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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 2020 

 
 
 
 

L’any 2020 , temporades 2019-20 – 2020-21,  com tots sabem ha estat un any estranyament molt 

especial i totalment atípic a l’activitat que fins ara s’havia anat desenvolupant. arreu. La incursió de 

la pandèmia mundial provocada per la Covid-19, ho ha capgirat tot i tots els àmbits i paràmetres que 

fins al moment havien prevalgut, s’han vist profundament alterats, i ho estant encara.. Ha estat un 

any de fer i, sobretot d’intentar amb molta tenacitat, de refer. 

Evidentment l’activitat de l’OJC -Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, no n’ha 

sigut pas cap excepció i hem vist com tot el que s’havia previst s’ha hagut de supeditar a aquesta 

realitat sobrevinguda que, com dèiem a afectat i encara afecta tots els nivells. Una crisi sanitària, 

social, econòmica i també cultural d’abast general. 

A desgrat dels primers temps d’una total incertesa, la voluntat ha estat de, lluny de conformar-se i/o 

lamentar-se, plantar-hi cara i reinventar tot lo inimaginable i fer possible, amb un ingent i clar 

propòsit de superació, imaginació i esforç de refer una normalitat malmesa i tornar-la dins el possible 

a on volem, entenem i estem convençuts que ha d’estar, amb una clara voluntat de servei a la societat 

i a la cultura del nostre país, començant per al nostre entorn més immediat. 

Malgrat tot plegat la Fundació Julià Carbonell, sota la direcció artística del mestre Alfons Reverté, ha 

procurat mantenir i ser fidel a un dels seus principis fundacionals i un dels eixos i objectius principals 

d’actuació. A més de ser present a Lleida, a la programació de l’Auditori Enric Granados, -com a 

orquestra titular-, ha procurat de mantenir una important activitat al Territori, intentant en la mesura 

de les possibilitats, les característiques de cada cas, i que la situació sanitària ho permetés, de poder 

atendre i ser presents a tots aquells indrets de les terres lleidatanes, ja sigui des dels formats més 

reduïts, a formacions de cambra, fins a activitats simfòniques, de forma presencial o telemàtica i 

atenent al màxim els àmbits que conformen el nostre entrellat sòcio-cultural. 

S’han programat activitats dirigides a les escoles i àmbits educatius, a residències i a centres de 

discapacitats mentals i malalts d’Alzheimer, en el mon acadèmic als joves estudiants de música 

d’Escoles i Conservatoris, a centres i col·lectius d’abast social, etc. buscant la màxima cobertura 

territorial i garantint que l’activitat que ens és pròpia podés arribar a tothom i ser present arreu, 

procurant així una igualtat de possibilitats tant a nivell cultural com social.  

Una represa d’activitats que quan no ha pogut ser de forma presencial ni de cap més altra manera, 

s’ha buscat, valent-se de les noves tecnologies, de poder arribar igualment a tots els col·lectius que 

es pretenia, on l’important ha estat continuar fent adaptant formats i programes a la nova realitat. 
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Dit això, i per a estructurar en la mesura del possible aquesta memòria, podríem seccionar l’any en 

tres parts: un primer trimestre, quasi de plena normalitat, un altre període d’incerteses, dubtes i 

renúncies i un tercer estadi de represa cap a una normalitat necessària i per a tots volguda. 

 

Primer període:   gener-març 

Continuant amb la programació de la Temporada 2019-20, iniciada l’any anterior, l’activitat que es 

ve desenvolupant era la prevista dins la programació que s’havia estructurat i que detallem en el 

quadre general de la relació de concerts – any 2020. 

S’inicià l’any amb la producció “EL BOLERO DE RAVEL”, amb la participació del Taller d’Orquestra OJC-

2020 (Conservatori de Lleida) i de l’Acadèmia OJC-2020, formats ambdós col·lectius pels joves 

estudiants del Conservatoris lleidatans, oferint 2 concerts: un a l’Auditori Enric Granados de Lleida i 

l’altre a l’Auditori del Conservatori del Liceu de Barcelona, i amb l’execució d’obres dels grans 

compositor (Verdi, Wagner i evidentment Ravel -El Bolero i La Valse-) i amb l’estrena de l’obra “Jota” 

del compositor lleidatà David Esterri. 

Fora de l’àmbit territorial lleidatà s’oferí la producció “CORDES DE CINE”, a Hostalets de Pierola, amb 

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

arranjades i orquestrades per Joan Espina, .conduïdes com a violí solista. Una producció d’èxit que 

venim oferint de fa temps i que el públic assistent agraeix calorosament. 

 

En motiu de commemorar-se, al 2020, el 250è aniversari del naixement de Beethoven es programà 

el famós “SEPTET DE BEETHOVEN” ofert per solistes de l’Orquestra i que s’interpretà a Mollerussa, 

en el marc de la Casa Canal, i a l’Auditori AXA-Illa Diagonal de Barcelona. Una obra abastament 

coneguda i que el públic que emplenaves les sales, va valorar molt positivament la seva interpretació. 

Som al març i continuant amb una programació en homenatge a Beethoven s’interpreta el programa 

“L’HEROICA DE BEETHOVEN”, sota el guiatge del mestre Luís Gorelik, director argentí convidat i que, 

junt amb la famosa Simfonia núm. 3 beethoviana “Heroica” també es va oferir les “Variacions 

Concertants” d’Alberto Ginestera, obra considerada la culminació orquestral del compositor argentí, 

en un concert memorable celebrat a l’Auditori Enric Granados de Lleida. 

En un altre àmbit es programaren les activitats de l’Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres 

de Lleida-OITLL, i que la Fundació Julià Carbonell ha inclòs en el seu projecte pedagògic, formada pels 

joves estudiants de les nostres Escoles de Música, sota la direcció d’Albert Gumí. En aquesta edició 

hi van participar un total de 85 nois i noies. Es van realitzar les sessions de treball a Mollerussa, Les 

Borges Blanques i Solsona, i la darrera, a celebrar a Oliana, ja es va veure interrompuda pel 

confinament total que les autoritats sanitària van dictaminar a causa de la pandèmia de la Covid-19. 

És a partir d’aquest moment que queda suspesa l’activitat i s’entra en un període d’incertesa. 
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Segon període:   abril-agost 

Durant aquest temps d’incerteses, dubtes i renúncies, en que es veu afectada tota la programació 

prevista, s’interromp totalment l’activitat pública. 

Així i tot i amb la voluntat d’acompanyar el confinament imposat i fer costat als diferents sectors de 

més vulnerabilitat es preveu i s’ofereix, des del 16 de març al 3 de juliol, un reguitzell de publicacions 

mitjançant les Xarxes Socials (Facebook, Instagram i Twitter) de l’OJC, i la retransmissió de més de 50 

publicacions i 32 actuacions en vídeo, pel nostre canal de YouTube, amb 2.672 visualitzacions. 

 

Primera publicació enviada en data 16 de 

març pel nostre canal YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de mitjans de març a finals de juny, d’acord 

amb un calendari establert, diàriament es 

fan publicacions a les Xarxes Socials, 

 

 

 

La situació, com tothom, és angoixant i feixuga, però la voluntat és fèrria de no deixar-nos aclaparar 

i, tant aviat es pugui, de tornar a oferir activitat. 

