DISSABTE, 21 DE M ARÇ DE 2 015 — 19.0 0 h

Marta Mathéu, soprano. Ha cursat les especialitats de piano, cant i orgue. Ha cantat
en sales de concerts, tant nacionals com internacionals, sota la batuta de directors
com J. Casas, J. Vila, F. Ciofi ni, F. Biondi, E. Onofri, M. Conti, G. Voronkov, M.
Papadopoulos, A. Leaper, M. Valdivieso, V. Pablo Pérez, A. Ros Marbà, M. Corboz, E.
Oue, Sir N. Marriner, I. Bolton, i també en formacions de cambra. Ha estat guardonada
en concursos i festivals d’àmbit internacional. Gràcies a la versatilitat de la seva veu, té a
l’abast obres que abracen des del Barroc fi ns a la música contemporània.

Patrocinador del cicle:

Patrocinadors de l’OSV:
David Alegret, tenor. Considerat com un dels millors tenors liricolleugers actuals,
està desenvolupant una carrera que l’ha dut a debutar en alguns dels escenaris europeus
més emblemàtics. S’adapta, per talent i per vocació, a un ampli repertori que va des de la
música antiga a la contemporània, incloent-hi la simfonicovocal. En l’àmbit operístic ha
obtingut nombrosos èxits des que debutà el 2004.

Simfònics al Palau — Sala de Concerts

Concert núm. 7

La Creació de Haydn

Enric Martínez–Castignani, baríton. Estudià cant i direcció orquestral al
Conservatori Municipal de Barcelona i a la Musikhochschule Heidelberg-Mannheim.
Alumne de G. Souzay, D. Baldwin, G. Türk, U. Eisenlohr, P. Schilhawsky, C. Chausson,
W. Rieger, K. Arp, E. Ericson, P. Cao, és considerat com un dels més destacats barítons
i alhora un dels millors liederistes actuals. Ha actuat en els millors festivals i auditoris
nacionals i internacionals. Nominat als Premis Grammy i Premi al Millor Artista de
l’Any 2012.
El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana és l’agrupació vocal professional
de la nostra àmplia família coral, un fi ll de l’Orfeó Català que n’és l’ambaixador arreu
d’Europa i del món. Un cor creat per accedir als repertoris més sofisticats i per assolir
fites artístiques al més alt nivell. Un grup de cantants compromesos amb l’excel·lència
artística. La versatilitat i la riquesa sonora són les seves eines, amb les quals mouen les
més profundes emocions. Josep Vila i Casañas n’és el director.

Amb la col·laboració de:

Marta G. Otín. Directora d’escena i pedagoga teatral, llicenciada en interpretació per
l’Institut del Teatre de Barcelona. S’ocupa de la direcció i coordinació d’Arsènic, Espai
de Creació. En l’àmbit musical ha treballat amb el Cor Amics de la Unió en diverses
produccions, com Hansel i Gretel, La ﬂauta màgica i l’espectacle VEUS, amb la Coral
Polifònica de Granolles i amb l’Orquestra de Cambra de Granollers en el projecte Els
nens ens presenten. També ha realitzat la posada en escena de Somnis de músic (Somni d’una
nit d’estiu de Mendelssohn) amb la JONC Alevins.
Rubén Gimeno, director titular de l’OSV, s’inicià en la direcció amb James Ross i es
graduà a la Universitat de Maryland. Posteriorment estudià al Conservatori d’Estocolm,
amb J. Panula, A. Gilbert, E. P. Salonen, J. P. Saraste i L. Slatkin. Ha col·laborat amb
moltes orquestres espanyoles i estrangeres. Ha col·laborat amb solistes importants, com
Midori, S. Isserlis, D. Sitkovetski, K. Gerstein, M. Bayo o M. Camilo.
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.
Trobaràs més informació sobre les obres, els compositors i els intèrprets
a les Impressions entre bastidors, al web: www.osvalles.com

Troba’ns a:

www.palaumusica.cat

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

Marta Mathéu, soprano
David Alegret, tenor
Enric Martínez-Castignani, baríton
Marta G. Otín, direcció escènica
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès

