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1. PRESENTACIÓ 

 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida -OJC, promoguda per la Fundació 

Julià Carbonell i amb l’impuls de la Diputació de Lleida, va néixer l’any 2002 com a eina cultural 

al servei de tot el territori, amb l’objectiu de facilitar l’accés de tots els ciutadans a la música 

simfònica. La Paeria de Lleida, conscient de la importància i significació que representa 

l’Orquestra, se suma també com a entitat que participa i dona suport a l’Orquestra. 

Així doncs, l’Orquestra neix amb la vocació d’arribar a tot el territori, per tal d’acostar a tothom 

de manera continuada la seva programació de concerts. 

Si l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida és avui una realitat és gràcies a 

la feina constant i il·lusionada duta a terme, en alguns casos durant anys, per moltes persones i 

entitats des de diversos àmbits. Escoles de música amb els seus mestres al capdavant, entitats 

corals, organitzadors de concerts i festivals, administracions públiques, per citar alguns 

exemples, han adobat el camp perquè fos possible i necessària l’existència d’una orquestra 

simfònica pròpia. 

Seguint un dels seus objectius fundacionals, l’Orquestra ha realitzat concerts, amb gran èxit de 

públic i crítiques, en àmbits tan diferents com poblacions on han gaudit per primer cop de la 

presència d’una orquestra simfònica, o en sales tan emblemàtiques com el Gran Teatre del 

Liceu, el Palau de la Música Catalana, l’Auditori de Barcelona, el Temple .de la Sagrada Família, 

la Basílica de Montserrat, etc. 

L’OJC és l’Orquestra titular de l’Auditori Enric Granados de Lleida i del Teatre de la Llotja de la 

mateixa ciutat. Així mateix, actua de forma habitual arreu del territori i té una programació 

estable a l’Auditori AXA de Barcelona. A més de tota l’activitat simfònica, l’Orquestra realitza 

diferents cicles de músics de cambra, té un projecte social que permet acostar la música a 

tothom i disposa d’un projecte de recerca musicològica i de compromís amb la creació actual. 

Avui l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida és ja una realitat consolidada 

que ha assolit èxits notables i sòlids, fonamentats en una feina ben feta en la qual des dels 

professionals que integren l’Orquestra fins al públic, passant pel món empresarial, polític, 

cultural i per la pròpia premsa, s’han esforçat perquè s’hagi situat en un lloc rellevant en el 

panorama actual de la música catalana.  

El seu director titular i artístic és Alfons Reverté. 
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2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ – any 2018 

 
 
 
 

Al llarg d’aquest any 2018, Temporades 2018-19 – 2019-20, l’OJC -Orquestra Simfònica Julià 

Carbonell de les Terres de Lleida, ha realitzat un total de 58 activitats: 30 concerts simfònics, 

11 en formacions de Cambra 15 sessions d’Apropa Cultura i 2 enregistrament. 

L’Orquestra, a més de ser present a Lleida, en la programació de l’Auditori Enric Granados, -com a 

orquestra titular-, és fidel a un dels seus principis fundacionals i un dels eixos i objectius principals 

d’actuació, realitzant una important activitat al Territori, intentant en la mesura de les possibilitats i 

les característiques de cada cas, en tots aquells indrets de les terres lleidatanes amb la finalitat 

primordial de que l’activitat simfònica d’una orquestra, o en formacions de cambra, pugui arribar a 

tothom garantint així una igualtat de possibilitats i, en especial, als pobles o ciutats que per la seva 

ubicació o demografia, fan difícil poder gaudir d’una orquestra dins les seves activitats habituals 

aconseguint que els concerts esdevinguin fets extraordinaris dins la seva vida cultural 

 

ACTIVITATS 

En aquest sentit, a més dels concerts realitzats a Lleida ciutat (14 concerts) s’han fet actuacions a 

Alcoletge, Bellpuig (2 concerts), Corbins, Tremp, Cervera (2 concerts: participant activament en el 

Festival de Pasqua de Cervera i en el concert inaugural del Festival Internacional de Música de 

Cervera, com a suport principal a ambdues iniciatives que valorem de molt alt interès), Nalec, 

Espui, Bellvís, Juncosa, El Terrós, i tres en el marc de la Seu Vella de Lleida. Les 15 sessions 

d’Apropa Cultura a: Balaguer, Solsona, Cervera, Juneda i La Seu d’Urgell. Fora de l’àmbit lleidatà 

s’han fet concerts a Sant Fruitós de Bages (en el marc del Festival Internacional de Música Clàssica), 

Sant Feliu de Guíxols i Castellbisbal i també a Luxemburg i Screenshot i Zabentem (Bèlgica) 

A més i amb la voluntat d’una presència a la capital catalana es van realitzar cinc concerts a 

Barcelona, quatre a l’auditori AXA-Illa Diagonal (amb el propòsit d’oferir-hi una activitat regular dins 

la nostra programació )i un al Temple de la Sagrada Família. 

També cal ressaltar el concert ofert al Palau de Congressos d’Andorra la Vella. 

En l’apartat de concerts en format de Cambra, val a dir que intentem atendre i ser present de la 

mateixa manera que exposàvem abans, en tots aquells esdeveniment o actes en que som 

convidats, promocionant alhora, les formacions i els propis músics de l’Orquestra. 

Cal dir que en tots els concerts realitzats, la resposta per part del públic és excel·lent i la valoració 

feta és altament positiva, ja que generalment cobrim el 90-100 % de l’aforament, tenint en compte 

que en molts municipis on hem actuat representa un índex altíssim en relació a la seva població.  
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A més d’assegurar una programació estable a l’Auditori Enric Granados de Lleida, constatem l’alt 

interès despertat en els diferents municipis on actuem confirmant-nos un altíssim grau d’acceptació 

del nostre ideari: la voluntat de servei a la música i al territori  

Al llarg de la temporada hem comptat amb una assistència global al voltant de les 19.360 persones, 

fet que ens esperona en la nostra feina del dia a dia que ens proposem. 

 

A NIVELL ARTÍSTIC 

A nivell artístic s’ha ofert una programació variada i a l’abast de tots els públics, amb programes i 

obres dels grans compositors (Arriaga, Bizet, Sibelius, Jenkins, Schubert, Beethoven, Strauss, 

Gounod, Dvorak, Vivaldi, Orff, Ravel, Debussy, Bernstein, Rutter, Barber, Prokofiev i Txaikovski) i de 

compositors catalans i contemporanis (Delgado, Espina, Ferrer, Toldrà, Albert Guinovart i Juan 

Francisco Ruiz), i que sota l’excel·lent direcció artística i musical del mestre Alfons Reverté, 

considerem haver assolit molt satisfactòriament. 

També volem ressaltar la voluntat i participació com a solistes de membres de la pròpia Orquestra, 

M. del Mar Aldomà -–violí-, Jordi Castellà i Santi Riu –piano-, Teresa Valls –violoncel-, Juan 

Francisco Ruiz –tambor- (snare drum) amb la clara voluntat de promocionar i donar difusió als 

nostres professionals més propers, així com també d’altres grans intèrprets i professionals: Alba 

Ventura -piano-, Joan Espina –violí-, Névoa –veu-, Públio Delgado –guitarra portuguesa-, Jordi 

Farrés –guitarra- Guillermo Prats –contrabaix-, Minerva Moliner i Júlia Farrés-Llongueras -

sopranos-, Jordi Domènech -contratenor-, Roger Padullés -tenor-, Lluís Sintes -baríton-, Martí 

Sobrado i Pol Isern –nens solistes-, i l’Orquestra Simfònica de l’Intèrpret de Lleida, l’Orfeó Lleidatà, 

Cor Jove i Coral Minyons de l’Orfeó Lleidatà, la Coral Polifònica de Puig-reig, l’Orquestra Andreví 

del Conservatori de Cervera, el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados, el Cor de Cambra de 

la Diputació de Girona, i l’Escolania de Blauets de Lluc (Mallorca) 

L’Orquestra, generalment sota la batuta del mestre Alfons Reverté, també ha treballat comptant 

com a directors convidats: Antoni Tolmos, Xavier Puig. 

Un altre fet a mencionar especialment és la voluntat de servei als nostres compositors i a la 

música actual. En aquest sentit cal destacar l’estrena de l’obra ”Concert for snare drum and strings, 

(obra encàrrec OJC 2018), de Juan Francisco RUIZ, així com la interpretació de les obres ”Foixaines” 

de Rafael Ferrer o les “Cançons” d’Eduard Toldrà, i la difusió de les obres estrenades en la 

temporada anterior ”Serenata per a cordes I i II” i ”Alba” de Públio Delgado, i les diferents obres 

sobre bandes sonores de pel·lícules arranjades i orquestrades per Joan Espina. 

Enguany s’ha de ressaltar especialment la participació a la 22a. Mostra Internacional de Cinema 

d’Animació de Catalunya-ANIMAC, que tenia la música com a tema de l’edició del 2018, amb 

l’estrena internacional de “Animació per a les Quatre Estacions de Vivaldi”, un film animat col·lectiu 

produït per la Tokyo University of the Arts que adapta Les Quatre Estacions de Vivaldi amb quatre 

peces d’animadors de renom internacional i musicat en directe per l’Orquestra amb Joan Espina de 

solista. 
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Així mateix, les sessions d’APROPA CULTURA a través de la seva experiència de més de 10 anys de 

fer accessible la programació cultural a les entitats socials de Catalunya, ha engegat aquest 2018 un 

projecte nou i participatiu a les Terres de Lleida, “Un matí d’Orquestra”, adreçada a persones amb 

discapacitat i també a malalts d’Alzheimer i als seus cuidadors, que realitzen un taller de música, 

conduits per un músic i una musicoterapeuta. En la mateixa activitat també tenen l’oportunitat de 

sentir un concert privat i de proximitat interpretats per conjunts professionals de cambra de 

l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida 

Com a concert extraordinari cal destacar-ne el CARMINA BURANA, realitzat al març-abril, dins el 

marc de la cloenda dels actes del 75è aniversari de l’IEI, del 15è aniversari de l’OJC i del 60è 

aniversari de les Corals Infantils de l’Orfeó Lleidatà. Una de les obres simfònic-corals més populars 

de tots els temps; aplegà en un mateix escenari 80 músics i 140 cantaires. Una gran producció 

lleidatana per a celebrar tres aniversaris. 

En el camp dels concerts en format de Cambra, l’Orquestra ha participat en diversos concerts a: 

Lleida, a la Seu Vella, en l’acte institucional de la Diada, la celebració del Dia de les Esquadres, i en el 

lliurament de Premis de la Guardia Urbana de Lleida. També a, El Terrós –Acte d’homenatge al 

president Lluís Companys-, Nalec, Espui, Bellvís i Juncosa –dins el Cicle de Cambra 75 mirades al 

territori.  

Cal ressaltar l‘edició de l’espectacle “UpaUp, el Mètode” a càrrec del músic de l’Orquestra, Eduard 

Boleda, que realitzà a Luxemburg, Screenshot i Zabentem (Bèlgica) 

 

SEGELL DISCOGRÀFIC ojcsons 

Aquest any 2018, s’ha creat i registrat un segell discogràfic propi ojcsons, amb la voluntat de 

poder produir i editar, la música que genera la pròpia Orquestra amb propostes atractives, 

interessant i d’alt nivell musical i que serveixi també com a canal de promoció i difusió dels 

concerts de l’OJC. 

A més de consolidar-se una vella aspiració de generar materials discogràfics propis i posar-los a 

l’abast del públic en general, també considerem que s’atén una demanda que de temps es 

venia produint i que en moltes ocasions ens havien demanat insistentment el nostre públic més 

fidel, de poder disposar de música de la seva orquestra. 

 

A NIVELL SOCIAL 

També dins l’apartat Obra Social, l’Orquestra mostrà la seva cara més solidaria col·laborat 

activament en el concert benèfic (dues sessions a Lleida i una a Andorra la Vella) de l’edició del 

MamaPop-2018, iniciativa promoguda en pro de la lluita contra el càncer de mama i promogut per 

l’associació del mateix nom, sota la direcció artística del músic i compositor lleidatà Antoni Tolmos. 
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Els AMICS de l’OJC 

Dins d’aquest àmbit social, cal fer esment de forma important de l’agrupació d’AMICS DE L’OJC, 

iniciativa impulsada per l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida amb 

l’objectiu de donar difusió i consolidació del propi projecte musical amb un ampli públic que el 

recolzi i l’acompanyi. Ser Amic de l’Orquestra és totalment gratuït, i s’ofereixen tot un seguit 

d’ofertes i descomptes als concerts, comptant amb l’actualitat amb quasi 2.600 persones 

amigues (2.573) amb un gran interès i seguiment de les activitats de l’Orquestra i en una cada 

vegada més sòlida i efectiva vinculació. 

