost. Ha actuat al Gran Teatre del Liceu, Palau de la Música Catalana i a
l’Auditori de Barcelona, Teatro Real, Teatre de la Zarzuela i Auditorio Nacional
de Madrid, Teatro Cervantes de Màlaga, Palau de la Música de València, Palacio
de Festivales de Cantàbria, King’s Theatre d’Edimburg, Lindbury Studium del
Covent Garden de Londres, Cité de la Musique de París, Capitole de Tolosa de
Llenguadoc, Teatro Colón de Buenos Aires, Òpera de Washington, de Lausana,
etc. Té entrada pròpia a l’Enciclopèdia catalana, als diccionaris d’òpera i de sarsuela,
a més de la Viquipèdia.
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Hasmik Nahapetyan, soprano
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Programa
Amadeu Vives (1871-1932)
Bohemios
L’Emigrant
(homes del Cor de Cambra a cappella)

Hasmik Nahapetyan, soprano (Cossette)
Alejandro Roy, tenor (Roberto)
Lorenzo Moncloa, tenor (Víctor)
Ismael Pons, baríton (un bohemi/Giraud)
Cor de Cambra del Palau de la Música
(Josep Vila i Casañas, director - Quim Piqué, director assistent)
Orquestra Simfònica del Vallès
Miquel Ortega, director
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Hasmik Nahapetyan, soprano
Soprano espanyola d’origen armeni, nascuda a Erevan. La seva musicalitat i un bell timbre han fet que aquesta
artista abasti diversos gèneres, des de la música de recent creació fins al lied i la cançó espanyola de concert. Ha
destacat com una gran cantant de sarsuela i ha realitzat diversos recitals i representacions completes d’aquest
gènere. Ha actuat al Gran Teatre del Liceu, Teatro de la Zarzuela i Auditorio Nacional de Música de Madrid,
Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Gayarre i Auditorio Baluarte de Pamplona, Teatro Cervantes de Màlaga, Teatre
Fortuny de Reus i en el Festival Internacional de Peralada, Palacio de Festivales de Cantàbria, etc. Ha estrenat
diverses obres de Miquel Ortega, entre les quals la seva òpera La casa de Bernarda Alba i el ballet cantat Bestiari i
l’òpera Jo, Dalí del compositor Xavier Benguerel.
Alejandro Roy, tenor
Nascut a Astúries, estudià a Florència amb F. Barbieri. Debutà a La Zarzuela amb La fille du régiment de Donizetti
i interpreta un ampli repertori. La seva versatilitat li ha permès afrontar rols operístics principals en Il barbiere di
Siviglia, Il turco in Italia, La sonnambula i L’elisir d’amore, entre d’altres. En sarsuela ha cantat Doña Francisquita,
Luisa Fernanda, Marina, La tabernera del puerto...
Ha actuat al Teatre Nacional de Varsòvia, Festival de Savonlinna, i també a Trieste, Bari, Split i Auckland
(Nova Zelanda). A la península ho fet, entre d’altres, al Teatro Euskalduna de Bilbao i a Lisboa. Les seves darreres
intervencions inclouen La Traviata (Mòdena), Turandot (Nàpols), Tosca (Torre del Lago), Beatrice di Tenda
(Catània)...
El 2013 va protagonitzar a La Zarzuela tota una fita, el primer bis dels darrers trenta anys en aquest teatre. I el
2014 va ser guardonat com a millor cantant de sarsuela en els Premis Lírics del Teatro Campoamor d’Oviedo pel rol
principal de Curro Vargas de Chapí. Ha participat en el DVD de La Traviata amb Mariella Devia a l’Sferisterio de
Macerata (Dynamic).
Lorenzo Moncloa, tenor
Col·labora amb totes les companyies dedicades al gènere líric. Actua en els musicals Els Miserables, West Side
Story (Tony, premiat com a jove actor), Chicago i Estem en l’aire. Protagonitza Yola (TVE). En sarsuela intervé en
l’Antología de la zarzuela de J. Tamayo, Los sobrinos del capitán Grant, Doña Francisquita, El rey que rabió, El relámpago,
Bohemios, Los gavilanes, El huésped del sevillano, El barberillo de Lavapiés, La verbena de la paloma..., en teatres com
La Zarzuela i Gran Vía de Madrid, Villamarta de Jerez, Campoamor d’Oviedo, Palacio Euskalduna de Bilbao,
Festival d’Òpera de Tenerife, Pérez Galdós de Las Palmas, Festival Mozart de la Corunya, XVIII Setmana Lírica
de Còrdova, etc., així com a l’Stadt Theater de St. Gallen (Suïssa).
En òpera ha fet rols comprimaris en Salome, L’amico Fritz, Madama Butterfly, La Traviata, Rigoletto, Don Pasquale,
Otello i el primer tenor en l’estrena a Espanya de Curlew River. En oratori ha cantat misses de Mozart i el Requiem de
Donizetti.
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Orquestra Simfònica de Cobla
i Corda
Llegendes de cinema
Francesc Cassú, director

Ismael Pons, baríton (col·laboració especial)
Nascut a Maó, el baríton va debutar al Liceu la temporada 1986-87 amb Carmen. Després d’una sèrie de rols
comprimaris als principals teatres d’òpera d’Espanya, ha assumit papers principals en festivals o bé temporades
d’òpera i de sarsuela, a més de concerts i recitals. Igualment, ha cantat a països com Alemanya, Itàlia, Portugal,
l’Argentina, Colòmbia, Perú i Veneçuela.
Ha intervingut en més d’una vintena de títols operístics especialment del repertori italià (La Bohème, Madama
Butterfly, Tosca, Cavalleria rusticana, Rigoletto, La Traviata...) i Le nozze di Figaro, Carmen... Ha estrenat tres
òperes d’autors valencians: El mar de las sirenas de J. Báguena-Soler, Maror de M. Palau i La Venta de los Gatos de
J. Serrano.
Interessat en la sarsuela: Marina, La tabernera del puerto, La leyenda del beso, Cançó d’amor i de guerra..., cal
destacar-ne Luisa Fernanda, que ja ha cantat en més de cent funcions, tant a Espanya com a l’Amèrica Llatina.
I en oratori ha interpretat L’enfant Prodigue de Debussy, Miserere d’Hilarión Eslava o la Novena Simfonia de
Beethoven.