És amb el concert “CORDES A L’AIRE, VEUS AL VENT”, ofert a la plaça de la Sardana a la Seu Vella de 

Lleida que és reprèn mínimament una activitat. Amb la participació d’un Quintet de Cambra format 

per solistes de l’OJC, i també de la ma de Marta Infante –mezzo-soprano-, i de Toni Marsol –baríton- 

s’ofereix una vetllada musical on veus i instruments de corda dialoguen interpretant àries i duets 

d’autors com Mozart, Händel, Vivaldi, Rossini... entre d’altres. 
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Tercer període:   setembre-desembre 

És amb el concert “ESSENCIAL -Tothom per tothom-” ofert a La Seu Vella de Lleida, que recomencem 

l’activitat. Un concert dedicat a la Pandèmia que estem vivint i que es centra en homenatjar a les 

Víctimes de la Covid-19, a les persones que han patit pèrdues de persones estimades, als 

professionals de la Sanitat i d’altres professions que han estat a primera línia de foc i a la resiliència 

col·lectiva de tota la societat per afrontar-la amb l’esperança de sortir-nos de tot plegat. A la pròpia 

plantilla orquestral de l’OJC, s’afegeix l’Orquestra Ars Mèdica del Col·legi de Metges i formada per 

músics-metges d’arreu de Catalunya, com a símbol i representació de tots els professionals que han 

estat treballant a primera línia de lluita, sota la batuta del mestre Alfons Reverté. 

Un concert ple de simbologia i en homenatge a tothom. 

“Essencial” és el nom d’un concert institucional, impulsat des de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la 

Diputació de Lleida, la Delegació del Govern i l’Ajuntament de Lleida, en record de les víctimes de la 

Covid-19 i en reconeixement de totes aquelles persones essencials per fer-li front, ja sigui el personal 

de primera línia, tant des del punt de vista sanitari, com per garantir subministraments i serveis, com 

també a aquells que han renunciat a molts aspectes de la seva vida, fent un confinament sempre dur 

i difícil de portar, per tal de protegir els altres, apel·lant tant a la importància de tothom davant 

d’aquesta pandèmia (al capdavall, tothom és essencial, d’una manera o altra, i en funció de les 

possibilitats de cadascú), com pel que fa a l’acte en ell mateix, en prescindir de tot artifici per mostrar 

només allò que és realment essencial i compartit per qualsevol persona, més enllà de creences o 

ideologies; en aquest cas, la música com a fil conductor, i dos símbols universals: el foc, en record de 

les víctimes, i l’aigua, com a representació de l’esperança. 

El concert es feu a porta tancada, sense públic. Només l’espai monumental, la música, la llum i l’aigua 

com a elements essencials de l’homenatge. Un concert sense ningú que va voler ser per a tothom, 

un acte que va voler transmetre, sobretot, respecte, emoció i gratitud, i articulat al voltant de quatre 

blocs temàtics: dol, absència, fortitud i esperança. Un recorregut musical que, a través de dotze 

peces, va portar pels diferents sentiments i estats d’ànim compartits en aquests temps difícils. 

Gràcies a Lleida TV,  es va poder seguir en directe per Lleida Televisió i Barcelona Televisió (BTV), que 

oferí el senyal per a poder emetre’l en directe via streaming a tots els mitjans. També el van 

retransmetre, en diferit, diferents cadenes que formen part de la Xarxa de Televisions Locals de 

Catalunya, convidant tothom a sumar-se a aquest acte d’homenatge, seguint per qualsevol mitjà el 

concert, alhora de voler transmetre un missatge de gratitud i d’esperança a una població, la de les 

nostres comarques, que ha patit i pateix, de manera molt especial, l’impacte de la pandèmia i que, 

malgrat tot, des d’unes condicions sovint particularment dures d’aïllament i d’absència i fins i tot 

d’incomprensió, per què no dir-ho, té confiança en el futur, amb la certesa que cap sacrifici, ni cap 

pèrdua, no poden ser en va. 

El concert va tenir una molt bona acollida i resposta del públic, no només a través de la televisió 

convencional, sinó també a través de la retransmissió via streaming, on el concert va arribar fins a 32 

països diferents. Concretament, l’emissió per televisió va arribar a 153.507 espectadors, dels quals 
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35.051 van veure el concert per Lleida TV, 74.197 ho van fer a través de la Xarxa de Televisions locals 

i 44.259 per Betevé. 

A aquesta audiència hi cal afegir que l’emissió per streaming va ser seguida per 5.448 usuaris i va ser 

vist des de 32 països diferents, amb Espanya al capdavant amb 4.407 usuaris, seguida dels Estats 

Units (263), Rússia (164), Polònia (139), Israel (90), França (74), Alemanya (23), Ucraïna (22), el Regne 

Unit (17) i Andorra (13). També es va seguir des d’Algèria, Àustria, Bèlgica, Brasil, Colòmbia, 

Dinamarca, Emirats Àrabs, Grècia, Guatemala, Holanda, Iran, Irlanda, Itàlia, Kuwait, Luxemburg, 

Mèxic, Noruega, Perú, Romania, Sèrbia, Suïssa i Turquia. 

Cal destacar-ne l’aportació de Lleida TV, que va oferir el senyal del concert i el va emetre en directe. 

Posteriorment el concert també ha estat retransmès, en diferents ocasions, per Catalunya Música i 

Canal 33 de TV3. 

 

 

És amb aquesta voluntat de servei a les persones, a la cultura i amb l’afany d’arribar al major nombre 

d’àmbits i d’abast a tot el territori, que s’articulen a partir del setembre, tota l’activitat de l’Orquestra, 

re-programant, construint i readaptant totes les iniciatives, tant des d’un punt de vista presencial, 

sempre que sanitàriament sigui possible, com per les  noves vies que ens ofereix la tecnologia actual 

(streaming, enregistraments, etc...) i utilitzant tots els canals i vies possibles a l’abast. Així s’articula el 

que hem anomenat genèricament FESTIVAL DE MÚSICA OJC – TERRES DE LLEIDA. 
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FESTIVAL DE MÚSICA OJC – TERRES DE LLEIDA 

 

El Festival de Música OJC - Terres de Lleida neix com a resposta de l’OJC, des de l’àmbit de la música 

simfònica, al dur cop social que està suposant la pandèmia de la COVID-19 en la que estem tot el món 

immersos. Les necessitats sanitàries de distanciament social generen unes enormes dificultats per a la 

convivència comunitària i a la vegada ens fan prendre consciència a tots i a totes de la gran necessitat 

que tenim els éssers humans de compartir coses entre nosaltres, siguin moments de dol siguin moments 

d’alegria i retrobament. És doncs buscant la conciliació entre aquestes dues realitats que l’Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida es posa, ara més que mai, al servei de la ciutadania i 

del territori per aportar aquesta cultura-convivència musical i social tan necessària en els temps que 

estem vivint. 

També, i completant amb imatges l’essència del Festival que es presenta, s’articula una campanya 

gràfica donant difusió als valors i principis que es persegueixen. 
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Dins d’aquest espai genèric i a partir dels més petits formats de cambra (Duos i Trios), a grups més 

nombrosos de Cambra, formacions orquestrals reduïdes fins arribar a més grans formats, s’han 

estructurar i realitzat una  nombrosa activitat, amb més de 70 actuacions i que relacionem per blocs: 

• Enregistraments LLEIDA TV 

Al llarg de la primera quinzena de setembre, es van enregistrar per Lleida TV, en el marc del 

Castell del Remei, set actuacions a càrrec de diferents solistes de l’Orquestra: 

▪ Duo Guitarra i Violí 

Núria Pascual, violí; Montserrat Pijuan, guitarra 

▪ Trio Cordes de Ponent 

Conxa Boyero, violí; Xavier Balcells, viola; Teresa Valls, violoncel 

▪ Duo VentCordat 

Roger Junyent, violí; Laura Guasteví, fagot 

▪ Quartet Prysma 

Joan Sancho, violí; Eduard Boleda, viola; Marta Llona, violoncel; Xesco Grau, flauta 

▪ Univers poètic 

Jordi Castellà, piano; Xavier Hidalgo, rapsoda; Marc Castellà, tractament visual 

▪ Duo Violoncel i Fagot 

Mariona Tuset, violoncel; Ramon Aragall, fagot 

▪ Trio Canyes al vent 

Mateu Farré, clarinet; Encarna Monzó, oboè; Ramon Aragall, fagot 
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• Un matí d’Orquestra amb l’OJC – Apropa Cultura 

Coneixent l'existència de diverses entitats enfocades a l’atenció de les persones amb 

diversitat funcional i Alzheimer, i la seva distribució en el mapa de Lleida, la proposta "Un matí 

d'Orquestra" ofereix diversos cops l’any dos tallers - concerts a cada una de les ciutats que hi 

participen. D’aquesta manera dues entitats socials podran gaudir un cop al trimestre 

d’aquesta activitat. Així es va sembrant, de forma continuada, un projecte que té com a 

finalitat la presència de la música a la vida de les persones més vulnerables, que sovint no 

troben cap oferta cultural que s’adapti a les seves necessitats i particularitats. Aquesta 

iniciativa neix de la col·laboració d’Apropa Cultura amb l’OJC per tal de difondre aquest 

projecte a les Terres de Lleida. 