 

A NIVELL PEDAGÒGIC 

Per a l’Orquestra un altra apart que considerem de molt relleu i importància, és el que 

anomenem “ACADÈMIA OJC” i “TALLER D’ORQUESTRA”, dins el propi Pla Pedagògic de l’OJC. Una 

iniciativa que combina la professionalitat dels membres de l’Orquestra amb joves estudiants 

avançats, brindant-los l’oportunitat de participar de la interpretació de grans obres, amb una 

plantilla agrupant els professionals de la pròpia Orquestra amb aquest joves i futurs professionals, 

amb una clara voluntat de servei pedagògic, comptat, també enguany, amb la participació de 

l'Orquestra Simfònica L'Intèrpret, de Lleida i de l'Orquestra Andreví del Conservatori de Cervera. 

Aquestes iniciatives, que ja fa diversos anys que portem a terme, són molt valorades, tants pels 

músics de l’Orquestra com per als joves que hi participen, despertant molt d’interès. 

També, enguany, s’ha iniciat una nova línia pedagògica, que es desenvoluparà l’any vinent: 

L’Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida-OITLL que conjuntament amb el 

projecte Acadèmia i Taller d’Orquestra, configuraran tot el ventall d’edats previ al pas 

professional. i que pensem serveix de gran ajuda i suport als joves estudiants de música de les 

nostres comarques. 

 

PRODUCCIONS SIMFÒNIQUES 

Vam començar l’any amb dos concerts de la producció "TALLER D'ORQUESTRA - L'OJC AMB 

L'INTÈRPRET", sumant-nos al 10è.aniversari d'aquest Conservatori lleidatà i col·laborant amb 

l'Orquestra Julià Carbonell, membres dels seus alumnes més avantatjats. 

Com a continuació dels concert ja iniciats l’any passa, vam tornar a tenir el goig d’ampliar la 

producció “ALBA VENTURA INTERPRETA BEETHOVEN AMB L’OJC” gaudint una vegada més de les 

excel·lents interpretacions de la gran pianista català Alba Ventura. 

Per tal de donar relleu a les seccions de fusta i vent de la pròpia Orquestra es va oferir el programa 

"ELS VENTS DE L'OJC" que oferiren uns programes ampliament aclamats pels public que emplenava 

les sales i on es va posar de manifes la gran vàlua dels membres d'aquestes seccions de l'Orquestra. 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS   –   2018       9 

Uns concerts molt singular van ser "ANIMACIÓ PER A LES QUATRE ESTACIONS DE VIVLADI", amb 

la interprtació en directe de les populars obres de Vivaldi i la projecció de les animacions, sobre les 

mateixes, produida per: A.Budanova, O.& P.Pärn, A.Wada i T.Ushev de la universitat de Tokyo i que 

s'estrenaren en primícia a Lleida dins del Festival de Cinema d'Animació ANIMAC. 

Un any més l’Orquestra col·labora activament en els concerts “MAMAPOP”, promoguts en pro del 

càncer de mama i que es va realitzar en terres andorranes, a la primavera, i a l’Auditori Enric 

Granados de Lleida, en dues sessions, a la tardor. Uns concerts de caire social amb una finalitat del 

tot plausible i que van comptar amb una excel·lent resposta de públic que emplenà totes les 

diferents sessions. 

En un altre àmbit vam oferir “NÉVOA CANTA FADOS AMB L’OJC”, amb la participació de Névoa –

veu-, Públio Delgado –guitarra portuguesa-, Jordi Farrés –guitarra- Guillermo Prats –contrabaix- . Un 

concert intimista que ja vam realitzar en diferents funcions a la temporada passada però que vist 

l’èxit aconseguit vam voler portar ara al públic barceloní. 

Uns concerts extraordinàris van ser els de "CARMINA BURANA" que aplega el ventall més 

significatiu del món coral i simfònic lleidatà, amb la particiàció de l'Orfeó Lleidatà i dues de les seves 

seccions de cantaires: l'infantil Coral Minyons de l'Orfeó Lleidatà i, de joves, Cor Jove de l'Orfeó 

Lleidatà, a més de la participació de grans solistes com Minerva Moliner, Jordi Domènec i Lluís 

Sintes, en una gran producció per a commemorar també el 60è. aniversari de les seccions de l'Orfeó 

Lleidatà, el nostre 15è. aniversari i el 75 anys de l'Institud 'Estudis Ilerdencs. Uns concerts aclamats 

per un públic bolcat a l’espectacular obra de Carl Orff i que s'oferiren tant en la seva versió 

simfònica, com la versió per a piano i percussió, realitzada pel propi compositor.  

Evidentment també la participació al "8è.FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA", com a orquestra del 

Festival i posant-nos a la seva disposició i al del seu projecte de difusió de la música catalana, amb la 

interpretació de les obres: "Cançons" d'Eduard Toldrà i "Foixaines" de Rafael Ferrer i amb la 

participació dels solistes Júlia Farrés-Llongueras i Roger Padullés. 

Un programa d'una gran delicades "L'OJC CANTA AMB TOLDRÀ i FERRER" guaidrem d'unes 

interpretacions excel·lents de la ma de Jùlia Farrés-Llongueras i de Roger Padulles, que es donaran 

la ma en aquest programa de música catalana acompanyada amb el refinament de Ravel i Debussy. 

En un caire molt més intimista, membres de l’Orquestra van participar en l’espectacle “ELLES, que 

l’acompanyaren tant”, producció de la ma de Rosa Mesalles, d’una sensibilitat i bellesa 

extraordinària, capbussant-nos en l’entorn i la figura de l’insigne poeta lleidatà Màrius Torres. 

De la producció "L'OJC AMB JEAN SIBELIUS I GEORGES BIZET”, destaquem l'oferta d'un concert de 

contrast entre la música del nord, de l'Europa del fred, i la música del sud, de l'Europa del sol, 

representat pel compositor filandès Jean Sibelius i pel francès Georges Bizet. Una delícia de concert 

abastament valorat pel públic assistent.  

Un any més hem participat i ofert el Concert inaugural del "38è. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

MÚSICA DE CERVERA" on a més de l'Orquestra hi va col·laborar l'Orquestra Andreví del 
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Conservatori de Cervera amb un atractiu programa d'obres de Bizet, Sibelius i Toldra. Cal destacar 

tant l'èxit del  Festival com del propi concert en sí. 

També la participació de l’Orquestra en el marc del ”FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 

CLÀSSICA A SANT BENET DEL BAGES", amb la interpretació de l'obra "Carmina Burana" de C. Orff , 

en la seva versió per a percussió i dos pianos i que comptà amb la participació de l'Orfeó Lleidatà i la 

Coral Polifònica de Puig-reig, així com dels solistes Minerva Moliner, soprano, Jordi Domènech, 

contratenor i de Lluís Sintes, bariton. Un gran concert en una càlida nit d'estiu als jardins del monestir. 

Obrim nova temporada amb la producció ”LA FORÇA DE LES IDEES – ICG”, en el marc de la 

convenció internacional d’aquesta empresa pionera i líder internacional en aplicacions i suports 

informàtics. Un concert distés i variat amb la interpretació de les Quatre Estacions de Vivaldi amb 

projecció animada, una selecció de bandes sonores de pel·lícules i per a finalitzar, i amb la 

participació de l’Orfeó Lleidatà, dues obres corals i l’O Fortuna de Carmina Burana. 

Amb la voluntat d’apropar l’Auditori Enric Granados a nous públics i en especial als barris, s’ideà el 

programa “L’OJC PORTA L’AUDITORI ENRIC GRANADOS ALS BARRIS DE LLEIDA” i que es va 

celebrar a la Sala d’Actes Centre Cívic de Balafia, en dues sessions, amb un programa a l’abast de 

tothom i que anava de Vivaldi a la música de cinema amb compositors com  Morricone, Williams... 

Com en altres ocasions vam ser present en la nit de concessió dels “PREMIS LITERARIS LLEIDA 

2018”, d’assaig “Josep Vallverdú” i de poesia “Màrius Torres” amb l’espectacle literari “CAMP 

“D’ALZINES - 80 anys de camí Pàmias” de Rosa Miralles, i amb la participació dels músics de 

l’Orquestra: Jordi Castellà –piano-, M. del Mar Aldomà –violí-, i Teresa Valls –violoncel- 

En l’any del centenari del naixement de Leonard Bernstein l’OJC, el Cor de Cambra de l’Auditori 

Enric Granados de Lleida i el Cor de Cambra de la Diputació de Girona, sota la batuta del director 

convidat Xavier Puig s’interpretà el programa ”HOMENATGE A LEONARD BERNSTEIN”, amb una 

visió de les múltiples cares d’aquest músic polièdric del segle XX, i al seu costat, autors coetanis com 

Samuel Barber o més joves com John Rutter, que acabaren de donar una visió contextualitzada i de 

conjunt d’aquest gran compositor. Aquests concerts es realitzaren a Lleida i a Sant Feliu de Guíxols. 

En el marc incomparable de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, s’oferí el “CONCERT DE 

NADAL A LA SAGRADA FAMÍLIA”, amb la participació de l’Escolania de Blauets de Lluc (Mallorca), el 

Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida i el Cor de Cambra de la Diputació de Girona, 

sota la batuta de Xavier Puig, amb un programa acabat per tres nadales d’Albert Guinovart. 

Ja a les acaballes de l’any i sota el programa “TXAIKOVSKI, UN TAMBOR I TRES TARONGES” L’OJC 

tancà l’any amb música universal: la Bella Dorment de Txaikovski. Un concert pensat per a tothom 

per celebrar les festes nadalenques. En aquest concert s’estrenà l’obra ”Concert for snare drum 

and strings” (encàrrec OJC 2018) de Juan Francisco Ruiz, amb gran èxit. 

I tanquem l’any amb una producció nadalenca “NADAL A CASTELLBISBAL”, amb un programa 

popular a l’abast de tothom amb autors com Vivaldi i bandes sonores de pel·lícules, conduïdes com 

a violí solista per Joan Espina que embadalir al públic assistent,  reclamant diversos bisos. 
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Al llarg de l’any s’ha tingut present de participar i col·laborà en diferents esdeveniments i 

iniciatives del territori, com la com la celebració dels 75 anys de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, els 60 

anys de les seccions joves de l'Orfeó Lleidatà, la participació en els concerts inaugurals del 8è. 

Festival de Pasqua de Cervera i del 38è. Festival Internacional de Música de Cervera i en el Festival 

de Música Clàssica al monestir de Sant Benet de Bages 

Destacar també la confluència amb altres gèneres i ajuntant diferents manifestacions 

artístiques: fados,  bandes sonores de pel·lícules, nous estils amb combinació del folk amb el 

pop, la música clàssica i la cançó d'autor. 

 

IMATGE i XARXES SOCIALS 

Com a eix vertebrador de tota l’activitat, s’articula la pàgina web de l’OJC www.ojc.cat per tal 

arribar millor als seus objectius de ser una orquestra propera i accessible, pretenent ser un mitjà de 

divulgació i difusió de l’activitat musical de l’Orquestra i a la vegada una eina pedagògica que 

permeti a grans i petits aprofundir en el món de la música. La pàgina web de l’OJC conté la 

informació de l’orquestra: qui som, què fem i una agenda actualitzada de totes les nostres 

activitats, amb la informació detallada. 

En el camp de les noves tecnologies, som presents a les Xarxes Socials: Facebook, Twitter i canal 

Youtube, Instagrame, amb l’objectiu de:  

 - Donar a conèixer les activitats de l’orquestra a tot el territori i resta del país.  
 - Arribar a un públic objectiu més jove i dinàmic (apropar la música als diferents públics) 
 - Reconeixement de les activitats de l’OJC per part d’institucions i organismes públics.  
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En resum, pretenem ser una Orquestra al servei del Territori on està ubicada i 

dels seus habitants, oferint una programació estable i propera de concerts, de la 

ma dels grans mestres i dels nostres compositors, i amb la participació de 

directors, formacions i solistes punters del panorama musical actual. 

Un any ple d’activitat i amb una ferma voluntat de futur i de servei. 