F. J. Haydn: La Creació, Hob. XXI:2, selecció
(versió semiescenificada)

La creació d’una altra manera de presentar la música simfònica

Primera part

Entro a dos quarts d’onze d’un matí de dimecres a la sala d’assaig de l’OSV a Sabadell. Em reben els acords
poderosos de La Creació de Haydn. Una llum càlida, solar, banya l’estança. Sento una emoció immediata. El dia ha
quedat beneït. L’experiència de les tres hores següents que durarà l’assaig em proporcionarà reserves de felicitat per
a la resta de la jornada.
Una figura travessa l’escenari d’esquerra a dreta amb moviments àgils. Vesteix màniga curta, texans, sabatilles
esportives. És el director d’orquestra. M’arrauleixo en una de les butaques de vellut verd de la tercera o quarta fila
i em preparo per gaudir de l’espectacle. Continuo mirant l’evolució del director d’orquestra damunt l’escenari;
els braços i el cos i la veu que indiquen, que aturen i engeguen el so. Els ulls tenen feina a recórrer la compacta
formació musical: cinquanta músics damunt l’escenari. Avui, primer dia d’assaig, només hi han vingut ells. No hi
són ni els tres solistes, ni els vint-i-vuit cantants del cor ni els dos ballarins que també pujaran a l’escenari.
“Relaxats. Respireu, respireu!”... “Ombra, ombra. Color negre! Aquesta és la baixada a l’infern”... “Llum! En tot el compàs
anterior heu d’agafar energia. Aquí, ara, hi ha una explosió d’energia: uah!” “Maestro”... “Rubén”. “Sí”... “Tutti!”
Miro la directora d’escena que mira els músics; aixeca i abaixa el cap, dels seus papers als músics que té al davant.
Miro els seus papers plens d’esbossos, de notes. Què fa una directora d’escena en una orquestra simfònica?
Assisteixo a una versió semiescenificada de La Creació de Haydn. Aquest és el repte. L’OSV és una orquestra que
ha pres riscos de tota mena i que està decidida a prendre’ls artísticament. Que ha entès que la creativitat és una
i diversa i permeable, que ha elegit veure’s i ser vista d’una altra manera per continuar sent radicalment fidel a la
música. “És una obra molt connectada amb la natura, molt il·lustrativa, més harmònica que no pas melòdica, una de les més
importats del repertori simfonicocoral. Meravellosa!”, apunta Rubén Gimeno, el director d’orquestra, mentre tornem
a la sala d’assaig. “Hem suprimit bona part dels fragments recitatius en favor d’una proposta que juga plenament amb la
capacitat evocadora de l’obra.”
“Ha de sonar urgent... com una amenaça... Això ha de tenir un altre tipus d’energia, si no estem morts!” I no. No estan
morts. Estan molt vius. Estem tots molt vius. Tot just ha arrencat la primavera fora d’aquesta sala de concerts. Que
comenci La Creació!

Introducció orquestral (“Die Vorstellung des Chaos”)
1b. Ària (Uriel) “Nun schwanden…”
2b. Cor (Gabriel) “Mit Staunen…”
3b. Ària (Rafael) “Rollend in…”
4b. Ària (Gabriel) “Nun beut die...”
6c. Cor (Gabriel, Uriel i Rafael) “Die Himmel…”

Segona part

7b. Ària (Gabriel) “Auf starkem…”
8b i 8c. (Gabriel, Uriel, Rafael) i cor “In holder…” / “Der Herr ist…”
9c. Ària (Rafael) “Nun scheint…”
10b. Ària (Uriel) “Mit Wurd’ und…”
11b. (Gabriel, Uriel i Rafael) i cor “Vollendet ist…”

Tercera part

12b. Cor “Von deiner Gut’…”
14b. Cor “Singt dem…”

Durada aproximada del concert: 70 minuts sense pausa

Eva Muñoz, periodista, escriptora i creadora de continguts

Proper concert
Dissabte, 11.04.15 — 19.00 h
—

Immortals del cinema
Salvador Vidal i Mercè Montalà, actors i dobladors
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès

Concert dedicat a:
La Fundació IDEA i l’Associació HLAYISEKA a Moçambic. Projecte TSEMBA
La Fundació Idea és una entitat dedicada a l’atenció d’infants i joves en situació de vulnerabilitat, mitjançant
projectes de protecció i acollida, capacitació parental i accions educatives de lleure, esport i formació. També
dóna suport a l’Associació Hlayiseka i el seu projecte d’atenció educativa a infants i joves.
www.fundacioidea.net · www.hlayiseka.org

Bandes sonores de pel·lícules com Pulp Fiction,
La missió, La llista de Schindler, Star Wars, Jurassic Park
o El caçador.