Les sessions (dues a cada localitat) s’han realitzar des de mitjans de setembre fins al desembre a: 

Balaguer, Cervera, Juneda, Lleida, Mollerussa, La Seu d’Urgell i Solsona, a càrrec de: 

Les primeres set sessions Trio Scherzo 

Gemma Freixes i Núria Pascual, violins; Jordi Gallén, violoncel  

Les altres set sessions: Sextet Sporadik Brass 

Helio Garcia, Nicola Barreca i Jaume Aler, trompetes; Júlio Gargallo, trompa; 

Guillem Domingo, trombó; Jaume Giribet, tuba. 

 

De les diferents sessions programades, les 2ones. sessions a La Seu d’Urgell i Solsona, es van 

haver de realitzar en streaming. Tota la resta i gràcies a la col·laboració i esforç de tots els 

col·lectius participants es van poder realitzar presencialment, guardant, en cada ocasió, les 

corresponents mesures dictades per les autoritats sanitàries. 

 

• Concerts de Cambra de petit format 

En aquest bloc de concerts de Cambra de petit format, s’organitzen i estructuren 8 concerts 

arreu del Territori, amb la voluntat com ja hem dit en altres ocasions i també al justificar el 

Festival de Música OJC - Terres de Lleida que, buscant la conciliació entre el distanciament 

social imposat i la gran necessitat que tenim els éssers humans de compartir, l’Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida es va posar, més que mai, al servei de la 

ciutadania i del territori per aportar aquesta cultura-convivència musical i social tan necessària. 

Els grups i llocs van ser: 

▪ Duo Dos de Lis   Torre-Serona 

Roser Farré, violí; Laura Fontanals, guitarra 

▪ Violini 3   Alòs de Balaguer 

Josep M. Manresa, Oriol Gonzàlez, Rubén Herrera, violins 
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▪ Amoenus Quartet  Biosca 

Enric Ribalta, flauta; Víctor Lleixà, clarinet; Júlio Gargallo, trompa; Ramon Aragall, fagot 

▪ I Fiori Duo   Esterri d’Àneu 

Conxa Boyero, violí; Teresa Valls, violoncel 

▪ Pop Piano Quartet     Vilanova de l’Aguda (posposat) 

Conxa Boyero, violí; Eduard Boleda, viola; Ònia Tomàs, violoncel; Eduard Espinet, piano 

▪ Quartet Matisse     Pont de Suert (posposat) 

Víctor Lleixà, clarinet; Virgínia Sanagustin, violí; Mamen Barreña, viola; Ònia Tomàs, violoncel 

▪ Trio Orfeu   Esterri de Cardós (en streaming) 

Joan Sancho, violí; Jordi Roura, viola; Ònia Tomàs, violoncel 

▪ Quartet Teixidor  Oliana 

Irantzu Zuasti, violí I; Joan Marsol, violí II; Jordi Armengol, viola; Xavier Roig, violoncel 

 

• L’OJC a les Aules 

L'OJC a les Aules és una iniciativa pedagògica de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres 

de Lleida-OJC, enguany en el marc del Festival de Música OJC-Terres de Lleida. L’objectiu principal 

d’aquesta iniciativa és acostar la música als infants d’arreu del territori, fent-los partícips i sentint-

se integrats dins la música perquè tinguin una visió en primera persona, més real, del que es viu 

fent música. Aquest projecte pretén aportar eines i canals per poder expressar-se, fer aflorar la 

seva creativitat i obrir portes amb aquestes experiències. Va destinat als alumnes de P3 fins a 2n 

de primària de les escoles ZER de la província de Lleida, especialment a aquells que poden tenir 

més dificultats a l’hora de desplaçar-se per anar a gaudir d’una activitat extraescolar. En aquest 

cas, els músics professionals de l’OJC es desplacen fins a l’escola per a dur a terme l’activitat. 

S’organitzaren dos guions i dos equips de professionals, solistes de l’Orquestra, per a la seva 

realització. en dues sessions matinals a cada ZER 

▪ “El viatge d’en Gustav” 

Natàlia Crespo, violí; Paco Ruiz, percussions. 

- ZER Serra Llarga / La Noguera (Algerri, Castelló de Farfanya i Ivars de Noguera) 

Una sessió a l’Escola d’Algerri i l’altra a l’Escola d’Ivars de Noguera (enregistrades) 

- ZER La Segarra, / La Segarra (Sanaüja, Sant Ramon, Plans de Sió i Ribera d'Ondara) 

- ZER L’Oliver / Segrià (La Granja d'Escarp, Llardecans, Maials i Massalcoreig) 

 

▪ “A 3 d’Orquestra” 

Núria Caballé, violí; Ramon Aragall, fagot; Júlio Gargallo, trompa. 

- ZER Baridà-Batllia / Cerdanya (Prullans, Prats, Lles i Martinet) 

- ZER Guicivervi / L’Urgell (Guimerà, Ciutadilla, Verdú i Vilagrassa) 

Una sessió a l’Escola de Vilagrassa i l’altra a l’Escola de Verdú 

- ZER Riu Set / Les Garrigues (L'Albi, Cervià de les Garrigues, La Pobla de Cérvoles i Vinaixa) 
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• L’OITLL- Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida 

L’OJC amplia el seu projecte pedagògic, conscient del valor i de la importància dels projectes 

d’orquestres infantils que hi han hagut i que hi ha a les nostres comarques, amb la voluntat de 

donar-hi un nou impuls i garantir-ne la continuïtat. 

És per això que dins el marc del Projecte Pedagògic de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les 

Terres de Lleida, l’Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida–OITLL vol oferir als nens 

i nenes estudiants de música dels darrers cursos de Grau Elemental i inici de Grau Professional, 

de les Escoles de Música i Conservatoris de les poblacions de tota la demarcació de Lleida, 

l’oportunitat de realitzar un treball orquestral de qualitat, lúdic i engrescador 

De les quatre sessions previstes per al 2020, se’n van poder realitzar tres: Mollerussa, Les Borges 

Blanques i Solsona. La darrera sessió i concert final, fixat pel 14 de març a Oliana, es va haver de 

suspendre degut al confinament.  

Ara a l’octubre, es va poder realitzar la darrera sessió i la interpretació, com a concert final, de 

dues de les obres treballades, enregistrant-lo i enviant-lo posteriorment a tots els inscrits i a les 

seves famílies, donat que es va haver de fer sense públic degut a les normes sanitàries. 

A l’edició d’enguany s’hi van inscriure 85 nois i noies procedents de les Escoles de Música de: 

Alpicat, Agramunt, Balaguer, Bellpuig, Cervera, Ivars d’Urgell, Lleida, Mollerussa, Oliana, Ponts, 

Sant Guim de Freixenet, Solsona, Tàrrega, Torrefarrera, Tremp. 