Aquest és el nostre sentit, el nostre treball i la nostra aportació. 
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RELACIÓ CONCERTS – Simfònics any 2018 

 

 

 

20-01-2018 TALLER D’ORQUESTRA - L’OJC AMB L’INTÈRPRET Alcoletge Simfònic 

21-01-2018 TALLER D’ORQUESTRA - L’OJC AMB L’INTÈRPRET Lleida Simfònic 
    

27-01-2018 ALBA VENTURA INTERPRETA BEETHOVEN AMB L’OJC Bellpuig Simfònic 

28-01-2018 ALBA VENTURA INTERPRETA BEETHOVEN AMB L’OJC Barcelona Simfònic 
    

04-02-2018 ELS VENTS DE L’OJC  Corbins Simfònic 

11-02-2018 ELS VENTS DE L’OJC Lleida Simfònic 
    

22-02-2018 ANIMACIÓ PER A LES QUATRE ESTACIONS DE VIVALDI Lleida Simfònic 

25-02-2018 ANIMACIÓ PER A LES QUATRE ESTACIONS DE VIVALDI Barcelona Simfònic 
    

10-03-2018 MAMAPOP-Andorra Andorra la Vella Espectacle 
    

18-03-2018 NÉVOA CANTA FADOS AMB L’OJC Barcelona Simfònic 
    

24-03-2018 CARMINA BURANA Lleida Simfònic 

25-03-2018 CARMINA BURANA Lleida Simfònic 

14-04-2018 CARMINA BURANA Tremp Simfònic 

15-04-2018 CARMINA BURANA Bellpuig Simfònic 
 

29-03-2018 8è. FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA Cervera Simfònic 
 

11-03-2018 L’OJC CANTA AMB TOLDRÀ I FERRER Lleida Simfònic 

22-04-2018 L’OJC CANTA AMB TOLDRÀ I FERRER Barcelona Simfònic 
 

19-04-2018 ELLES, que l’acompanyaren tant Lleida Espectacle 
 

27-05-2018 L’OJC AMB JEAN SIBELIUS I GEORGES BIZET Lleida Simfònic 
 

12-07-2018 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÀSSICA  St. Fruitós de Bages Simfònic 
 

22-07-2018 38è. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CERVERA Cervera Simfònic 
 

21-09-2018 LA FORÇA DE LES IDEES - ICG Lleida Simfònic 
 

23-09-2018 L’OJC PORTA L’AUDITORI ENRIC GRANADOS ALS BARRIS Lleida (Balàfia) Simfònic 
 

10-11-2018 MAMAPOP  (2 sessions) Lleida Espectacle 
 

16-11-2018 PREMIS LITERARIS LLEIDA Lleida Espectacle 
    

25-11-2018 HOMENATGE A LEONARD BERNSTEIN  Lleida Simfònic 

01-12-2018 HOMENATGE A LEONARD BERNSTEIN  St. Feliu de Guíxols Simfònica 
 

15-12-2018 CONCERT DE NADAL A LA SAGRADA FAMÍLIA Barcelona Simfònic 
 

16-12-2018 TXAIKOVSKI, UN TAMBOR I TRES TARONGES Lleida Simfònic 
 

23-12-2018 NADAL A CASTELLBISBAL Castellbisbal Simfònic 

 

Total concerts simfònics:  30 
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RELACIÓ CONCERTS - Cambra any 2018 

 

 

 
 

Total concerts de Cambra:  11 

 
 
 
 
 
 
 
 

14-01-2018 

CICLE DE CAMBRA - 75 mirades al territori 
Quartet MATISSE 
Víctor Lleixà (clarinet) - Virginia Sanagustin (violí)  

Mamem Barreña (viola) - Roser Àvila (violoncel) 

NALEC 
Església 

17-02-2018 

CICLE DE CAMBRA - 75 mirades al territori 
Quartet MATISSE 
Víctor Lleixà (clarinet) - Virginia Sanagustin (violí)  

Mamem Barreña (viola) - Roser Àvila (violoncel) 

ESPUI 
Antiga escola 

25-02-2018 
02-03-2018 
24-02-2018 

UpaUp - El mètode – Brussel·les 
LUXEMBURG 
SCREENSHOT (Bèlgica) 
ZABENTEM (Bèlgica) 

03-03-2018 

CICLE DE CAMBRA - 75 mirades al territori 
Quartet TEIXIDÓ 
Irantzu Zuasti, (violí) - Joan Marsol, (violí) 
Jordi Armengol, (viola) - Xavier Roig, (violoncel) 

BELLVÍS 
Església 

08-07-2018 

CICLE DE CAMBRA - 75 mirades al territori 
Quartet Q16 
Núria Caballé (violí) – Neus Garravé (viola) 

Mariona Tuset (violoncel) – Ramon Aragall (fagot) 

JUNCOSA 
Església Parroquial 

10-09-2018 

ACTE INSTITUCIONAL 11 DE SETEMBRE 
Quartet PRYSMA 
Joan Sancho (violí) - Eduard Boleda (viola) 

Marta Llona (violoncel) - Xesco Grau (flauta) 

LLEIDA 
La Seu Vella 

15-10-2018 

ACTE D’HOMENATGE AL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS 
Quartet PRYSMA 
Joan Sancho (violí) - Eduard Boleda (viola) 

Marta Llona (violoncel) - Xesco Grau (flauta) 

EL TERRÓS 
Acte homenatge a Ll. Companys 

23-10-2018 

DIA DE LES ESQUADRES 
Quintet SPORADIK BRASS 
Hélio Garcia, (trompeta) Nicola Barreca, (trompeta) 
Juan Miguel Marzà, (trompa)- Guillem Domingo, (trombó) 
Carles Lorente, (tuba) 

LLEIDA 
La Seu Vella 

22-11-2018 

LLIURAMENT DE PREMIS GUARDIA URBANA LLEIDA 
Quintet SPORADIK BRASS 
Hélio Garcia, (trompeta) Nicola Barreca, (trompeta) 
Juan Miguel Marzà, (trompa)- Guillem Domingo, (trombó) 
Carles Lorente, (tuba) 

LLEIDA 
La Seu Vella 
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RELACIÓ Sessions APROPA CULTURA any 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sessions Apropa Cultura: 15 

 

Total de beneficiaris : 527 
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ENREGISTRAMENTS – any 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música Inesperada 

obres de Publio Delgado 

 

 

 

 

 

Tangos i Fados 

 

 

 

 

 

 

Total Enregistraments: 2 
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3. Fitxes de produccions 

 

Concert núm.  1   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  43   

Títol del concert: TALLER D’ORQUESTRA – L’OJC AMB L’INTÈRPRET                                     

Temporada / gira / cicle / festival / altres : TEMPORADA 

Data:  20-01-2018 

Municipi: ALCOLETGE Espai: PAVELLÓ MUNICIPAL 

Aforament   600 Assistència   550 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

Simfonia a Gran Orquestra, en Re                 J.C. ARRIAGA 

L’Arlésienne, suite simfònica                      G. BIZET 

Finlàndia, poema simfònic, Op. 26 núm. 7                J. SIBELIUS 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Orquestra Simfònica L’Intèrpret – OSI (Dir. Alfons Pérez) 

 

Director: Alfons Reverté 

 

Amb el Taller d’Orquestra-OJC, l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de 

Lleida inicia una nova proposta, dins de la seva àrea pedagògica, adreçada als 

estudiants de música dels primers cursos de Grau Professional. El Taller d’Orquestra-

OJC permetrà posar al seu servei l’Orquestra, donant-los la possibilitat de tastar 

l’experiència d’aprendre al costat dels seus músics, fent música plegats. En aquesta 

ocasió hem volgut iniciar aquest nou projecte de la mà de l’Escola de Música i Centre 

Autoritzat de Grau Professional L’Intèrpret, que així clou amb nosaltres la 

celebració del seu 20è Aniversari. 

 

 

Un concert que el públic assistent va acollir amb entusiasme.  
El servei a la pedagogia que ofereix l’OJC, el valorem com a molt important ja que permet a joves músics 
d’estudis professionals endinsar-se dins i al costat dels professionals que conformen l’Orquestra. 
Un gran treball i, alhora, un gran concert fortament aplaudit. 
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Concert núm.  2   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   43   

Títol del concert: TALLER D’ORQUESTRA – L’OJC AMB L’INTÈRPRET                                     

Data: 21-01-2018     

Municipi:  LLEIDA Municipi: AUDITORI ENRIC GRANADOS 

Aforament   803 Assistència 770 Preu   5, 10 i 12 € € 

Intèrprets i repertori  

 

Simfonia a Gran Orquestra, en Re                 J.C. ARRIAGA 

L’Arlésienne, suite simfònica                      G. BIZET 

Finlàndia, poema simfònic, Op. 26 núm. 7                J. SIBELIUS 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Orquestra Simfònica L’Intèrpret – OSI (Dir. Alfons Pérez) 

 

Director: Alfons Reverté 

 

Amb el Taller d’Orquestra-OJC, l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de 

Lleida inicia una nova proposta, dins de la seva àrea pedagògica, adreçada als 

estudiants de música dels primers cursos de Grau Professional. El Taller d’Orquestra-

OJC permetrà posar al seu servei l’Orquestra, donant-los la possibilitat de tastar 

l’experiència d’aprendre al costat dels seus músics, fent música plegats. En aquesta 

ocasió hem volgut iniciar aquest nou projecte de la mà de l’Escola de Música i Centre 

Autoritzat de Grau Professional L’Intèrpret, que així clou amb nosaltres la 

celebració del seu 20è Aniversari. 

 

 

Un concert que el públic assistent va acollir amb entusiasme.  
El servei a la pedagogia que ofereix l’OJC, el valorem com a molt important ja que permet a joves músics 
d’estudis professionals endinsar-se dins i al costat dels professionals que conformen l’Orquestra. 

Un gran treball i, alhora, un gran concert fortament aplaudit. 
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Concert núm.  3   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   39   

Títol del concert: ALBA VENTURA INTERPRETA BEETHOVEN AMB L’OJC                                     

Data: 27-01-2018     

Municipi:  BELLPUIG Municipi: TEATRE ARMENGOL 

Aforament   373 Assistència 370 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

 

Palladium                                        K. JENKINS 

Simfonia núm. 3 en Re Major                      F. SCHUBERT 

Concert per a piano i orquestra núm. 1 en Do M. Op.15      L. v. BEETHOVEN 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Alba Ventura, piano  

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

La gran pianista catalana Alba Ventura i l’OJC, amb Alfons Reverté a la batuta, 

s’ajunten per interpretar el concert núm. 1 de Beethoven, un concert ple d’alegria i 

lluminositat que ens transmet la força i la rauxa beethoveniana. Podrem gaudir també 

de la delicada música de Franz Schubert, escoltant la seva simfonia núm. 3. Un 

exquisit programa amb marcat sabor germànic. 

 

Valorem com a molt significatiu la gran afluència de publica que gaudim, ja que pràcticament representa 

el 100 % de l’aforament i alhora, tenint en compte que el municipi i la seva àrea d’influència son 

demogràficament petits, encara sobresurt més l’acollida que ens dispensen arreu,  

D’altra banda, i a la recíproca, propiciem el fet de poder oferir artistes de primeríssima categoria en 

indrets on no es gens o ben poc habitual poder-ne gaudir, amb una clara intenció que el fet de ser 

municipis reduís i, alhora, apartats de les grans capitals, puguin disposar per igual de la música, però 

altament acceptat pel públic assistent que festejà l’estrena i les obres interpretades. 
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Concert núm.  4   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   39   

Títol del concert: ALBA VENTURA INTERPRETA BEETHOVEN AMB L’OJC                                     

Data: 28-01-2018     

Municipi:  BARCELONA Municipi: AUDITORI AXA-ILLA DIAGONAL 

Aforament   597 Assistència 590 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

 

Palladium                                        K. JENKINS 

Simfonia núm. 3 en Re Major                      F. SCHUBERT 

Concert per a piano i orquestra núm. 1 en Do M. Op.15      L. v. BEETHOVEN 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Alba Ventura, piano  

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

La gran pianista catalana Alba Ventura i l’OJC, amb Alfons Reverté a la batuta, 

s’ajunten per interpretar el concert núm. 1 de Beethoven, un concert ple d’alegria i 

lluminositat que ens transmet la força i la rauxa beethoveniana. Podrem gaudir també 

de la delicada música de Franz Schubert, escoltant la seva simfonia núm. 3. Un 

exquisit programa amb marcat sabor germànic. 

 

Valorem com a molt significatiu la gran afluència de publica que gaudim, ja que pràcticament representa 

el 100 % de l’aforament  

Un concert  altament acceptat pel públic assistent que festejà les obres interpretades i en especial a la 

excel·lent i jove pianista Alba Ventura. 
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Concert núm.  5   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   15   

Títol del concert: ELS VENTS DE L’OJC                                     

Data: 04-02-2018     

Municipi:  CORBINS Municipi: ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JAUME                                         

Aforament   350 Assistència 300 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

 

Serenata en Mib Major, Op 7        R. STRAUSS 

Petita Simfonia en Sib Major        Ch. GOUNOD 

Serenata en Re menor, Op. 44        A. DVORAK 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

La literatura per a formació d’instruments de vent sols, és força més desconeguda que 

l’específica per a la de cordes soles. Amb aquest programa us presentem un repàs 

d’aquesta literatura a través de tres obres molt significatives per a aquesta 

formació, secció vital d’una orquestra simfònica com la nostra, i a la qual volem 

donar un relleu especial amb aquest concert. Podreu gaudir d’obres d’autors de gran 

prestigi i alhora d’origen geogràfic diferent, excel·lent mostra de l’interès que per 

a molts autors, i en molts indrets, ha significat poder escriure música per a aquests 

instruments 

 

 

Com ens trobem habitualment quan anem a petits municipis, la resposta del públic és excel·lent, amb una 

gran afluència i que pràcticament representa el 100 % de l’aforament i alhora, tenint en compte que el 

municipi i la seva àrea d’influència son demogràficament petits, encara sobresurt més l’acollida que ens 

dispensen arreu,  

Som una orquestra que donem molt valor al territori, el nostre auditori, en definitiva, i procurem tant com 

ens és possible de portar la música simfònica, en format gran o reduït al major llocs possibles. Valorem 

que la gent s’estima l’Orquestra, sentint-se-la seva i això ens satisfà i ens esperona, amb una clara 

intenció de servei. 
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Concert núm.  6   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   15   

Títol del concert: ELS VENTS DE L’OJC                                     

Data: 11-02-2018     

Municipi:  LLEIDA Municipi: AUDITORI ENRIC GRANADOS (sala 2) 

Aforament   243 Assistència   230 Preu   5, 10 i 12 € 

Intèrprets i repertori  

 

Serenata en Mib Major, Op 7        R. STRAUSS 

Petita Simfonia en Sib Major        Ch. GOUNOD 

Serenata en Re menor, Op. 44        A. DVORAK 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

La literatura per a formació d’instruments de vent sols, és força més desconeguda que 

l’específica per a la de cordes soles. Amb aquest programa us presentem un repàs 

d’aquesta literatura a través de tres obres molt significatives per a aquesta 

formació, secció vital d’una orquestra simfònica com la nostra, i a la qual volem 

donar un relleu especial amb aquest concert. Podreu gaudir d’obres d’autors de gran 

prestigi i alhora d’origen geogràfic diferent, excel·lent mostra de l’interès que per 

a molts autors, i en molts indrets, ha significat poder escriure música per a aquests 

instruments 

 

 

Com en el concert precedent, la resposta del públic es molt majoritària.  

