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VENDA D’ENTRADES:
TAQUILLES DEL TEATRE Tel. 93 840 51 21
dimecres, dijous i divendres de 17,30 a 20,30 h i 1 hora i mitja abans de l’espectacle
SERVEI TELENTRADA CAIXA CATALUNYA Tel. 902 10 12 12

AMB EL SUPORT DE:ORGANITZA I PROMOU: AMB EL PATROCINI DE:

Diumenge 13 d'abril de 2008 a les 19 h
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS. SALA GRAN, AUDITORI

Temporada 2008
Programació gener/juny
www.teatreauditoridegranollers.cat

L'OCGr
AMB JOAN ALBERT AMARGÓS
ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS

Dissabte 10 de maig a les 22 h
Diumenge 11 de maig a les 19 h
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS. SALA GRAN

CARMINA BURANA
DE CARL ORFF

ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS
CORS DE LA CIUTAT

Qui no coneix els acords i el ritme obsessiu de l'O Fortuna de Carmina
Burana? La cantata simfònica del compositor alemany Carl Orff és una
d'aquelles peces clàssiques que estan més enllà de qualsevol crítica o
elogi i han esdevingut extraordinàriament populars. Ara, un conjunt de
cors de la ciutat s'han unit a la coral Canigó de Vic i a la Orquestra de
Cambra de Granollers per oferir-nos aquest viatge intens pels sotracs
sonors i rítmics d'aquest hit de la música clàssica. Una proposta que es
completa amb un aperitiu de luxe: la Suite de l'Òpera de tres rals de
Kurt Weill.

Durada: 1 hora i 30 minuts

PROPER CONCERT DE L'OCGr:

JOSEP FUSTER clarinet
Neix a Vilanova de Castelló (València). Inicia els estudis musicals amb V. Romero, J. Talens
Sebastià i July Panyella. Actualment, és professor de clarinet i de música de cambra de l’Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMUC), i de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya (OBC).

ALBERT JULIÀ saxofonista
Inicia la seva formació musical en el Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona,
on obté el títol superior de Saxòfon. Posteriorment estudia al CNR de “Cergy Pontoise”, on és
guardonat amb la medalla d’or de saxòfon i a la Universitat d’Indiana, on realitza l’Artist Diploma.
Actualment és professor al Conservatori Superior de Música del Liceu, de l’ESMUC i del
Conservatori de Terrassa. Albert Julià és endorser de la marca de saxòfons Yamaha.



JOAN ALBERT AMARGÓS
Nascut a Barcelona el 1950, és un dels músics que més ha destacat en el nostre
país en els darrers 25 anys. La seva trajectòria és transversal i multidisciplinària.
Va des de la música rock de finals dels setanta amb la creació de grups com
Música Urbana, passant per la influència del flamenc i del jazz en les seves
creacions, fins a la ingent tasca d’arranjador i orquestrador que l’ha portat a
treballar amb grans músics, com Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Camarón de
la Isla, Paco de Lucía, Tomatito o Joan Manuel Serrat.

Des de la seva creació va ser un dels principals impulsors de l’Orquestra del
Teatre Lliure, a la qual va dedicar el Concert per a clarinet i orquestra que
interpretarà al capdavant de l’OCGr. A més d’aquest concert, estrenarà un
concert per a saxòfon i orquestra de cambra, encàrrec de l’OCGr i dedicat al
saxofonista Albert Julià. Completarà el programa l’Atlantic Trio, obra cambrística
de gran bellesa, per a violí, clarinet i piano.

És un gran plaer per a l’OCGr dedicar aquest concert a la música de Joan Albert
Amargós, així com poder comptar amb la seva direcció.

Recentment, Joan Albert Amargós ha guanyat el premi al millor arranjador per
la cançó Bella enamorada, d'Ana Belén, dins del marc de la XII edició dels
"Premios de la Música", i ha estat nominat pels premis "Grammy 2008" d'Estats
Units per l'obra Northern Concerto. És la primera vegada que un compositor
espanyol opta en aquest prestigiós guardó musical, considerat com l'Òscar de
la música, en la categoria de Millor compositor de música Clàssica Contemporània.

PRESENTACIÓ EN PRIMÍCIA
DE L'OBRA HOMENATGE AL SAXOFONISTA MICHAEL BRECKER
L’homenatge a Michael Brecker és un concert per saxo alt i orquestra, encarregat
pel saxofonista Albert Julià i l’Orquestra de Cambra de Granollers.

L’obra està dedicada a Michael Brecker ja que abans d’iniciar la composició del
concert, l’extraordinari solista va morir desprès d’una llarga malatia. Això em va
fer reestructurar radicalment el discurs general de l’obra, iniciant així una cerca
de paral·lelismes entre l'esperit del jazz i el món del concert simfònic.

És per això que la rítmica general i el fraseig del solista estan directament inspirats
en el món del jazz, però sense perdre de vista l'esperit concertant entre el solista
i l’orquestra, el que fa que les dues disciplines es donin la mà.

Aquest concert és el meu petit homenatge particular a un dels més grans
saxofonistes de la història del jazz. No és exagerat dir que M. Brecker és un punt
de referència ineludible i que ha influenciat a tots els que han seguit la seva
evolució. Per aquesta raó la seva importància en el món del jazz ha estat i serà
enorme en el futur.

A més a més, des d’un punt de vista instrumental, el seu talent creatiu, el seu
poderós so i la seva extraordinària habilitat en el fraseig i en l’ús dels harmònics,
han estat decisius per l'evolució de la tècnica saxofonista moderna.

Joan Albert Amargós, abril de 2008

L'OCGr AMB JOAN ALBERT AMARGÓS

Orquestra de Cambra de Granollers

Violins primers Cristian Benito (concertino), Carlota Amargós, Enric Riera, Chus Castro, Raquel García
Violins segons Antònia Escalas, Carles Franco, Eduard Herrero, Sergi Mauro

Violes Maria Juan, Quim Badia, Anna Mayné
Violoncels Estefania Silvestre, Sílvia Bermúdez

Contrabaix Esteve Colomés
Flauta Jordi Gendra

Oboè i corn anglès Ferran Torrens
Clarinet Carles Pertegaz

Saxòfon tenor David Salleras
Fagot Lleonard Castelló

Trompes Enric Martínez, Arturo Nogués
Trompetes Francesc Colomina, Gonzalo Álvarez

Trombó Jordi Masip
Marimba, vibràfon i instruments de percussió Sebastià Bel, Núria Andorrà

Timbales Paco Montañés
Piano Nikos Stavlas
Arpa Cristina Badia

Joan Albert Amargós director

S E G O N A   P A R T

J. A. Amargós

Albert Julià saxòfon

Homenatge a Michael Brecker
per a saxo alt i orquestra (2008)

I. Allegro moderato
II. Lento espresivo - Presto

J. A. Amargós

Josep Fuster clarinet

J. A. Amargós

Carlota Amargós violí
Josep Fuster clarinet
Nikos Stavlas piano

Concert per a clarinet i orquestra (1995)
(Versió orquestra de cambra)

I. Allegro
II. Lento

III. Moderato

Atlàntic Trio
per a violí, clarinet i piano (2002)

I. Allegro
II. Lento

III. Presto
IV. Pesante - Allegro moderato
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