 

• Concerts als Centres Cívics (Lleida) 

D’acord amb el que ja apuntàvem al parlar del bloc del Concerts de Cambra de petit format, 

s’agrupen aquests quatre concerts que es van oferir a diferents Centres Cívics de la ciutat de 

Lleida, amb la voluntat d’apropar la música al màxim de persones possibles i, segurament, a 

moltes que normalment no contemplen com a fet habitual l’assistència a les sales de concerts de 

la ciutat. 

Alhora que s’obria un ventall a la recerca de nous públics també es perseguia amb aquesta 

iniciativa, de fer confluir l’apartat social i cultural sobretot en aquests moments de tant aïllament  

i distanciament imposat, posant al servei de la ciutadania una convivència musical i social tan 

necessària, oferint breus concerts d’uns 30 minuts de durada a cada lloc. 

Els grups i llocs van ser: 

▪ Atrium Ensemble  Balàfia i Pardinyes 

Cecília Clarés i Roger Junyent, violins; Guillermo Turina, violoncel 

 

▪ Meraki Trio   Cappont i Bordeta (en streaming els dos) 

Mar Aldomà i Núria Caballé, violins; Mamen Barreña, viola 
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• VII Ensemble (Septet de Beethoven) 

Ja en la perspectiva posada en anar ampliant les formacions musicals i en motiu del 250è. 

aniversari del naixement de L. van Beethoven, l’OJC es presenta una de les seves obres 

cambrístiques més significatives, el conegudíssim Septet, interpretat pels membres de 

l’Orquestra. 

El programa s’inicia amb un arranjament per a aquesta formació de l’obra Kol Nidrei del 

compositor alemany Max Bruch. Una obra escrita a finals del segle XIX, originalment per a 

violoncel i orquestra, inspirada en la veu dels rapsodes i en els cants litúrgics de les sinagogues. 

A continuació, es podia escoltar el Septet en Mi bemoll Major Op. 20. Compost l’any 1800, va 

ser una obra del primer període creatiu de Beethoven, coincidint en el temps amb la seva 

Primera Simfonia. Una composició encara d’estil clàssic, però ja força evolucionada. 

Els membres que conformen VII Ensemble són: Víctor Lleixà, clarinet; Rosa M. Cases, fagot; 

Joan Camps, trompa; Rubén Herrera, violí; Paula Roca, viola; Teresa Valls, violoncel; Xavier 

Sánchez, contrabaix. 

Els concerts, s’oferiren a: Almatret, (en streaming) Organyà i Lleida (Aud. E. Granados) 

 

• 10è. Festival de Pasqua de Cervera 

El concert programat dins el Festival de Pasqua i previst inicialment per a l’abril i que forçament 

es va haver de suspendre per la pandèmia, es va realitzar finalment, a mitjans de novembre, a 

Cervera en el marc del Paranimf de la Universitat, en streaming 

En aquesta ocasió l’OJC es presenta, en el seu format orquestral, amb una atractiva proposta 

inspirada en les danses que històricament s’han ballat al llarg del curs del riu Segre, i ho fa en la 

versió que n’ha fet el músic mollerussenc Rafael Moreno, amb l’estrena de la seva obra 

“Danses del Segre”, obra encàrrec de l’OJC any 2019. 

Completà el programa, el concert per a caixa solista, composat i interpretat pel mateix autor, el 

percussionista Juan Francisco Ruiz. (obra encàrrec de l’OJC any 2018) 

 

• Danses del Segre 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida proposa en aquests concerts tres 

obres ben diferents: El Concert per a ”Snare Drum i Cordes”, de Juan Francisco Ruiz, inspirada 

en la música de les festes populars, podem escoltar els elements rítmics característics de la 

història del tambor. El ”Concert per a Piano i Orquestra en Re Major, Hob XVIII”, de Franz Joseph 

Haydn, interpretat per la pianista Laia Masramon, especialista en el repertori d’aquesta època. 

I les ”Danses del Segre”, del compositor mollerussenc Rafael Moreno, que ens evoquen imatges 
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del transcurs del riu Segre, des del seu naixement al Pirineu, passant pel seu curs central, i 

acabant finalment a la plana lleidatana. Un recull de la música popular dels llocs on va 

transcorrent ben segur molt familiars per a tothom. 

Concerts oferts a Lleida (en streaming) i a la Pobla de Segur 

 

• Els Vents de l’OJC 

Ja aquesta darrera producció, és vol introduir dins a literatura per a formació d’instruments de 

vent sols, en concret per a la constituïda per un doble quintet de vent, és força més 

desconeguda que l’específica per a la de cordes soles. Amb aquest programa us presenta 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. 

Els concerts es van celebrar a: Bellaguarda, Pinós, Alfarràs (en streaming) i a Lleida (Aud. E. 

Granados). 

 

A tall de resum podem dir que dins el marc del Festival de Música OJC – Terres de Lleida, 

s’han realitzat 76 activitat (de setembre a desembre) 

 
 
 
 

Altres concerts de Cambra 
 

A més, tot i que es va haver de suspendre, per la Covid-19, l’acte i la participació en la celebració del 

Dia de les Esquadres, a Lleida i al El Terrós, en l’Acte d’homenatge al president Lluís Companys, es va 

participar en l’Acte Institucional de l’11 de setembre a Lleida, i a l’Acte a l’IEI a l’entorn de la figura 

de Pau Casals, amb la participació de la solista de l’Orquestra, Teresa Valls. 
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Així doncs i a nivell estadístic podem dir que al llarg d’aquest inusual, estrany i excepcional any 2020 

(en tots els sentits), hem efectuat: 

 
 
 

Total concerts i activitats:  94 
 
 
 
 

Concerts simfònics 25 5 en streaming 7 suspesos 

OITLL-Orquestra Infantils Julià 
Carbonell de les Terres de Lleida 

5  1 suspès 

Concerts Cambra petit format 8 1 en streaming 2 posposats 

Concert a Centres Cívics (Lleida) 4 2 en streaming  

L’OJC a les Aules (pedagògic) 12 4 enregistrats  

Sessions Apropa Cultura 28 4 en streaming  

Altres activitats social 1  1 suspès 

Activitats audiovisual 7   

Altres activitats de Cambra 4  2 suspès 
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RELACIÓ CONCERTS – any 2020 

 

 

Data Producció/concert/activitat Lloc  

 

26-01-2020 EL BOLERO DE RAVEL  Barcelona Simfònic 

02-02-2020 EL BOLERO DE RAVEL Lleida Simfònic 
 

15-02-2020 MAMAPOP-Andorra   -SUSPÈS- Andorra la Vella Espectacle 
 

16-02-2020 CORDES DE CINE Hostalets de Pierola Simfònic 

 

22-02-2020 EL SEPTET DE BEETHOVEN Mollerussa Solistes de l’OJC 

23-02-2020 EL SEPTET DE BEETHOVEN Barcelona Solistes de l’OJC 

 

01-03-2020 L’HEROICA DE BEETHOVEN Lleida Simfònic 
 

15-02-2020 
OITLL-Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida – Sessió de Treball 

Mollerussa 
Pedagògic-
Simfònic 

22-02-2020 
OITLL-Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida – Sessió de Treball 

Les Borges Blanques 
Pedagògic-
Simfònic 

07-03-2020 
OITLL-Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida – Sessió de Treball 

Solsona 
Pedagògic-
Simfònic 

14-03-2020 
OITLL-Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida – Concert final    -SUSPÈS COVID 19- 

Oliana 
Pedagògic-
Simfònic 

 

22-03-2020 DANSES DEL SEGRE       -SUSPÈS COVID 19- Tàrrega Simfònic 

29-03-2020 DANSES DEL SEGRE       -SUSPÈS COVID 19- Barcelona Simfònic 

    

05-04-2019 
10è. FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA   
-SUSPÈS COVID 19- 

Cervera Simfònic 

 