Presentàvem a Lleida bàsicament tota la secció de vent de l’Orquestra amb un repertori amè i a l’abast de 

tothom. 

Valorem la fidelització que gaudim d’un públic constant als nostres concerts. Ho considerem molt 

important i ens esforcem en seguir-ho mantenint. 
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Concert núm.  7   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   17   

Títol del concert: ANIMACIÓ PER A LES QUATRE ESTACIONS DE VIVALDI 

Data: 22-02-2018     

Municipi:  LLEIDA Municipi: TEATRE DE LA LLOTJA 

Aforament   987 Assistència   970 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

 

Les Quatre Estacions                            A.VIVALDI 

    Concerto n. 1 en Mi Major Op. 8, RV 269, «La primavera»  

    Concerto n. 2 en sol menor, Op. 8, RV 315, «L'estate»  

    Concerto n. 3 en Fa Major, Op. 8, RV 293, «L'autunno»  

    Concerto n. 4 en fa menor, Op. 8, RV 297, «L'inverno»  

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Joan Espina, violí 

 

Director: Alfons Reverté 

 

Animadors vídeo:   Anna Budanova, Olga & Priit Pärn, Atsushi Wada i Theodore Ushev 

Realització vídeo en directe   Playmades Studio 

 

La 22a. Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, ANIMAC, ha triat la 

música com a tema d’enguany. Conjuntament amb ells l’OJC celebrem la unió creativa 

entre la música i l’animació en la Sessió Inaugural de la Mostra, amb l’estrena 

internacional de “Animació per a les Quatre Estacions de Vivaldi”, un film animat 

col·lectiu musical produït per la Tokyo University of the Arts que adapta Les Quatre 

Estacions de Vivaldi amb quatre peces d’animadors de renom internacional i musicat en 

directe per la nostra Orquestra i amb Joan Espina com a solista. 

El film consta de quatre curtmetratges musicals -dos d’ells figuratius i dos 

d’animació abstracta, en la més pura tradició d’animació d’avantguarda- realitzats 

per alguns dels animadors independents més internacionals i reconeguts del moment; 

Anna Budanova, Olga i Priit Pärn, Atsushi Wada i Theodore Ushev. Animac. 

 

 

Una col·laboració i simbiosi entre diferents manifestacions d’art perfectament aconseguida i que fou 

llargament aclamada pel nombrosíssim públic que emplenava la sala. 
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Concert núm.  8   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   17   

Títol del concert: ANIMACIÓ PER A LES QUATRE ESTACIONS DE VIVALDI 

Data: 25-02-2018     

Municipi:  BARCELONA Municipi: AUDITORI AXA-ILLA DIAGONAL 

Aforament   597 Assistència   590 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

 

Les Quatre Estacions                            A.VIVALDI 

    Concerto n. 1 en Mi Major Op. 8, RV 269, «La primavera»  

    Concerto n. 2 en sol menor, Op. 8, RV 315, «L'estate»  

    Concerto n. 3 en Fa Major, Op. 8, RV 293, «L'autunno»  

    Concerto n. 4 en fa menor, Op. 8, RV 297, «L'inverno»  

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Joan Espina, violí 

 

Director: Alfons Reverté 

 

Animadors vídeo:   Anna Budanova, Olga & Priit Pärn, Atsushi Wada i Theodore Ushev 

Realització vídeo en directe   Playmades Studio 

 

La 22a. Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, ANIMAC, ha triat la 

música com a tema d’enguany. Conjuntament amb ells l’OJC celebrem la unió creativa 

entre la música i l’animació en la Sessió Inaugural de la Mostra, amb l’estrena 

internacional de “Animació per a les Quatre Estacions de Vivaldi”, un film animat 

col·lectiu musical produït per la Tokyo University of the Arts que adapta Les Quatre 

Estacions de Vivaldi amb quatre peces d’animadors de renom internacional i musicat en 

directe per la nostra Orquestra i amb Joan Espina com a solista. 

El film consta de quatre curtmetratges musicals -dos d’ells figuratius i dos 

d’animació abstracta, en la més pura tradició d’animació d’avantguarda- realitzats 

per alguns dels animadors independents més internacionals i reconeguts del moment; 

Anna Budanova, Olga i Priit Pärn, Atsushi Wada i Theodore Ushev. Animac. 

 

 

Un gran èxit de públic i de crítica, valorant a l’extrem un concert singular en plena simbiosi entre diferents 

manifestacions d’art perfectament aconseguida i que fou llargament aclamada pel nombrosíssim públic 

que emplenava la sala.. 
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Concert núm.  9   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   13   

Títol del concert: MAMAPOP - Andorra 

Data: 10-03-2018     

Municipi:  ANDORRA LA VELLA Municipi: PALAU DE CONGRESSOS 

Aforament   914 Assistència   850 Preu   15 € 

Intèrprets i repertori  

 

La iniciativa encetada Lleida, es trasllada al cor d’Andorra. 

Concert solidari contra el càncer de mama amb la celebració del MamaPop, un concert 

dels clàssics del pop-rock internacional amb la participació activa de l’Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell, que inclou dins la seva programació habitual 

solidaritzant-se amb la finalitat del mateix. La investigació, recerca i lluita 

contra el càncer de mama. 

També hi participen una selecció de músics de l’Escola l’Intèrpret i les veus de 

Carme Porcar i Salva Racero, 

 

Director: ANTONI TOLMOS 

 

 

Una iniciativa nascuda a Lleida, es trasllada a Andorra i on hi participa també l’Orquestra en virtut de 
l’apartat social que contempla en les seves actuacions i dietari dels seus objectius. 

Un programa pensat sobretot per arribar al màxim nombre possible de públic i acomplir els objectius 
solidaris que es proposa. 

Un concert que ens sentim ben nostre i que contemplem dins la nostra programació estable 
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Concert núm.  10   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   38   

Títol del concert NÉVOA CANTA FADOS AMB L’OJC                                     

Data: 18-03-2018     

Municipi:  BARCELONA Municipi: AUDITORI AXA-ILLA DIAGONAL 

Aforament   597 Assistència   590 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

 

Serenata per cordes I i II        P. DELGADO 

Primavera                         D. MOURAO-FERREIRA/P. RODRIGUES (Arr. Publio Delgado) 

Gaivota                A. O’NEILL (Arr. Publio Delgado) 

Devoção (fado Mouraria)       (Arr. Publio Delgado) 

Barco negro (quartet sol) 

Vinyes verdes               A. DUARTE (Arr. Publio Delgado) 

Alba                      P. DELGADO 

Quero cantar a lua               (Arr. Publio Delgado) 

Lágrima                           A. RODRIGUES / C. GONÇALVES (Arr. Publio Delgado) 

Roses de foc (fado corrido) Arr. Publio Delgado) 

Cansaço (veu i contrabaix) 

Torno al bar (fado menor)   adaptació NÉVOA (Arr. Publio Delgado) 

Uma casa portuguesa          a. FONSECA / V. MATOS (Arr. Publio Delgado) 

L'ombra                           (Arr. Publio Delgado) 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Névoa, veu 

Publio Delgado, guitarra portuguesa 

Jordi Farrés, guitarra 

Guillermo Prats, contrabaix 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

Destaquem significativament la proposta d’aquesta versió orquestral de fados a càrrec d’uns solistes de 

primeríssim ordre. Com sempre un concert molt ben acollit i molt aplaudit. 
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Concert núm.  11   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   59   

Títol del concert: CARMINA BURANA                                     

Data: 24-03-2018     

Municipi:  LLEIDA Municipi: TEATRE DE LA LLOTJA 

Aforament   987 Assistència   950 Preu   15, 18 i 25 € 

Intèrprets i repertori  

 

Carmina Burana                     C. ORFF 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

amb la participació de l’Acadèmia OJC-2018 

Cors: Orfeó Lleidatà, Cor Jove de l’Orfeó Lleidatà, Coral Minyons de l’Orfeó Lleidatà 

Minerva Moliner,soprano 

Jordi Domènech,contratenor 

Lluís Sintes, baríton 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

En el marc de la cloenda dels actes del 75è aniversari de l’IEI, juntament amb la del 

15è aniversari de l’OJC i del 60è aniversari de les Corals Infantils de l’Orfeó 

Lleidatà, l’OJC i l’Orfeó Lleidatà us presenten una de les obres simfònic-corals més 

populars de tots els temps; Carmina Burana de Carl Orff. Una producció que aplegarà 

en un mateix escenari 80 músics i 140 cantaires. Un gran repte artístic liderat per 

la Diputació de Lleida, la Fundació Julià Carbonell i la Fundació Orfeó Lleidatà. Una 

gran producció lleidatana per celebrar tres aniversaris. 

 

 

Un concert realment extraordinari en el sentit més ampli de la paraula i que el públic, que emplenava de 

gom a gom la sala, va valorar eufòricament. Una gran producció amb una posada en escena molt especial 

consistent en una explosió de vida i llum, que fan d’aquesta interpretació del Carmina Burana més que un 

concert, convertint-se en tot un espectacle.. 
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Concert núm.  12 Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  59   

Títol del concert: CARMINA BURANA 

Data: 25-03-2018  

Municipi: LLEIDA Espai: TEATRE DE LA LLOTJA  

Aforament   987 Assistència  900 Preu 15, 18 i 25 € 

Intèrprets i repertori  

 

Carmina Burana                     C. ORFF 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

amb la participació de l’Acadèmia OJC-2018 

Cors: Orfeó Lleidatà, Cor Jove de l’Orfeó Lleidatà, Coral Minyons de l’Orfeó Lleidatà 

Minerva Moliner,soprano 

Jordi Domènech,contratenor 

Lluís Sintes, baríton 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

En el marc de la cloenda dels actes del 75è aniversari de l’IEI, juntament amb la del 15è 

aniversari de l’OJC i del 60è aniversari de les Corals Infantils de l’Orfeó Lleidatà, l’OJC 

i l’Orfeó Lleidatà us presenten una de les obres simfònic-corals més populars de tots els 

temps; Carmina Burana de Carl Orff. Una producció que aplegarà en un mateix escenari 80 

músics i 140 cantaires. Un gran repte artístic liderat per la Diputació de Lleida, la 

Fundació Julià Carbonell i la Fundació Orfeó Lleidatà. Una gran producció lleidatana per 

celebrar tres aniversaris. 

 

 

Un concert realment extraordinari en el sentit més ampli de la paraula i que el públic, que emplenava de gom a 

gom la sala, va valorar eufòricament. Una gran producció amb una posada en escena molt especial consistent en 

una explosió de vida i llum, que fan d’aquesta interpretació del Carmina Burana més que un concert, convertint-se 

en tot un espectacle.. 
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Concert núm.  13   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   9   

Títol del concert: CARMINA BURANA 

Data: 14-04-2018     

Municipi:  TREMP Municipi: TEATRE LA LIRA 

Aforament   348 Assistència  330 Preu   15 € 

Intèrprets i repertori  

 

Carmina Burana                     C. ORFF 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

amb la participació de l’Acadèmia OJC-2018 

Cors: Orfeó Lleidatà, Cor Jove de l’Orfeó Lleidatà, Coral Minyons de l’Orfeó Lleidatà 

Minerva Moliner,soprano 

Jordi Domènech,contratenor 

Lluís Sintes, baríton 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

Versió per a grup de percussions i dos pianos 

Existeix també una altra versió del propi autor, molt reeixida, on l’aparell 

orquestral queda reduït a un grup de percussions i dos pianos solistes, però 

conservant tota la massa coral.  

 

 

Amb aqueta versió per a grups de percussió i piano va sorprendre i alhora va entusiasmar al públic 

assistent, ja que manté tota la força i la màgia de l’obra abastament coneguda.  

