
eulaliana

Biblioteca 
Joan Ruiz i Calonja
Santa Eulàlia de Ronçana

Alumnes de Da Capo

4€ (Menors de 12 anys gratuït)

20h

Pau Casals, músic humanista
Quartet de corda de l’Orquestra Camerata XXl
Josep Maria Ferrando (violí), Albert Carbonell (violí), Guillem 
Cabré (viola), Quim Alabau (violoncel) i Pau Ferran (narrador) 

Aquest 2023 es celebra el 50 aniversari de la mort de Pau Casals 
i Camerata XXl dedica aquest concert a homenatjar la seva figura.       

10 de febrer

24 de febrer 
Chantez l’amour
Duo Malibran
Alba Quinquillà (soprano) i Laura Fontanals (guitarra)

10 de març
Heroïnes
Especial dia de la dona
Elena Martinell (soprano) i Glòria Garcés (pianista)

24 de març
Al sol d’hivern
Gustavo Them (guitarra clàssica) ens presenta el seu nou 
àlbum; Mirjam Plas (flauta travessera), Sabina Ayats (viola), 
Izan Rubio (guitarra clàssica), Dick Them (contrabaix) i amb 
la col.laboració de Clara Them (flaura travessera i veu)

Organitza: 

www.ser.cat

Amb el suport de:

eulaliana 12è20
23

 

Cicle de 
Música 
Clàssica



Programa
•  Cançó del pastoret  Mozart
•  Cançó de bressol russa
•  Ecossaise   F. Schubert

Brenda Cardozo
Violí
Joana Sanglas 
Pizzicato violí

Pau Casals, 
músic humanista universal        
Pau Casals és el músic català més important de tots els temps. Va ser 
violoncel·lista, director i compositor. Va ser un músic complet i reconegut arreu 
del món. Però, a banda, Pau Casals va fer moltes més coses: va ser professor, 
va ser un gran activista musical (va crear festivals de música, va fundar 
orquestres, va produir gravacions de discs...) i, a més, va ser un model a nivell 
mundial en la lluita per la pau, la democràcia i els drets humans. Aquest 2023 
se celebra el 50 aniversari de la seva mort i Camerata XXI dedica aquest 
concert a homenatjar la seva figura.

1h

Al teatre ha estat dirigit per Nelson Valente, Jordi 
Prat i Coll, Alberto Díaz, Àngel Llàcer i Marilia 
Samper entre molts d’altres. El 2019 crea la seva 
pròpia peça, Una altra nit, juntament amb Bàrbara 
Roig i el 2021 crea i dirigeix Poema Inacabat al 
Teatre Bartrina de Reus. En el terreny audiovisual 
ha participat en llargmetratges de directors com 
Neus Ballús o David Victori, ha presentat el progra-
ma Kukurota al Canal Súper 3 i des de 2018 forma 
part del repartiment de la sèrie Com si fos ahir 
produïda per TV3 i dirigida per Sònia Sánchez.

Pau 
Ferran 
Actor i creador escènic

L’Orquestra Camerata XXI, va ser fundada l’any 1991. Actualment combina la seva 
residència al Teatre Bartrina de Reus i la realització d’una temporada estable de concerts al 
Teatre Fortuny de la mateixa ciutat. Ha actuat al Gran Teatre del Liceu amb motiu de la Gala 
Lírica Òpera Solidària, apadrinada per Montserrat Caballé i retransmesa en directe per TV. 
També va protagonitzar l’estrena absoluta de l’obra Nova Catalònia de Joan Manén en el 
primer concert de la Diada de l’11 de Setembre, al Palau de la Música Catalana.

Quartet de l’Orquestra 
Camerata XXI

• J. S. Bach - 1a Suite per a violoncel sol
   · Preludi
• A. Vivaldi  - Concert per a violoncel en Mi menor
   · Largo, Allegro
• C. Saint-Saëns                    - Carnaval dels Animals
             · El Cigne
• G. Fauré   - Après un reve
• P. Casal - Quartet en Mi menor
   · Andante, Scherzo
• E. Granados   - Oriental
• I. Güell - Introit per a Quartet de corda -               -
• R. Lamote de Grignon - Suite a l’antiga
   · Gavotte
• L. V. Beethoven - Himne de l’Alegria
• P. Casals - Sant Martí del Canigó
• P. Casals - Cant dels Ocells
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