19-04-2020 DUENDE–EL SOMBRERO DE TRES PICOS   SUSPÈS-COVID19 Lleida Simfònic 

03-05-2020 DUENDE–EL SOMBRERO DE TRES PICOS   SUSPÈS-COVID19 Barcelona Simfònic 
 

19-07-2020 
40è. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CERVERA   
-SUSPÈS-COVID 19- 

 Cervera Simfònic 

 

11-07-2020 CONCERT 11  DE JULIOL      -SUSPÈS COVID 19- Lleida Cambra 
 
 
 
 
 
 

FESTIVAL DE MÚSICA OJC-TERRES DE LLEIDA 
 
 
 

30-08-2020 
CONCERT CORDES A L’AIRE VEUS AL VENT 
Quintet de Cambra – Marta Infante – Toni Marsol 

Lleida Cambra 

 

06-09-2020 
ESSENCIAL 
OJC  i  Orquestra Ars Mèdica 

Lleida 
(En streaming) 

Simfònic 
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 LLEIDA TV (enregistraments)   -   Castell del Remei   

07-09-2020 -10 h. Duo Guitarra i Violí  
 

07-09-2020 -12 h. Trio Cordes de Ponent   

08-09-2020 -10 h. Duo Ventcordal  
 

08-09-2020 -12 h. Quartet Prysma  
 

14-09-2020 -10 h. Univers poètic  
 

15-09-2020 -10 h. Duo Violoncel i Fagot  
 

15-09-2020 -12 h. Trio Canyes al vent  
 

 

  Trio Scherzo  

23-09-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura La Seu d’Urgell Projecte Social 

30-09-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura Lleida Projecte Social 

07-10-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura Juneda Projecte Social 

14-10-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura Cervera Projecte Social 

21-10-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura Balaguer Projecte Social 

28-10-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura Solsona Projecte Social 

18-11-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura Mollerussa Projecte Social 

  Sporadik Brass  

04-11-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura 
La Seu d’Urgell 
En streaming 

Projecte Social 

11-11-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura 
Solsona 
En streaming 

Projecte Social 

25-11-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura Balaguer Projecte Social 

02-12-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura Juneda Projecte Social 

09-12-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura Cervera Projecte Social 

16-12-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura Mollerussa Projecte Social 

23-12-2020 MATÍ D’ORQUESTRA AMB L’OJC – Apropa Cultura Lleida Projecte Social 

 

03-10-2020 
CONCERT DE CAMBRA PETIT FORMAT 
Duo Dos de Lis 

Torre-Serona Cambra 

04-10-2020 
CONCERT DE CAMBRA PETIT FORMAT 
Violini 3 

Alòs de Balaguer Cambra 

10-10-2020 
CONCERT DE CAMBRA PETIT FORMAT 
Amoenus Quartet 

Biosca Cambra 

18-10-2020 
CONCERT DE CAMBRA PETIT FORMAT 
I Fiori Duo 

Esterri d’Àneu Cambra 
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24-10-2020 
CONCERT DE CAMBRA PETIT FORMAT 
Pop Piano Quartet   -   POSPOSAT COVID 19 

Vilanova de l’Aguda Cambra 

25-10-2020 
CONCERT DE CAMBRA PETIT FORMAT 
Quartet Matisse   -   POSPOSAT COVID 19 

Pont de Suert Cambra 

31-10-2020 
CONCERT DE CAMBRA PETIT FORMAT 
Trio Orfeu 

Esterri de Cardós 
En streaming 

Cambra 

13-12-2020 
CONCERT DE CAMBRA PETIT FORMAT 
Quartet Teixidor 

Oliana Cambra 

 

05-10-2020 
L’OJC a les AULES 
El viatge d’en Gustav 

ZER Noguera 
enregistrat 

Pedagògic 

15-10-2020 
L’OJC a les AULES 
A 3 d’Orquestra 

ZER Cerdanya 
enregistrat 

Pedagògic 

26-10-2020 
L’OJC a les AULES 
A 3 d’Orquestra 

ZER Urgell Pedagògic 

09-11-2020 
L’OJC a les AULES 
El viatge d’en Gustav 

ZER Segarra Pedagògic 

16-11-2020 
L’OJC a les AULES 
A 3 d’Orquestra 

ZER Garrigues Pedagògic 

30-11-2020 
L’OJC a les AULES 
El viatge d’en Gustav 

ZER Segrià Pedagògic 

 

11-10-2020 
OITLL-Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida – Sessió final   -   enregistrament 

Oliana 
Pedagògic-
Simfònic 

 

17-10-2020 
CONCERT CENTRE CÍVICS 
Atrium Ensemble 

Lleida- Balàfia  Cambra 

17-10-2020 
CONCERT CENTRE CÍVICS 
Atrium Ensemble 

Lleida- Perdinyes  Cambra 

07-11-2020 
CONCERT CENTRE CÍVICS 
Meraki Trio 

Lleida- Cappont  
En streaming 

Cambra 

07-11-2020 
CONCERT CENTRE CÍVICS 
Meraki Trio 

Lleida- Bordeta  
En streaming 

Cambra 

 

08-11-2020 VII ENSEMBLE 
Almatret 
En streaming 

Solistes de l’OJC 

29-11-2020 VII ENSEMBLE Organyà Solistes de l’OJC 

03-12-2020 VII ENSEMBLE Lleida Solistes de l’OJC 
 

15-11-2020 10è. FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA 
Cervera 
En streaming 

Simfònic 

 

22-11-2020 DANSES DEL SEGRE 
Lleida 
En streaming 

Simfònic 

20-12-2020 DANSES DEL SEGRE La Pobla de Segur Simfònic 
 

12-12-2020 ELS VENTS DE L’OJC Bellaguarda Simfònic 

19-12-2020 ELS VENTS DE L’OJC Pinós Simfònic 

27-12-2020 ELS VENTS DE L’OJC 
Alfarràs 
En streaming  

Simfònic 

28-01-2021 ELS VENTS DE L’OJC Lleida Simfònic 
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RELACIÓ CONCERTS – Altres concerts de Cambra – any 2020 

 

 
 
 
 
 
 

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, 

Instagrame, Youtube, Flickr i Spotify, 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-04-2020 

DIA DE LES ESQUADRES     -SUSPÈS COVID 19- 
Quintet SPORADIK BRASS 
Hélio Garcia, (trompeta) Nicola Barreca, (trompeta) 
Juan Miguel Marzà, (trompa)- Guillem Domingo, (trombó) 
Jaume Giribet, (tuba) 

LLEIDA 
La Seu Vella 

   

10-09-2020- 

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

Marta Llona (violoncel) - Xesco Grau (flauta) 

LLEIDA 
La Seu Vella 

15-10-2020- 

ACTE D’HOMENATGE AL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS 
Quartet PRYSMA    només ofrena floral  -   COVID 19 
Joan Sancho (violí) - Eduard Boleda (viola) 

Marta Llona (violoncel) - Xesco Grau (flauta) 

EL TERRÓS 
Acte homenatge a Ll. Companys 

 
02-12-2020- 
 

ACTE IEI, diàleg a l’entorn de la figura de Pau Casals 
Teresa Valls (violoncel) 

LLEIDA 
IEI 
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3. FITXES PRODUCCIONS 

 

Concert núm.  1   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  48   
 

Títol del concert:   EL BOLERO DE RAVEL 
Data: 26-01-2020  

Municipi: BARCELONA Espai / Auditori:  AUDITORI CONSERVATORI DEL LICEU 

Aforament   400 Assistència  341 Preu  15 i 20€ 

Intèrprets i repertori  
 

Nabucco (obertura)                                        G. VERDI 

Jota (estrena, i obra encàrrec OJC-2019)               D. ESTERRI 

Suite de Tannhäuser                                        R. WAGNER 

   Cor dels pelegrins 

   Cançó de l’estrella del capvespre 

   Gran Marxa  

La Valse                                               M. RAVEL 

Bolero                                                 M… RAVEL 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Taller d’Orquestra OJC 2020 (Orq. Simf. Conservatori de Lleida – Dir. Dolors Ricart) 

Acadèmia OJC-2020 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

 

L’OJC comença el 2020 amb un programa format per una gran varietat d’obres, estils i 

compositors, podent escoltar obres tan conegudes com el tema de l’Obertura de Nabucco 

de Verdi, el famós obstinat de caixa del Bolero i La Valse de Ravel, fragments 

operístics de Tannhäuser de Wagner i una composició per a orquestra d’una Jota del 

compositor lleidatà David Esterri “Lo Pardal Roquer”. 