Un concert en que el públic que emplenava, de gom a gom la sala, va gaudir i va valorar eufòricament. 
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Concert núm.  14   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   9   

Títol del concert: CARMINA BURANA         

Data: 15-04-2018     

Municipi:  BELLPUIG Municipi: TEATRE ARMENGOL 

Aforament   373 Assistència   350 Preu   15 € 

Intèrprets i repertori  

 

Carmina Burana                     C. ORFF 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

amb la participació de l’Acadèmia OJC-2018 

Cors: Orfeó Lleidatà, Cor Jove de l’Orfeó Lleidatà, Coral Minyons de l’Orfeó Lleidatà 

Minerva Moliner,soprano 

Jordi Domènech,contratenor 

Lluís Sintes, baríton 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

Versió per a grup de percussions i dos pianos 

Existeix també una altra versió del propi autor, molt reeixida, on l’aparell 

orquestral queda reduït a un grup de percussions i dos pianos solistes, però 

conservant tota la massa coral.  

 

 

Amb aqueta versió per a grups de percussió i piano va sorprendre i alhora va entusiasmar al públic 

assistent, ja que manté tota la força i la màgia de l’obra abastament coneguda.  

Un concert en que el públic que emplenava, de gom a gom la sala, va gaudir i va valorar eufòricament. 
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Concert núm.  15   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   45   

Títol del concert:   8è FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA                                     

Data: 29-03-2018     

Municipi:  CERVERA Municipi: PARANIMF DE LA UNIVERSITAT 

Aforament   500 Assistència   350 Preu   15 € 

Intèrprets i repertori  

 

Ma mère l’Oye                         M. RAVEL 

Foixanes                         R. FERRER 

Cançons                                E. TOLDRÀ (instrumentació: Aureli Vila) 

Petite Suite                         C. DEBUSSY (instrumentació: Henri Büsser) 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Júlia Farrés-Llongueras. soprano 

Roger Padullés, tenor 

 
Director: Alfons Reverté 

 

 

La música catalana del s. XX té noms propis molt significatius, alguns instal·lats en 

el propi país i d’altres desplaçats a l’estranger per circumstàncies històriques 

diverses. Entre els primers, trobem Eduard Toldrà i Rafael Ferrer, tots dos 

caracteritzats per una fina sensibilitat hereva de la gran tradició i influència 

francesa de la qual la música catalana n’és deutora, i que en aquest programa hem 

volgut reflectir. 

Delicada música vocal catalana, interpretada per les exquisides veus de Júlia Farrés-

Llongueras i Roger Padullés, es donen la mà en aquest programa amb la refinada música 

de Ravel i Debussy. 

 

 

Com en anys anterior l’Orquestra participa en el Festival de Pasqua de Cervera, dins la de col·laborar amb 

els músics i les diferents entitats i iniciatives del nostre entorn més propers. 

La voluntat de difondre els nostres compositors així com els seus treballs en els estils més diversos fan 

que any darrera any aquest Festival vagi in crescendo tant a nivell qualitatiu com quantitatiu, assolin un 

altíssim prestigi musical i en el qual ens hi sentim plenament involucrats. 
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Concert núm.  16   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   45   

Títol del concert:  L’OJC CANTA AMB TOLDRÀ I FERRER                                     

Data: 11-03-2018     

Municipi:  LLEIDA Municipi:  AUDITORI ENRIC GRANADOS 

Aforament   803 Assistència    450 Preu   5, 10 i 12 € 

Intèrprets i repertori  

 

Ma mère l’Oye                         M. RAVEL 

Foixanes                         R. FERRER 

Cançons                               E. TOLDRÀ (instrumentació: Aureli Vila) 

Petite Suite                         C. DEBUSSY (instrumentació: Henri Büsser) 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Júlia Farrés-Llongueras. soprano 

Roger Padullés, tenor 

 
Director: Alfons Reverté 

 

 

La música catalana del s. XX té noms propis molt significatius, alguns instal·lats en 

el propi país i d’altres desplaçats a l’estranger per circumstàncies històriques 

diverses. Entre els primers, trobem Eduard Toldrà i Rafael Ferrer, tots dos 

caracteritzats per una fina sensibilitat hereva de la gran tradició i influència 

francesa de la qual la música catalana n’és deutora, i que en aquest programa hem 

volgut reflectir. 

Delicada música vocal catalana, interpretada per les exquisides veus de Júlia 

Farrés-Llongueras i Roger Padullés, es donen la mà en aquest programa amb la 

refinada música de Ravel i Debussy. 

 

 

Un concert exquisit i d’una gran bellesa que gaudiren plenament el públic assistent. 

Cal fer esmen de les grans interpretacions del solistes i també del treball que realitza l’Orquestra de 

projecció i recuperació de la música dels nostres compositors. 

  



 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS   –   2018       34 

 
 
 
 

Concert núm.  17   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   45   

Títol del concert: L’OJC CANTA AMB TOLDRÀ I FERRER         

Data: 22-04-2018     

Municipi:  BARCELONA Municipi: AUDITORI AXA-ILLA DIAGONAL 

Aforament   597 Assistència   590 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

Ma mère l’Oye                         M. RAVEL 

Foixanes                         R. FERRER 

Cançons                               E. TOLDRÀ (instrumentació: Aureli Vila) 

Petite Suite                         C. DEBUSSY (instrumentació: Henri Büsser) 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Júlia Farrés-Llongueras. soprano 

Roger Padullés, tenor 

 
Director: Alfons Reverté 

 

 

La música catalana del s. XX té noms propis molt significatius, alguns instal·lats en 

el propi país i d’altres desplaçats a l’estranger per circumstàncies històriques 

diverses. Entre els primers, trobem Eduard Toldrà i Rafael Ferrer, tots dos 

caracteritzats per una fina sensibilitat hereva de la gran tradició i influència 

francesa de la qual la música catalana n’és deutora, i que en aquest programa hem 

volgut reflectir. 

Delicada música vocal catalana, interpretada per les exquisides veus de Júlia 

Farrés-Llongueras i Roger Padullés, es donen la mà en aquest programa amb la 

refinada música de Ravel i Debussy. 

 

 

Un concert exquisit i d’una gran bellesa que gaudiren plenament el públic assistent. Un públic fidel que 

ens acompanya concert darrera concert de forma entusiasta. 

Cal fer esmen de les grans interpretacions del solistes i també del treball que realitza l’Orquestra de 

projecció i recuperació de la música dels nostres compositors. 
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Concert núm.  18   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   3   

Títol del concert: ELLES, que l’acompanyaren tant 

Data   27-05-2018     

Municipi:  LLEIDA Municipi: TEATRE L’ESCORXADOR 

Aforament   310 Assistència   300 Preu   entrada lliure 

Intèrprets i repertori  

 

Espectacle 

ELLES, que l’acompanyaren tant – Màrius Torres en femení plural                 

 

producció:  Ajuntament de Lleida 

idea, guió i direcció:  Rosa Mesalles 

intèrprets:  Núria Casado, Annabel Castan, Núria Miret, Clara Olmo i Marta Rosell 

 

solistes de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida - OJC 

piano i arranjaments:  Jordi Castellà 

violí:  Mar Aldomà 

violoncel:  Teresa Valls 

 

realització audiovisual:  Jordi Làrios 

 

 

Un espectacle a l’entorn de la figura de Màrius Torres, sota el fil i la mirada 

d’elles que l’acompanyaren tant al llarg de tota la seva vida i que formaren part 

del seu univers en femení i plural. 

 

 

Us espectacle ple de tendresa per a plasmar la influència, suport i companyia d’aquelles dones que van 

formar part i van estar íntimament lligades al llarg de la vida de l’insigne poeta lleidatà Màrius Torres, 

capbussant-nos en el seu entorn poètic.. 

Un producció austera però plena de subtileses i d’una gran bellesa formal i estètica. Un goig ple de caliu 

harmònic. 
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Concert núm.  19   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   45   

Títol del concert: L’OJC AMB JEAN SIBELIUS I GEORGES BIZET                                     

Data:  27-05-2018     

Municipi:  LLEIDA Municipi: AUDITORI ENRIC GRANADOS 

Aforament   803 Assistència   410 Preu   5, 10 i 12 € 

Intèrprets i repertori  

 

Pelleas et Melisande                       J. SIBELIUS 

Simfonia núm. 1 en Do Major          G. BIZET 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

 
Director: Alfons Reverté 

 

 

Aquest programa proposava un concert de contrast entre la música del nord, de 

l’Europa del fred i la música del sud, de l’Europa del sol. Tot plegat representat 

pel compositor finlandès Jean Sibelius, de qui podrem escoltar la seva bellíssima 

versió de la història d’amor de Pelléas et Mélisande i pel compositor francès Georges 

Bizet, de qui podrem gaudir de la seva lluminosa Simfonia núm. 1 

 

 

Un gran concert per a tancar la temporada 2018-19 a l’Auditori Enric Granados i en el que es van 

interpretar dues grans obres del món simfònic.  

Un concert ple de lluminositat i d’una extraordinària bellesa, que va captivar el públic assistent. 
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Concert núm.  20   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  7   

Títol del concert:   FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÀSSICA 

Data:   12-07-2018                             

Municipi: SANT FRUITÓS DE BAGES Espai:  JARDINS DE SANT BENET DE BAGES 

Aforament  700 Assistència  600 Preu   25 € 

Intèrprets i repertori  

 

 

Carmina Burana                     C. ORFF 

Versió per a grup de percussions i dos pianos 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

amb la participació de l’Acadèmia OJC-2018 

Cors: Orfeó Lleidatà, Coral Polifònica de Puig-reig 

Jordi Castellà i Santi Riu, pianos 

Minerva Moliner,soprano 

Jordi Domènech,contratenor 

Lluís Sintes, baríton 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’obra CARMINA BURANA configurà el segon concert d’engany del Festival Internacional de 

Música Clàssica, celebrat en el marc dels jardins de Sant Benet de Bages, en una càlida nit 

estiuenca. 

Una obra extraordinària i un programa brillant i potent. 

 

 

Amb aqueta versió per a grups de percussió i piano va vestir-se el segon concert del Festival d’enguany, 

amb la participació de dos grans cors, d’alta qualitat i uns solistes de primer ordre.  

Un concert en que el públic que emplenava, de gom a gom els jardins preparats per a la ocasió, va gaudir 

i va valorar eufòricament. 
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Concert núm.  21   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  45   

Títol del concert:   38è. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CERVERA                                     

Data:  22-07-2018                             

Municipi:  CERVERA Espai:  PATI DE LA UNIVERSITAT DE CERVERA                                        

Aforament    500 Assistència   490 Preu    8 i 15 € 

Intèrprets i repertori  

 

Allegro de la Simfonia núm. 1 en Do Major  G. BIZET 

Pelleas et Melisande                       J. SIBELIUS 

 

                   Taller d’orquestra 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Orquestra Andreví del Conservatori de Música de Cervera 

 

L’Arlesienne                                   G. BIZET 

Camperola                                   E. TOLDRÀ 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

Amb aquest programa l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – 

OJC, sota la direcció del seu director titular, Alfons Reverté, ofereix un concert de 

contrast entre la música del nord, de l’Europa del fred, i la música del sud, de 

l’Europa del sol. Tot plegat representat especialment pel compositor finlandès Jean 

Sibelius, de qui podrem escoltar la seva bellíssima versió de la història d’amor de 

Pelléas et Mélisande, i pel compositor francès Georges Bizet, de qui podrem gaudir de 

fragments de la seva Suite de l’Arlesienne. 

 

Juntament amb estudiants de música del Grau Professional del Conservatori de Cervera, 

dins del projecte pedagògic “Taller d’Orquestra OJC”, que dona la possibilitat de 

tastar l’experiència d’aprendre a tocar amb orquestra al costat dels músics 

professionals de l’OJC prioritàriament als estudiants dels cursos intermedis d’aquest 

Grau, fent música plegats, i en un marc pedagògic immillorable com és Cervera en 

aquestes dates. 

 

 

Dins el marc del Festival Internacional de Música de Cervera, i com a concert inaugural s’oferí aquest 

programa de gran bellesa i lluminositat harmònica. 

Un programa que en l’anunciat ja ho diu tot i que el nombrós públic, fidel, que emplenar la nit cerverina 

acollí amb entusiasme valorant tant la pròpia orquestra OJC, com el joves integrants de l’Orquestra 

Andreví, compartint el treball pedagògic que ens proposem. 
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Concert núm.  22   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  25   

Títol del concert:  LA FORÇA DE LES IDEES - ICG                                     

Data:   21-09-2018                             

Municipi: LLEIDA Espai: AUDITORI ENRIC GRANADOS                         

Aforament   803 Assistència  790 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

 

Les Quatre Estacions                               A. VIVALDI 

- Concerto en Mi Major, Op. 8 núm. 8 “La Primavera” 

Música de cinema 

   La llista de Schindler                              J. WILLIAMS 

   Psicosis. Suite                                B. HERMANN 

   Por una cabeza. Tango                              C. GARDEL / J. VILLIAMS 

   Cinema Paraiso                               E. MORRICONE 

   Les bruixes de Eastwick                        J. WILLIAMS 

 

Ave Verum                                           W. A. MOZART 

El cant dels ocells)                                    popular catalana 

O Fortuna de Carmina Burana                         C. ORFF 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Joan Espina, violí solista 

Orfeó Lleidatà 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’OJC obra la temporada en el marc de la V Convenció internacional d’ICG una empresa 

pionera i líder internacional en aplicacions i suports informàtics. Un concert 

distés i variat amb la interpretació de les Quatre Estacions de Vivaldi amb 

projecció animada, una selecció de bandes sonores de pel·lícules i per a finalitzar, 

i amb la participació de l’Orfeó Lleidatà, dues obres corals i l’O Fortuna de 

Carmina Burana. 