Dins d’aquesta proposta l’OJC inclou el projecte pedagògic de l’Acadèmia OJC, adreçat 

als estudiants dels darrers cursos de Grau Professional o que l’hagin acabat 

recentment, i el Taller d’Orquestra, una experiència formativa adreçada als estudiants 

de música dels primers cursos de Grau Professional, enguany amb 

els estudiants del Conservatori de Lleida. Tots plegats tenint l’oportunitat de 

treballar dins una orquestra professional amb un repertori magnífic que tothom va 

gaudir-lo tant a dalt com a baix de l’escenari. 

 

 

Un concert extraordinari àmpliament valorat per tothom. 
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Concert núm.  2   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  48   
 

Títol del concert:   EL BOLERO DE RAVEL 
Data: 02-02-2020  

Municipi: LLEIDA Espai / Auditori:  AUDITORI ENRIC GRANADOS 

Aforament   803 Assistència  800 Preu  5, 10 i 12 € 

Intèrprets i repertori  
 

Nabucco (obertura)                                        G. VERDI 

Jota (estrena, i obra encàrrec OJC-2019)               D. ESTERRI 

Suite de Tannhäuser                                        R. WAGNER 

   Cor dels pelegrins 

   Cançó de l’estrella del capvespre 

   Gran Marxa  

La Valse                                               M. RAVEL 

Bolero                                                 M… RAVEL 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Taller d’Orquestra OJC 2020 (Orq. Simf. Conservatori de Lleida – Dir. Dolors Ricart) 

Acadèmia OJC-2020 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

 

L’OJC comença el 2020 amb un programa format per una gran varietat d’obres, estils i 

compositors, podent escoltar obres tan conegudes com el tema de l’Obertura de Nabucco 

de Verdi, el famós obstinat de caixa del Bolero i La Valse de Ravel, fragments 

operístics de Tannhäuser de Wagner i una composició per a orquestra d’una Jota del 

compositor lleidatà David Esterri “Lo Pardal Roquer”. 

Dins d’aquesta proposta l’OJC inclou el projecte pedagògic de l’Acadèmia OJC, adreçat 

als estudiants dels darrers cursos de Grau Professional o que l’hagin acabat 

recentment, i el Taller d’Orquestra, una experiència formativa adreçada als estudiants 

de música dels primers cursos de Grau Professional, enguany amb 

els estudiants del Conservatori de Lleida. Tots plegats tenint l’oportunitat de 

treballar dins una orquestra professional amb un repertori magnífic que tothom va 

gaudir-lo tant a dalt com a baix de l’escenari. 

 

 

Un concert també extraordinari i, amb l’aforament totalment exhaurit, valorat per tothom. 
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Concert núm.  --- 
 

Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  12   
 

Títol del concert: MAMAPOP - Andorra 
Data: 15-02-2020 

Municipi: ANDORRA LA VELLA Espai / Auditori:   PALAU DE CONGRESSOS 

Aforament   914 Assistència      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 de Música L’Intèrpret. 

 

Director: JOSEP M. BOSSA 

 

 

CONCERT SUSPÈS per la COVID 19 
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Títol del concert:   CORDES DE CINE 
Data: 16-02-2020  

Municipi: ELS HOSTALETS DE PIEROLA Espai / Auditori:  AUDITORI Cal Figueres 

Aforament   200 Assistència  140 Preu  10 € 

Intèrprets i repertori  
 

Música de cinema 

   El violinista a la teulada                       J. BOCH–J. WILLIAMS 

   La llista de Schindler                              J. WILLIAMS 

   Psicosis. Suite                                B. HERMANN 

   Jurassic Park                               J. WILLIAMS 

   Tauró                                      J. WILLIAMS 

   Yumeji – In the mood for love            S. UMEBAYASHI 

   Enrico IV - Oblivion                         A. PIAZOLLA 

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

   Cinema Paradiso                               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 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, gaudint plegats de la màgia de la música. 

 

 
Un concert popular, planer, familiar i a l’abast de tothom i que és àmpliament aplaudit arreu on es va 
interpretant. 
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Títol del concert:   EL SEPTET DE BEETHOVEN 
Data   22-02-2020  

Municipi: MOLLERUSSA Espai / Auditori:  Casa Canal 

Aforament   150 Assistència  86 Preu  10 € 

Intèrprets i repertori . 
 

Kol Nidrei  Op. 47, per a violoncel i sextet      M. BRUCH (Arr. Arie van Hoek) 

         Teresa Valls, violoncel 

Septet en Mi bemoll Major Op. 20                    L.v. BEETHOVEN 

   I Adagio, Allegro con brio 

   II. Adagio cantabile 

   III. Tempo di minueto 

   IV. Tema con variazioni - Andante 

   V. Scherzo - Allegro molto vivace 

   VI. Andante con molto alla Marcia-Presto 

 

VII Ensemble (solistes de l’Orq. Simf. Julià Carbonell de les Terres de Lleida–OJC) 

   Víctor Lleixà, clarinet 

   Rosa M. Cases, fagot 

   Joan Camps, trompa 

   Rubén Herrera, violí 

   Paula Roca, viola 

   Teresa Valls, violoncel 

   Xavier Sánchez, contrabaix 

 

 

En motiu del 250è aniversari del naixement de L. van Beethoven, és presenta una de 

les seves obres cambrístiques més significatives, el conegudíssim Septet, a càrrec 

del VII Ensemble, formació integrada per solistes de l’Orquestra Simfònica Julià 

Carbonell de les Terres de Lleida. 

El concert començà amb un arranjament per a aquesta formació de l’obra Kol Nidrei del 

compositor alemany Max Bruch. Una obra escrita a finals del segle XIX, originalment 

per a violoncel i orquestra, inspirada en la veu dels rapsodes i en els cants litúrgics 

de les sinagogues, i a continuació, i com a plat fort, el Septet de Beethoven, 

coincidint en el temps amb la seva Primera Simfonia. 

 

 

Dues obres d’una gran bellesa amb una excel·lent interpretació dels solistes de l’Orquestra, que no van 
deixar indiferents al públic assistent i que va agrair calorosament. 
 

  



 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS   –   2020       30 

 
 
 
 

Concert núm.  5  Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  7  
  

Títol del concert:   EL SEPTET DE BEETHOVEN 
Data   23-02-2020  

Municipi: BARCELONA Espai / Auditori:  Auditori AXA-Illa Diagonal 

Aforament   597 Assistència  590 Preu  5 € 

Intèrprets i repertori  
 

Kol Nidrei  Op. 47, per a violoncel i sextet      M. BRUCH (Arr. Arie van Hoek) 

         Teresa Valls, violoncel 

Septet en Mi bemoll Major Op. 20                    L.v. BEETHOVEN 

   I Adagio, Allegro con brio 

   II. Adagio cantabile 

   III. Tempo di minueto 

   IV. Tema con variazioni - Andante 

   V. Scherzo - Allegro molto vivace 

   VI. Andante con molto alla Marcia-Presto 

 

VII Ensemble (solistes de l’Orq. Simf. Julià Carbonell de les Terres de Lleida–OJC) 

   Víctor Lleixà, clarinet 

   Rosa M. Cases, fagot 

   Joan Camps, trompa 

   Rubén Herrera, violí 

   Paula Roca, viola 

   Teresa Valls, violoncel 

   Xavier Sánchez, contrabaix 

 

 

En motiu del 250è aniversari del naixement de L. van Beethoven, és presenta una de 

les seves obres cambrístiques més significatives, el conegudíssim Septet, a càrrec 

del VII Ensemble, formació integrada per solistes de l’Orquestra Simfònica Julià 

Carbonell de les Terres de Lleida. 