 

 

Un concert amb un programa variat a l’abast de tots els públics amb tres parts ben diferenciades. Des de 

la música barroca de Vivaldi, a joies sones de bandes de pel·lícules de tots conegudes, per acbar en dues 

obres coral i la força de l’O. Fortuna del compositor alemany. 

Un concert celebrat pel públic assistent que segui amb gran entusiasme cada interpretació i que va 

reclamar repetidament diversos bisos. 
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Concert núm.  23   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  22   

Títol del concert:   L’OJC PORTA L’AUDITORI ENRIC GRANADOS ALS BARRIS DE LLEIDA                                     

Data:   23-09-2018 (dues sessions)                            

Municipi: LLEIDA Espai: CENTRE CÍVIC DE BALÀFIA                                        

Aforament   200 Assistència  370 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

 

Les Quatre Estacions                               A. VIVALDI 

- Concerto en Mi Major, Op. 8 núm. 8 “La Primavera” 

Música de cinema 

   La llista de Schindler                              J. WILLIAMS 

   Psicosis. Suite                                B. HERMANN 

   Por una cabeza. Tango                              C. GARDEL / J. VILLIAMS 

   Cinema Paraiso                               E. MORRICONE 

   Les bruixes de Eastwick                        J. WILLIAMS 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Joan Espina, violí 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

Lleida està dotada d’uns magnífics equipaments musicals però és feina de tots donar-

los a conèixer a tota la ciutadania, especialment a aquelles persones que potser no 

s’han plantejat gaudir d’ells. 

L’OJC vol ser i estar al servei de tothom i per això inicia aquestes sortides fora 

dels temples de la música per convidar a tothom a anar-hi. Som-hi! 

L’OJC i l’Auditori són de tots, són de cadascú de vosaltres! Gaudiu-ne!  

 

 

Amb aquesta voluntat de portar la música als barris lleidatans, s’inicià aquesta experiència al Barri de 

Balàfia, amb col·laboració amb les Associacions de Veïns de la ciutat. 

Una experiència del tot reeixida i molt ben acceptada i acollida pels veïns que ens acompanyaren i que 

emplenaren la Sala d’Actes del Centre Cívic de Balàfia, al llarg de les dues sessions realitzades. 
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Concert núm.  24   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  13   

Títol del concert: MAMAPOP                                     

Data:   10-11-2018  (dues sessions)                             

Municipi:  LLEIDA Espai: AUDITORI ENRIC GRANADOS                                         

Aforament   803 Assistència   1.500 Preu 15 € 

Intèrprets i repertori  

 

Lleida solidària contra el càncer de mama amb la celebració del MamaPop, un concert 

dels clàssics del pop-rock internacional amb la participació activa de l’Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell, que inclou dins la seva programació habitual 

solidaritzant-se amb la finalitat del mateix. La investigació, recerca i lluita 

contra el càncer de mama. 

També hi participen una selecció de músics de l’Escola l’Intèrpret i les veus de 

Carme Porcar i Salva Racero, 

 

Director: ANTONI TOLMOS 

 

 

Un any més i en virtut també de l’apartat social que contempla en les seves actuacions i dietari els 

objectius de l’Orquestra participem en aquest excel·lent projecte solidari que s’organitza a Lleida en pro del 

càncer de mama i en el que participen diverses institucions i entitats. 

Un programa pensat sobretot per arribar al màxim nombre possible de públic i acomplir els objectius 

solidaris que es proposa. 

Un concert que ens sentim ben nostre i que contemplem dins la nostra programació estable, i del qual se’n 

realitzen dues sessions, amb l’aforament totalment cobert 
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Concert núm.  25   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   3   

Títol del concert:   PREMIS LITERARIS LLEIDA 

Data:   16-11-2018               

Municipi: LLEIDA Espai:   AUDITORI ENRIC GRANADOS                                         

Aforament   803 Assistència   700 Preu  5 € 

Intèrprets i repertori  

 

En aquesta gala literària anual de lliurament del 35è Premi d’Assaig Josep Vallverdú 

i el 23è Premi de Poesia Màrius Torres, s’estrena la producció “CAMP D’ALZINES – 80 

anys de camí Pàmies” sota el  guió, producció i direcció per Rosa Mesalles. 

 

Teresa Valls, violoncel 

M. del Mar Aldomà, violí 

Jordi Castellà, piano i autor dels arranjaments de l’espectacle. 

Núria Casado, Annabel Castan, Núria Miret, Clara Olmo i Marta Rosell, actors 

 

 

Un espectacle pensat sobretot per arribar al màxim nombre possible de públic i acomplir els objectius de 

donar a conèixer la figura del gran poeta lleidatà Màrius Torres. 

Una gala que ens sentim ben nostre i que contemplem dins la nostra programació amb una clara voluntat 

de fer-nos partícips de la vida cultural lleidatana. 
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Concert núm.  26   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  36   

Títol del concert:  HOMENATGE A BERNSTEIN    

Data:   25-11-2018                             

Municipi: LLEIDA Espai:   AUDITORI ENRIC GRANADOS                                         

Aforament   803 Assistència  800 Preu 5, 10 i 12 € 

Intèrprets i repertori  

Fanfare for the common man                       A. COPLAND 

Adagio per a cordes                        S. BARBER 

Glòria per a cor, grup de metalls, orgue i percussió  J. RUTTER 

Chichester Psalms             L. BERNSTEIN 

per a cor, nen solista, arpes, metalls, corda i percussió 

West Side Story             L. BERNSTEIN 

Suite per a cor i orquestra 

 

 

Cor de Cambra de l’Auditori “Enric Granados” de Lleida (Dir. Xavier Puig) 

Cor de Cambra de la Diputació de Girona (Dir. Pablo Larraz) 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Nen solista: Martí Sobrado (cantaire del Cor Infantil de l’Orfeó Català. Dir. Glòria Coma) 

 

Director: Xavier Puig 

 

 

En l’any del centenari del naixement de Leonard Bernstein l’OJC i el Cor de Cambra 

de l’Auditori Enric Granados, de la mà del seu director Xavier Puig, junt amb el Cor 

de Cambra de la Diputació de Girona, ofereixen una visió de les múltiples cares 

d’aquest músic polièdric del segle XX, referent musical per a moltes generacions 

gràcies a les múltiples facetes de la seva tasca creativa. Al seu costat, autors 

coetanis com Samuel Barber o més joves com John Rutter, ens acaben de donar una 

visió contextualitzada i de conjunt d’aquest gran compositor. 

 

 

Un gran concert amb la participació de dos cors i un nen solista, amb un programa dedicat a Bernstein i 

autors coetanis, amb la popular obra West Side Story. Un èxit de programació. 

Un concert brillant, espectacular i llargament ovacionat que emplenava totalment l’auditori lleidatà 
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Concert núm.  27   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  18   

Títol del concert:   HOMENATGE A BERNSTEIN    

Data:  01-12-2018  

Municipi:  SANT FELIU DE GUÍXOLS Espai:   TEATRE AUDITORI NARCIS MASFERRER                                         

Aforament  500 Assistència  400 Preu 10 € 

Intèrprets i repertori  

 

Fanfare for the common man                       A. COPLAND 

Glòria per a cor, grup de metalls, orgue i percussió  J. RUTTER 

Chichester Psalms             L. BERNSTEIN 

per a cor, nen solista, arpes, metalls, corda i percussió 

West Side Story             L. BERNSTEIN 

Suite per a cor i orquestra 

3 nadales                    A. GUINOVART 

 

 

Cor de Cambra de l’Auditori “Enric Granados” de Lleida (Dir. Xavier Puig) 

Cor de Cambra de la Diputació de Girona (Dir. Pablo Larraz) 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Nen solista: Pol Isern (cantaire del Cor Infantil de l’Orfeó Català. Dir. Glòria Coma) 

 

Director: Xavier Puig 

 

 

En l’any del centenari del naixement de Leonard Bernstein l’OJC i el Cor de Cambra 

de l’Auditori Enric Granados, de la mà del seu director Xavier Puig, junt amb el Cor 

de Cambra de la Diputació de Girona, ofereixen una visió de les múltiples cares 

d’aquest músic polièdric del segle XX, referent musical per a moltes generacions 

gràcies a les múltiples facetes de la seva tasca creativa. Al seu costat, autors 

coetanis o més joves com John Rutter, ens acaben de donar una visió contextualitzada 

i de conjunt d’aquest gran compositor. Aquest concert es tanca amb la interpretació 

de tres nadales d’Albert Guinovart. 

 

 

Un gran concert amb la participació de dos cors i un nen solista, amb un programa dedicat a Bernstein i 

autors coetanis, amb la popular obra West Side Story, i amb la cirereta final de tres nadales d’Albert 

Guinovart.. Un èxit de programació. 

Un concert brillant, espectacular i llargament ovacionat que emplenava totalment el teatre. 
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Concert núm.  28   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  36   

Títol del concert:   CONCERT DE NADAL A LA SAGRADA FAMÍLIA    

Data:  15-12-2018  

Municipi:  BARCELONA Espai:   BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA                                         

Aforament  2.266 Assistència  2.200 Preu per invitació 

Intèrprets i repertori  

Nadal, Nadal                                    J. PALOU 

Vou, veri vou                                    popular mallorquina 

Dalt del Cel els àngels per a cor de nens i orgue  popular francesa 

Glòria per a cor, grup de metalls, orgue i percussió  J. RUTTER 

Chichester Psalms             L. BERNSTEIN 

per a cor, nen solista, arpes, metalls, corda i percussió 

3 nadales                    A. GUINOVART 

 

 

Escolania de Blauets de Lluc (Dir. Ricard Terradas) 

Cor de Cambra de l’Auditori “Enric Granados” de Lleida (Dir. Xavier Puig) 

Cor de Cambra de la Diputació de Girona (Dir. Pablo Larraz) 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Nen solista: Martí Sobrado (cantaire del Cor Infantil de l’Orfeó Català. Dir. Glòria Coma) 

 

Director: Xavier Puig 

 

 

Una proposta per a tancar l’Any Bernstein (2018, centenari del seu naixement), i que 

es fonamenta en l’obra sacra sobre els psalms de David que va encarregar-li la 

Catedral de Chichester (Anglaterra) Una música de gran qualitat i originalitat però 

ben propera i atractiva per escoltar, amb l’espectacularitat dels metalls i la 

percussió, la sensibilitat de la corda i  l’aportació encantadora de les arpes. 

L’acompanyem, aprofitant els metalls i la percussió, amb el Gloria de Rutter, una 

obra brillant que n’és d’alguna manera hereva.  

Amb la participació de la cor infantil mallorquí i per a tancar el concert amb tres 

nadales tradicionals orquestrades per Albert Guinovart. 

 

 

Un gran concert amb la participació de tres cors i un nen solista, amb un programa brillant i vigorós i 

d’una gran sensibilitat sonora, amb la fantàstica interpretació, a l’inici, de tres cançons a càrrec de 

l’Escolania del Lluc (Mallorca)  i per a finalitzar tres nadales d’Albert Guinovart. Un concert extraordinari 

llargament aplaudit. 
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Concert núm.  29   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  48   

Títol del concert:   TXAIKOVSKI, UN TAMBOR I TRES TARONGES    

Data:  16-12-2018  

Municipi:  LLEIDA Espai:   AUDITORI ENRIC GRANADOS        

Aforament  803 Assistència  790 Preu 5, 1O i 12 € 

Intèrprets i repertori  

L’amor de les tres taronges                 S. PROKOFIEV 

Concert for snare drum and strings                 J.F. RUIZ 

La Bella Dorment. Suite                             P. I. TXAIKOVSKI 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Acadèmia OJC-2018 

Juan Francisco Ruiz, tambor (snare drum) 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’OJC tanca l’any amb música universal, la Bella Dorment de Txaikovski. Un concert 

pensat per a tothom per celebrar les festes nadalenques. Tres taronges màgiques, un 

tambor sorprenent que fa de solista i una música que ens deixa encantats com una 

princesa, ens transportaran a un món de fantasia d’on només un petó musical ens 

podrà fer despertar. 