El concert començà amb un arranjament per a aquesta formació de l’obra Kol Nidrei del 

compositor alemany Max Bruch. Una obra escrita a finals del segle XIX, originalment 

per a violoncel i orquestra, inspirada en la veu dels rapsodes i en els cants litúrgics 

de les sinagogues, i a continuació, i com a plat fort, el Septet de Beethoven, 

coincidint en el temps amb la seva Primera Simfonia. 

 

 

Dues obres d’una gran bellesa amb una excel·lent interpretació dels solistes de l’Orquestra, que no van 
deixar indiferents al públic que emplenava totalment la sala i que va agrair amb una llarga ovació. 
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Títol del concert:   L’HEROICA DE BEETHOVEN 
Data   01-03-2020  

Municipi: LLEIDA Espai / Auditori:  Auditori Enric Granados 

Aforament   803 Assistència  630 Preu  5, 10 i 12 € 

Intèrprets i repertori  . 
 

Variacions concertants                         A. GINASTERA 

Simfonia núm. 3 en Mib Major “Heroica”                 L.v. BEETHOVEN 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

 

Director: LUÍS GORELIK 

 

 

L’OJC convidà el director argentí Luis Gorelik per interpretar dos compositors amb 

estils i trajectòries molt diferenciades. Per una banda podrem escoltar les Variacions 

Concertants del compositor argentí Alberto Ginastera, una obra escrita el 1953 que ha 

estat considerada la culminació orquestral del compositor. L’obra conté un tema 

interpretat pel cello i l’arpa, que després va canviant pels diferents instruments 

solistes, explotant-ne totes les seves possibilitats. 

A la segona part una de les simfonies més famoses de Beethoven, l’Heroica. considerada 

que amb aquesta el compositor trenca els esquemes de la tradicional simfonia clàssica 

i dona pas als inicis del romanticisme. 

 

 

Dues obres ben diferents però d’una gran profunditat i bellesa. En la primera els diferents solistes de 
l’Orquestra van anar desenvolupament una vegada més la seva musicalitat i professionalitat, i en la simfonia 
beethoviniana el mestre va realitzar una versió d’una gran força i d’una qualitat extrema, a més d’una 
interpretació musical excel·lent. 

Així també ho va interpretar el públic i fou llargament aplaudit, tant el mestre com el treball realitzat pel 
l’Orquestra. 
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Concert núm.  --- Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   79   

Títol del concert: OITLL-ORQUESTRA INFANTIL JULIÀ CARBONELL DE LES TERRES DE LLEIDA 

Data:   14-03-2020 

Municipi:   OLIANA Espai:  PAVELLÓ MUNICIPAL FRANCESC BETRIU 

Aforament   500 Assistència   --- Preu   5, € 

Intèrprets i repertori  

DANSES PER A ORQUESTRA 

L’evolució de la dansa a través de la història 

 

Obertura 

Contradansa                      C.W.Gluck (1714-1787) 

 

El renaixement 

Tres danses          V.Haussmann (1565-1614) 

 

El barroc 

Sarabanda          G.F.Haendel (1685-1759) 

 

El classicisme 

Minuet                C.W.Gluck (1714-1787) 

 

El romanticisme 

Farandola “Pels meus petits amics” op.14      G.Pierné (1863-1937) 

El segle XX 

Canon                 B.Bartok (1881-1945) 

 

Arreu del món 

Suite de danses del mon        A.Gumí (1965) 

   Dansa primitiva (africana) 

   Cançó i dansa russa 

   Dansa en cercle apatxe  

 

 

Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OITLL 

 

Director: ALBERT GUMÍ 

 

 

Concert final de l’Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida-OITLL de 

les seves activitats, que s’han realitzat a Mollerussa, Les Borges Blanques, i Solsona 

en unes sessions de treball de matí i tarda que finalitzen amb aquest concert. 

Una experiència destinada als joves estudiants de les escoles de Música de les terres 

lleidatanes des dels darrers cursos de Nivell Elemental als primers de Grau Mitja, 

sota el guiatge dels professionals de l’OJC i sota la batuta de músic i pedagog Albert 

Gumí. 

 

 

CONCERT SUSPÈS per la COVID 19 
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Concert núm.  --- Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  29  
  

Títol del concert:   DANSES DEL SEGRE 
Data    22-03-2020  

Municipi: TÀRREGA Espai / Auditori:  Teatre Ateneu 

Aforament   552 Assistència   Preu  10 € 

Intèrprets i repertori  
 

Tres postals il·luminades                                 X. MONTSALVATGE 

Concert per a Snare Drum i cordes (obra encàrrec OJC 2018)      J.F. RUIZ 

Danses del Segre (estrena – obra encàrrec OJC 2020)             R. MORENO 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Juan Francisco Ruiz, caixa 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

 

L’OJC convida a gaudir de les obres de tres catalans i que totes elles volen suggerir 

imatges de llocs i paisatges d’arreu del món, però també de casa nostra. 

L’obra Tres Postals Il·luminades de Xavier Montsalvatge obrirà el concert oferint-nos 

imatges de la Provença, l’Havana i de Nova York. Seguidament Juan Francisco Ruiz, 

percussionista de l’OJC, interpretarà una composició pròpia, inspirada en la música 

de les festes populars, i per acabar el concert, les Danses del Segre del compositor 

mollerussenc Rafael Moreno, que ens evoca imatges del transcurs del riu Segre. 

 

 

CONCERT SUSPÈS per la COVID 19 
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Concert núm.  --- Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  29 
   

Títol del concert:   DANSES DEL SEGRE 
Data    29-03-2020  

Municipi: BARCELONA Espai / Auditori:  Auditori AXA-Illa Diagonal 

Aforament   597 Assistència   Preu  5 € 

Intèrprets i repertori . 
 

Tres postals il·luminades                                 X. MONTSALVATGE 

Concert per a Snare Drum i cordes (obra encàrrec OJC 2018)      J.F. RUIZ 

Danses del Segre (estrena – obra encàrrec OJC 2020)             R. MORENO 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Juan Francisco Ruiz, caixa 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

 

L’OJC convida a gaudir de les obres de tres catalans i que totes elles volen suggerir 

imatges de llocs i paisatges d’arreu del món, però també de casa nostra. 

L’obra Tres Postals Il·luminades de Xavier Montsalvatge obrirà el concert oferint-nos 

imatges de la Provença, l’Havana i de Nova York. Seguidament Juan Francisco Ruiz, 

percussionista de l’OJC, interpretarà una composició pròpia, inspirada en la música 

de les festes populars, i per acabar el concert, les Danses del Segre del compositor 

mollerussenc Rafael Moreno, que ens evoca imatges del transcurs del riu Segre. 

 

 

CONCERT SUSPÈS per la COVID 19 
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Concert núm.  --- Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  29   
 

Títol del concert:   10è. FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA 
Data    05-04-2020  

Municipi: CERVERA Espai / Auditori:  Paranimf de la Universitat 

Aforament   500 Assistència   Preu  10 € 

Intèrprets i repertori  
 

Tres postals il·luminades                                 X. MONTSALVATGE 

Concert per a Snare Drum i cordes (obra encàrrec OJC 2018)      J.F. RUIZ 

Danses del Segre (estrena – obra encàrrec OJC 2020)             R. MORENO 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Juan Francisco Ruiz, caixa 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

 

L’OJC convida a gaudir de les obres de tres catalans i que totes elles volen suggerir 

imatges de llocs i paisatges d’arreu del món, però també de casa nostra. 