 

 

Un gran concert amb l’estrena de l’obra encàrrec OJC-2018 (autor i solista, membre de la pròpia 

orquestra) que despertà ja a l’avançada un gran interès a nivell de públic, emplenant de gom a gom 

l’auditori lleidatà, i que va correspondre a cada obra amb llargues ovacions. 
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Concert núm.  30   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  22   

Títol del concert:   NADAL A CASTELLBISBAL    

Data:  23-12-2018  

Municipi:  CASTELLBISBAL Espai:   AUDITORI ELS COSTALS        

Aforament  350 Assistència  280 Preu 1O € 

Intèrprets i repertori  

Les Quatre Estacions                               A. VIVALDI 

- Concerto en Mi Major, Op. 8 núm. 8 “La Primavera” 

Música de cinema 

   El violinista a la teulada                       J. BOCK - J. WILLIAMS 

   La llista de Schindler                              J. WILLIAMS 

   Psicosis. Suite                                B. HERMANN 

   Por una cabeza. Tango                              C. GARDEL / J. VILLIAMS 

   Cinema Paraiso                               E. MORRICONE 

   Les bruixes de Eastwick                        J. WILLIAMS 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Joan Espina, violí 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida vol gaudir amb tothom 

de la lluminositat de la música de Vivaldi i de les visions per a orquestra de corda 

de diverses bandes sonores que el gran violinista Joan Espina ens suggerirà com a 

violí solista. Així, podrem rememorar pel·lícules com Psicosi, la Llista 

d’Schindler, Cinema Paradiso o el Violinista a la teulada entre moltes altres.  

 

 

Amb aquesta voluntat l’OJC tanca l’any amb aquest concert fora de les comarques lleidatanes, però amb 

la voluntat de portar la seva música arreu i gaudir-ne plegats. 

Un concert amb un programa popular i altament valorat i acceptat pel públic que ens acompanyà, en un 

ambient plenament nadalenc. 
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4. APROPA CULTURA 

 
 
 
 
Com dèiem abans, aquest 2018 s’ha iniciat l’activitat agrupada sota el nom genèric d’APROPA 

CULTURA. una iniciativa nascuda fa més de 10 any de fer accessible la programació cultural a les 

entitats socials de Catalunya. 

En aquest sentit l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, va signar un conveni 

de col·laboració amb APROPA CULTURA i en va organitzar les sessions a diferents ciutats de les 

terres lleidatanes. 

Un projecte nou i participatiu “Un matí d’Orquestra”, adreçat a persones amb discapacitat i també 

a malalts d’Alzheimer i als seus cuidadors, que realitzen uns tallers de música, conduits per un 

músic i una musicoterapeuta. En la mateixa activitat també tenen l’oportunitat de sentir un concert 

privat i de proximitat interpretats per conjunts professionals de cambra de l’Orquestra Simfònica 

Julià Carbonell de les Terres de Lleida 

“Un matí d’Orquestra” 

 

ciutats dates espais Associacions / Residències 

Balaguer 

5 de juny 
18 de setembre 
9 d’octubre 
 

Teatre Municipal 
Associació Malalts d’Alzheimer 
Residència Sant Domènec 

Solsona 

6 de juny 
25 de setembre 
17 d’octubre 
 

Teatre Comarcal 
Associació Malalts d’Alzheimer 
Fundació Privada Hospital Pere Màrtir 
Colomés 

Cervera 

13 juny 
10 d’octubre 
24 d’octubre 
 

Sala Bach del 
Conservatori de Música 

Associació Malalts d’Alzheimer 

Juneda 

19 de juny 
12 de setembre 
2 d’octubre 
 

Teatre Foment 
Residència Municipal d’Avis 
Residència Anunciata 

La Seu 
d’Urgell 

20 de juny 
26 de setembre 
16 d’octubre 
 

Sala Sant Domènec Residència Fundació Sant Hospital 

 
Temporització:   Tres matins durant l’any a cadascuna de les cinc ciutats (15 sessions en total). 

La 1a. sessions al juny, la 2a. sessions al setembre i la 3a. sessions a l’octubre. 
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Concerts Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida 
 
En aquests concerts els músics interactuen amb els avis, explicant quines cançons interpretaran, de 

quina època, si en recorden alguna, com són els instruments que toquen. Alguns avis fan preguntes, 

d’altres els feliciten... 

La Musicoterapeuta dóna suport i reforça les interpretacions musicals dels avis acompanyants les 

obres (picant de mans, movent els braços, i fins i tot en algunes ballant...) 

 

 

1a. Sessió 

La segona part del taller consisteix en un concert de 30 minuts a càrrec d’una formació de cambra 

de membres de l’Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC). En aquest cas ha estat el 

Quartet Matisse (clarinet, violí, viola i violoncel). 

Interpreten un repertori variat, passant per boleros o obres clàssiques.  

 

2a. Sessió 

Quartet Prysma (flauta travessera, violí, viola i violoncel) 

L’estil de les peces del repertori és semblant a la primera sessió, però les peces són diferents. 

També s’ensenyen els instruments del quartet. Es presenta la flauta travessera que és la novetat i 

s’explica el funcionament. Dels instruments de corda es recorda que són de la mateixa família, de 

les maneres de tocar i del pizzicato. 

 

3a. Sessió 

Quartet Teixidor (trompeta, violí, viola i  violoncel) 

El trompetista porta diferents tipus de trompeta i ensenya als usuaris els diferents sons que 

produeixen i les utilitats de cada trompeta. 

Repassen els instruments de corda i expliquen el funcionament de l’arquet. 

 

 

Tallers:  

Es fa música junts i juntes amb els Instruments de l’Orquestra conduït per un/a musicoterapeuta 

 

En aquestes sessions de 45 minuts els avis participen activament tocant instruments, cantant, 

movent el cos, preguntant, rient, opinant... 

Pels avis més afectats o amb poca mobilitat el fet d’estar presents és molt important per a ells, 

perquè escolten igualment la música i es veu com canten fluixet i recorden algunes lletres. També 

hi ha diferents tipus d’instruments, pensats perquè es puguin tocar amb un petit moviment. i 

sobretot que estiguin presents i gaudeixin dins de les seves possibilitats. 
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Estructura de les sessions  
 

Discapacitat Intel·lectual Persones amb Alzheimer i acompanyants 

 
9 a 10h  Arribada a la sala de l’equip i 
preparació dels instruments i espai 
 
10h        Rebuda de participants 
 
10:15h   Inici d’activitat del taller de 
Musicoteràpia (45 minuts) 
 

 
 
11h        Intervenció dels Músics OJC des 
d’un format proper, de diàleg i concert 
(30 minuts) 
 

 
 
11:30h   Acabem del concert i comiat 
 

 
 
 
 
11:30h    Rebuda de participants 
 
11:45h    Inici del Concert dels Músics OJC 
(30 Minuts) 
 

 
 
12:15h    Inici del Taller del Grup B (45 
min) 
 

 
 
13h Acabament i comiat 
 
13.30h    Recollida d’instruments i 
tancament de la Sala amb el personal 
encarregat de la ciutat. 
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Instruments: 

 
El taller consta d’una gran varietat i quantitat d’instruments de percussió, perquè els 

participants puguin experimentar amb diferents sonoritats, i siguin un mitjà d’expressió 

personal dins de les pròpies capacitats. 

 

Els violins i les guitarres s’afinen en Do Major per tal que no hi hagi dissonàncies. 

Precisament aquests instruments melòdics són els que sorprenen més en un inici, molts no 

s’atreveixen a tocar-los, però quan els proven es sorprenen i els hi agrada molt. “mai pensava 

que tocaria el violí” 

 

Violins 
Guitarres 
Metal·lòfon pentatònic 
Xilòfon pentatònic 
Campanes escala Do 
Tambor oceànic 30cm 
Tambor oceànic 40cm 
Panderetes 
Bongos 
Cortina 
Triangles 
Picarols 
Cabassa 
Claus 
Maraques fruita 
Güiros vermells 
I baquetes 

 
Espais: un equipament cultural de la ciutat, accessible als grups socials. 
 
El grup es situa a dalt de l’escenari (assegut en cadires) juntament amb els músics i els 
conductors del Taller, per tenir un contacte directe i accessible. Situats en mitja lluna per a 
poder veure i escoltar la resta de companys 
 
Es compta amb un Tècnic/treballador de cultura per donar un cop de mà aquell matí. 
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5. Projecte pedagògic 

 
 
 
 
L'OJC, seguint amb els seus principis de fer de la música una realitat accessible i comprensible 

per a tothom, realitza des de ja fa uns anys un seguit d'accions pedagògiques per facilitar 

l'acostament del públic a la música per tal que en tinguin un major coneixement, és el que 

anomenem “Acadèmia-OJC”, “Taller d’Orquestra” i properament el que serà “l’Orquestra 

Infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida-OITLL” 

 

Acadèmia OJC 

El projecte Acadèmia-OJC neix amb la vocació de posar l’Orquestra, amb la seva voluntat de 

servei a tothom, també al servei dels estudiants de música.  

En aquest cas adrecem el projecte als més grans, als estudiants dels darrers cursos de grau 

mitjà o que l’hagin acabat recentment, vinculats a les Terres de Lleida.  

L’objectiu és facilitar l’aproximació i el contacte amb una orquestra professional a tots aquells 

que estan assolint ja nivells d’excel·lència i que es plantegen la música d’una manera seriosa i 

rigorosa o fins i tot com una possible opció professional futura. 

L’experiència pedagògica s’inicia des del moment de preparar i realitzar les proves, seguida del 

treball preparatori al costat dels professors i professores de l’orquestra i acabant amb els 

assajos i posteriors concerts. 

 

Taller d’Orquestra 

Com en el projecte anterior, Acadèmia-OJC, el Taller d’Orquestra neix amb la vocació de posar 

l’Orquestra, amb la seva voluntat de servei a tothom, també dels joves estudiants de música.  

En aquest cas adrecem el projecte als estudiants dels cursos d’entremig de grau mitjà dels 

Conservatoris i Escoles de Música de les Terres de Lleida. 

Com dèiem l’objectiu és facilitar l’aproximació i el contacte amb una orquestra professional a 

tots aquells que ja comencen a despuntar i que estan formant-se cap a un pas previ a plantejar-

se la música d’una manera seriosa i rigorosa. 

Ve a ser el pas previ a l’Acadèmia-OJC i a partir de formacions ja existents als propis centres al 

costat dels professors i professores de l’orquestra i acabant amb els assajos i posteriors 

concerts. 
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Orquestra Infantil  Julià Carbonell de les Terres de Lleida-OITLL 

Cap a finals d’aquest any 2018, hem iniciat aquest projecte que ve a ser el primer graó, dins el 

projecte pedagògic de l’OJC i previ al dos anteriors. 

En aquest cas adrecem el projecte als estudiants dels cursos de final de grau elemental i 

primers de grau mitjà de les Escoles de Música de les Terres de Lleida. 

No es realitzen proves d’accés i només s’exigeix el compromís d’un treball seriós i rigorós i la 

finalitat principal es propiciar a molts joves el fet de poder tocar en una conjunt orquestral per 

primera vegada dins la seta etapa formativa. 

Aquest projecte es desenvoluparà principalment a primers de l’any vinent en sessions de treball 

amb el professional de l'Orquestra i sessions de conjunt sota la batuta d’un director 

especialitzat en aquest tipus de formacions, comptant per aquesta primera edició, amb la 

col·laboració del director Albert Gumí, pedagog i instrumentista d’especial relleu. 

Tot just ara a aquesta tardor, se n’ha fet la convocatòria i inscripció, que per cert ha tingut una 

excel·lent resposta, despertant gran interès entre els joves estudiants. 

 

 

El què i el com 

Cada concert s'inicia amb unes paraules entorn les peces que s'interpretaran i alguns detalls 

sobre la vida dels compositors. Saber el context en què les peces foren concebudes, la intenció 

del compositor, i saber el què vol transmetre, ajuda a una millor comprensió de la música quan 

s'escolta, i això permet gaudir més i millor de la música.  

 

 

Assaigs oberts 

L’Orquestra obra les portes al públic perquè pugui assistir als assajos a la Caparrella, seu de 

l'OJC, i així prendre consciència de tot el procés i l'esforç que permeten obtenir un resultat 

final: el concert.  
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6. Projecte social 
 
 
 
 
Partint de la idea que la música és gairebé un dret universal per a totes les persones, l’OJC 

desenvolupa una vessant més social de la música impulsant un seguit d'actuacions. 

Per una banda, l’Orquestra vol trencar barreres i no limitar la música dins els auditoris, sinó 

dur-la arreu del territori. El fet de sortir fora dels àmbits d'actuació propis del món de la música 

és el primer pas que ha fet l'Orquestra per fer la música una realitat accessible a tothom. Per 

l'OJC tot el territori és auditori.  

Per altra banda, també es vol arribar a uns col·lectius molt concrets, als quals, per les seves 

condicions, els és més difícil arribar als circuits ordinaris de la música: les escoles, la gent gran, 

col·lectius desafavorits, penitenciaris, hospitals i un llarg etc. 

També a més, procura dins de les seves possibilitats i ocasions, ajuntar la música i la seva pròpia 

dinàmica simfònica o de cambra, amb altres arts, en perfecta simbiosi d’intensions i 

motivacions. 

En aquest camp, col·laborem amb l’Associació Mama 

Pop iniciativa promoguda en pro de la lluita contra el 

càncer de mama. 

 

 

 

A nivell social, una de les activitats que realitzem i que pren principal relleu és la iniciativa 

promoguda per la pròpia Orquestra els AMICS DE L’OJC consolidant un ampli públic que recolza 

i acompanya les activitats l’Orquestra, amb un gran interès i seguiment i amb una vinculació 

cada vegada més sòlida i efectiva. 
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7. AMICS de l’OJC 
 

 
 
 

Els AMICS, una gran família entorn 
de l’OJC. 
 

 Fa anys l’OJC va impulsat la creació d’una 

associació d’amics i col·laboradors. L’objectiu és la 

difusió i consolidació d’aquest projecte musical 

que no seria possible sense un públic que el recolzi 

i l’acompanyi. 

Fes-te amic de l’OJC 

 

Actualment ja som quasi 2600 amics (2573) que 

ens recolzen en la nostra tasca d’arreu de les 

comarques de Lleida i també de Barcelona on cada 

temporada fem concerts a l’Auditori Axa de l’Illa 

Diagonal. 

Fer-se amic de l’Orquestra és totalment gratuït i a 

canvi se’ls envia informació de cadascun dels 

concerts que fem i a més en col·laboració amb 

l’Auditori Enric Granados de Lleida poden gaudir-

se d’un preu especial en la compra de l’entrada. 

 

 

L’OJC és amb tu i gràcies a tu 
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Estadística "AMICS OJC" Temporada 2018

data lloc nous Amics > 15
16 -30 

anys

31 a 50 

anys

51 a 65 

anys
> 66 anys NC TOTAL observacions

20/01/2018 Alcolege 44 11 20 4 6 3 44 SEGRIÀ

21/01/2018 Lleida 50 3 6 13 12 16 50 SEGRIÀ

27/01/2018 Bellpuig 2 1 1 2 URGELL

28/01/2018 Barcelona 15 1 1 1 9 3 15 BARCELONÈS

04/02/2018 Corbins 9 1 2 5 1 9 NOGUERA

11/02/2018 Lleida 16 1 1 2 6 2 4 16 SEGRIÀ

25/02/2018 Barcelona 13 4 6 3 13 BARCELONÈS

11/03/2018 Lleida 0 0 SEGRIÀ

18/03/2018 Barcelona 29 6 3 6 14 29 BARCELONÈS

29/03/2018 Cervera 3 2 1 3 SEGARRA

14/04/2018 Tremp 4 3 1 4 PALLARS JUSSÀ

15/04/2018 Bellpuig 4 1 1 1 1 4 URGELL

22/04/2018 Barcelona 27 2 8 13 4 27 BARCELONÈS

27/05/2018 Lleida 9 2 4 1 2 9 SEGRIÀ

22/07/2018 Cervera 5 2 1 1 1 5 SEGARRA

23/09/2018 Balàfia (Lleida) 55 2 11 10 19 13 55 SEGRIÀ

25/11/2019 Lleida 25 2 7 8 8 25 SEGRIÀ

16/12/2017 Lleida 15 1 4 8 2 15 SEGRIÀ

17 35 36 76 88 73 325

> 15
5%

16 -30 anys
11%

31 a 50 anys
11%

51 a 65 anys
23%

> 66 anys
24%

NC
23%

EDAT AMICS TEMPORADA   2018

> 15 16 -30 anys 31 a 50 anys 51 a 65 anys > 66 anys NC
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Enhorabona, ja ets Amic/Amiga de l'Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida! 

  

 

Agraïm el vostre interès a fer-vos Amics de l’Orquestra Simfònica 
Julià Carbonell de les Terres de Lleida. En endavant rebreu 
informació sobre les activitats i tot allò referent a l’Orquestra. 
 
També podeu seguir-nos a través de les Xarxes Socials i la nostra 
pàgina web: 
 
facebook.com/ojclleida 
twitter.com/OrquestraOJC 
youtube.com/OSJuliaCarbonell 
www.ojc.cat 
 
Properament rebreu, per correu postal, el carnet que us acredita 
com a Amics de l’OJC. Per qualsevol modificació en les vostres 
dades o suggeriment podeu dirigir-vos a aquesta adreça de correu. 
amics@ojc.cat 
 
Aprofitem l’avinentesa per a saludar-los molt cordialment.  

  

 
 
 
 
 

Un dia pels Amics de l’OJC – CARMINA BURANA 

http://facebook.com/ojclleida
https://twitter.com/OrquestraOJC
http://youtube.com/OSJuliaCarbonell
http://www.ojc.cat/
mailto:amics@ojc.cat
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El diumenge 25 de març vam voler fer un dia especial pels Amics. En la nostra voluntat de fer 

arribar la nostra Orquestra i la nostra ciutat als Amics de Barcelona, vam preparar una jornada 

on, a més de poder assistir al nostre concert, els vam convidar a conèixer Lleida, fent-ho 

extensiu a tots els Amics del Territori que també es volguessin apuntar. 

 

Així doncs, vam portar tres autocars plens d’Amics de Barcelona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        sortida de Barcelona 

 
 
 
PROGRAMA 
 
Pack 1: Autocar sortida des de Barcelona + Visita guiada a l’IEI i La Paeria + dinar + 

entrada al Teatre La Llotja.  
 
Pack 2:  Visita guiada a l’IEI i La Paeria + dinar + entrada al Teatre La Llotja.  
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Teatre de La Llotja 
La Llotja s’ha convertit en un edifici emblemàtic de la ciutat i s’eleva en un gran cos 

arquitectònic que estableix un diàleg visual amb la ciutat històrica i la Seu Vella. 

 

 

Institut d’Estudis Ilerdencs 

La Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida té la seva seu a l’edifici 

de l’antic Hospital de Santa Maria, ubicat al mig del centre comercial històric de la ciutat de 

Lleida. L’edifici és un dels millors exponents conservats del gòtic civil català (S. XV-XVI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palau de La Paeria 

El Palau de La Paeria, que allotja la Casa de la Vila des del 1383, és un dels millors edificis del 

romànic civil tardà conservats a Catalunya. 

 

. 
 
 
 
 

https://ojc.cat/wp-content/uploads/2018/02/IEI.jpg
https://ojc.cat/wp-content/uploads/2018/02/Paeria.jpg
https://ojc.cat/wp-content/uploads/2018/02/Llotja.jpg
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Moltes gràcies, molta sort, sou genials                        Anna Franco – 01-03-2018 

 

Ahir recital de fados a l’auditori AXA magnífic, felicitats a tots,                Fina Bailo – 19-03-2018 

 

Pasamos un día fantástico, todo muy bien organizado, desde el autocar, las visitas, comida 
y el SUPERCONCIERTO en la fantástica Llotja, podéis estar muy orgullosos de tenerlos. 
Gracias a vosotros por hacernos partícipes de vuestra tierra y vuestra orquesta. Hasta pronto 
            Anna Mancera – 29-03-2018 

 

Moltes gràcies, un dia molt ben aprofitat, un concert emocionat!! i tot molt ben organitzat. 
Els nostres amics varen quedar molt contents.          Eulàlia Llobet – 04-04-2018 

 

Gracias a vosotros por el día tan estupendo que nos hicisteis pasar, tanto la visita cultural,  
la comida y como broche final el concierto, que no hay palabras para expresar las emociones 
que pudimos sentir, fue sensacional          Lola Olivencia – 15-04-2018 

 

Que no podrem gaudir aquesta temporada de la orquestra aquí a Barcelona ? 
No dieu res i estem esperant noticies vostres. Abraçades a tots i no ens deixeu 
que estem impacients per tornar a gaudir de la OJC         Carme Monfil – 15-09-2018 

 

Soc Maria Pinós, del grup de Núria Cristòfol, des d’aquí rebeu tot el nostre reconeixement i la nostra 
admiració vers vosaltres. 
Ens volem posar en contacte per veure quan podrem disfrutar de les vostres actuacions aquí a 
Barcelona, també si teniu programat que vinguéssim nosaltres a Lleida com ho heu fet en les 
temporades anteriors, que per cert van ser un èxit           Maria Pinós – 08-10-2018 

 

Per favorrr!!!! quina alegria!!!. Moltíssimes gràciessss, estic súper contenta         Pepa Martí – 08-10-2018 

 

Gràcies Cinta. Tenies raó, això de pujar a dalt l'escenari va ser molt bona experiència. 
Ens va agradar molt. Fins la propera vegada            Pepita Brualla 17-12-2018 

 

Moltes gràcies!!! Millor any 2019 per a tota la família OJC!!!.  

Salut i música!!!!  😘😘🤗🤗              Pepita Vidal – 31-12-2018 

 

Sou insuperables! Gran detall felicitar amb música!  
Per tots vosaltres un millor any 2019                Pilar Marsal 31-12-2018 

 

Moltes gràcies. Bon any per vosaltres també i per a la música de l'orquestra. Continueu fent la millor 

música de les terres de Lleida. Orgullosos de tots vosaltres             Pepita Arnó 31-12-2018  
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8. Comunicació i difusió 

 

 

 
 

Pàgina web: 

www.ojc.cat 

La pàgina web de l’OJC www.ojc.cat s’actualitza constantment amb la voluntat d’arribar millor 

als seus objectius de ser una orquestra propera i accessible. La pàgina web pretén ser un mitjà 

de divulgació i difusió de l’activitat musical de l’Orquestra. A la vegada vol ser una eina 

pedagògica que permeti a grans i petits aprofundir en el món de la música. 

La pàgina web de l’OJC conté la informació de l’orquestra: qui som, què fem i una agenda 

actualitzada de totes les nostres activitats, amb la informació detallada. 

 

PÀGINA INICIAL 

Hi ha sempre informació actualitzada dels propers concerts que realitzarà l’Orquestra 

 

  

http://www.ojc.cat/
http://www.ojc.cat/
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Xarxes Socials 

L’OJC és present a les Xarxes Socials: Facebook, Twitter i canal Youtube, amb l’objectiu de: 

- Donar a conèixer les activitats de l’orquestra a tot el territori i resta del país. 
 

- Arribar a un públic objectiu més jove i dinàmic (apropar la música als diferents públics i 
indrets del país). 
 

- Reconeixement de les activitats realitzades per l’OJC per part d’institucions i organismes 
públics.  

 

L’OJC al Facebook:  

https://facebook.com/orquestraOJC/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OJC 

  

http://facebook.com/ojclleida
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L’OJC al Twitter: 

https://twitter.com/OrquestraOJC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OJC al Canal Youtube 

https://www.youtube.com/user/OSJuliaCarbonell 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.twitter.com/OrquestraOJC
https://www.youtube.com/user/OSJuliaCarbonell
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9. Recerca Musicològica i Promoció 

i incentivació de la nova creació musical 

 

 

Un dels objectius de l’OJC és el de la recuperació d’obres de compositors i músics catalans amb 

una atenció especial a la recerca musicològica. 

 

 

Enric GRANADOS (1867-1916)    Josep FERRER (1911-1988) 
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També evidentment, dona una atenció especial a directors convidats, solistes, i esdeveniments 

d’especial rellevància. 

 

 

 

 

 

                                                                                        Alba VENTURA 

 
 
 
 
 
 

                    Névoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
i esdeveniments d’especial rellevància. 
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Taller d’Orquestra – L’OJC amb l’INTÈRPRET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    CARMINA BURANA – Teatre de la Llotja - LLEIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    La Força de les idees - ICG 
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Homenatge a Bernstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Up a Up. De methode, 

Eduard Boleda 
 
 Actuació a Zaventem 

(Brussel·les – Bèlgica) 
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10. Artistes convidats  

 

Alba VENTURA, piano 

NÉVOA, veu 

Joan ESPINA, violí 

Antoni TOLMOS, director 

Publio DELGADO, guitarra portuguesa 

Jordi FARRÉS, guitarra 

Guillermo PRATS, contrabaix 

Minerva MOLINER, soprano 

Jordi DOMENECH, contratenor 

Lluís SINTES, baríton 

Júlia FARRÉS-LLONGUERAS, soprano 

Roger PADULLÉS, tenor 

Jordi CASTELLÀ, piano 

Santi RIU, piano 

Teresa VALLS,  violoncel 

M. del Mar ALDOMÀ, violí 

Xavier PUIG, director 

Martí SOBRADO, nen solista 

Pol ISERN, nen solista 

Paco RUIZ, tambor (snare drum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE L’INTÈRPRET 

DE LLEIDA 

ORFEÓ LLEIDATÀ 

COR JOVE DE L’ORFEÓ LLEIDATÀ 

CORAL MINYONS DE L’ORFEÓ LLEIDATÀ 

CORAL POLIFÒNICA DE PUIG-REIG 

ORQUESTRA ANDREVÍ DEL 

CONSERVATORI DE CERVERA 

COR DE CAMBRA DE L’AUDITORI ENRIC 

GRANADOS DE LLEIDA 

COR DE CAMBRA DE LA DIPUTACIÓ DE 

GIRONA 

ESCOLANIA DE BLAUETS DE LLUC 

(Mallorca) 
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11. Acords de col·laboració 

 

 

 

Apropa Cultura 

Auditori AXA – Illa Diagonal 

Auditori Enric Granados 

Catalunya Música 

Conservatori Professional de Música de Cervera 

Cor de Cambra de l’Auditori E. Granados 

Festival de Pasqua de Cervera 

JOP- Jove Orquestra de Ponent 

TV Lleida - Xarxa TV locals 
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amb el suport de: 

 

 

 

 

 

Col·labora 
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LLEIDA, desembre de 2018 

 