L’obra Tres Postals Il·luminades de Xavier Montsalvatge obrirà el concert oferint-nos 

imatges de la Provença, l’Havana i de Nova York. Seguidament Juan Francisco Ruiz, 

percussionista de l’OJC, interpretarà una composició pròpia, inspirada en la música 

de les festes populars, i per acabar el concert, les Danses del Segre del compositor 

mollerussenc Rafael Moreno, que ens evoca imatges del transcurs del riu Segre. 

 

 

CONCERT SUSPÈS per la COVID 19 
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Concert núm.  --- Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  61   
 

Títol del concert:   DUENDE – EL SOMBRERO DE TRES PICOS 
Data    19-04-2020  

Municipi: LLEIDA Espai / Auditori:  Auditori Enric Granados 

Aforament   803 Assistència   Preu  7, 11 i 13 € 

Intèrprets i repertori  
 

Concert per a piano i orquestra “Duende”                    A. ESPINOSA 

    (estrena, obra encàrrec OJC 2020) 

El sombrero de Tres Picos                                 M. de FALLA 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Cristina Casale, piano 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

 

Música d’ahir i d’avui inspirada en el folklore de la pell de brau. De Falla a 

Espinosa. Un clàssic de la nostra literatura musical al costat de l’estrena d’un nou 

concert de piano inspirat en la figura del nostre compositor més universal, Enric 

Granados. 

 

 

CONCERT SUSPÈS per la COVID 19 
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Concert núm.  --- Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  61   
 

Títol del concert:   DUENDE – EL SOMBRERO DE TRES PICOS 
Data    26-04-2020  

Municipi: BARCELONA Espai / Auditori:  AUDITORI CONSERVATORI DEL LICEU 

Aforament   400 Assistència       Preu  15 i 20€ 

Intèrprets i repertori  
 

Concert per a piano i orquestra “Duende”                    A. ESPINOSA 

    (estrena, obra encàrrec OJC 2020) 

El sombrero de Tres Picos                                 M. de FALLA 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Cristina Casale, piano 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

 

Música d’ahir i d’avui inspirada en el folklore de la pell de brau. De Falla a 

Espinosa. Un clàssic de la nostra literatura musical al costat de l’estrena d’un nou 

concert de piano inspirat en la figura del nostre compositor més universal, Enric 

Granados. 

 

 

CONCERT SUSPÈS per la COVID 19 
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Concert núm.  --- Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  61  
  

Títol del concert:   40è. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CERVERA 
Data    19-07-2020  

Municipi: CERVERA Espai / Auditori:  Paranimf de la Universitat 

Aforament   500 Assistència       Preu  10 € 

Intèrprets i repertori . 
 

Concert per a piano i orquestra “Duende”                    A. ESPINOSA 

    (estrena, obra encàrrec OJC 2020) 

El sombrero de Tres Picos                                 M. de FALLA 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Cristina Casale, piano 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

 

Música d’ahir i d’avui inspirada en el folklore de la pell de brau. De Falla a 

Espinosa. Un clàssic de la nostra literatura musical al costat de l’estrena d’un nou 

concert de piano inspirat en la figura del nostre compositor més universal, Enric 

Granados. 

 

 

CONCERT SUSPÈS per la COVID 19 
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Concert núm.  --- Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  7   
 

Títol del concert:   CONCERT 11 DE JULIOL 
Data    11-07-2020  

Municipi: LLEIDA Espai / Auditori:  Plaça pública 

Aforament       Assistència       Preu     € 

Intèrprets i repertori  
 

Divertimento en Re M                          W.A. MOZART 

Le nozze de Figaro                                 W.A. MOZART 

      Cinque, dieci..., (mezzo i baríton) 

      Voi que sapete..., (mezzo) 

      Non piu andrai..., (baríton) 

Don Giovanni                                       W.A. MOZART 

      La ci darem la mano..., (mezzo i baríton) 

Suite en Re M - Ària                          J.S. BACH 

Rinaldo                                       G.F. HÄNDEL 

      Lacia Q' Io pianga..., - (mezzo) 

Serse                                              G.F. HÄNDEL 

      Ombra mai fu..., (baríton) 

Orlando furioso                                 A. VIVALDI 

      Nell profondo..., (mezzo) 

Il barbiero di Sevilla                          G. ROSSINI 

      Dunque io son..., (mezzo i baríton) 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Marta Infante, mezzosoprano  

Toni Marsol, baríton 

 

 

“Cordes a l’aire, veus al vent”:      Una vetllada musical on veus i instruments de 

corda dialoguen, proposant àries i duets d’autors que no necessiten gaires 

presentacions. Música de Mozart, Händel, Vivaldi, Rossini... entre d’altres, de la mà 

de la mezzosoprano Marta Infante i el baríton Toni Marsol, dos internacionals cantants 

lleidatans que actuen al costat dels músics de la nostra orquestra, l’Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, l’OJC. 

 

 

CONCERT SUSPÈS per la COVID 19 
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Títol del concert:   CORDES A L’AIRE, VEUS AL VENT 
Data    30-08-2020  

Municipi: LLEIDA Espai / Auditori:  Seu Vella, plaça de la sardana 

Aforament  130 Assistència   100   Preu     € 

Intèrprets i repertori  
 

Divertimento en Re M                          W.A. MOZART 

 

Le nozze de Figaro                                 W.A. MOZART 

      Cinque, dieci..., (mezzo i baríton) 

      Voi que sapete..., (mezzo) 

      Non piu andrai..., (baríton) 

Don Giovanni                                       W.A. MOZART 

      La ci darem la mano..., (mezzo i baríton) 

Suite en Re M - Ària                          J.S. BACH 

Rinaldo                                       G.F. HÄNDEL 

      Lacia Q' Io pianga..., - (mezzo) 

Serse                                              G.F. HÄNDEL 

      Ombra mai fu..., (baríton) 

Orlando furioso                                 A. VIVALDI 

      Nell profondo..., (mezzo) 

Il barbiero di Sevilla                          G. ROSSINI 

      Dunque io son..., (mezzo i baríton) 

 

 

Marta Infante, mezzosoprano  

Toni Marsol, baríton 

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

   Mar Aldomà, violí 

   Núria Pascual, violí 

   Eduard Boleda, viola 

   Jordi Gallén, violoncel 

   Guillermo Prats, contrabaix 

 

 

“Cordes a l’aire, veus al vent”:      Una vetllada musical on veus i instruments de 

corda dialoguen, proposant àries i duets d’autors que no necessiten gaires 

presentacions. Música de Mozart, Händel, Vivaldi, Rossini... entre d’altres, de la mà 

de la mezzosoprano Marta Infante i el baríton Toni Marsol, dos internacionals cantants 

lleidatans que actuen al costat dels músics de la nostra orquestra, l’Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, l’OJC. 

 

 

Finalment es pot portar a terme el concert previst inicialment pel dia 11 de juliol i que el confinament 
perimetral de Lleida, va obligar a suspendre. 

Un concert de retrobament. Limitat  d’aforament, diferent, però un concert. Per a tornar a començar. 
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Concert núm.  8   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  37   
 

Títol del concert:   ESSENCIAL – Tothom per tothom                                     

Data:   06-06-2020                             

Municipi:   LLEIDA Espai / Auditori:    LA SEU VELLA   (en streaming)                 

Aforament  sense públic Assistència   153.507 visua. Preu     

Intèrprets i repertori  
 

Suite núm. 3, en Re M. BWV 1068 (Ària)                 J.S. BACH 

Chanson de nuit, Op 15, núm. 1 "Solitud"               E. ELGAR 

Melodies Elegíaques, Op.34                             E. GRIEG 

Vistes al mar                                          E. TOLDRÀ 

Yesterday                                              J. LENNON / P. McCARTNEY 

The Music oh the Night                                 A. LL.WEBBER 

Palladio (Allegretto)                                  K. JENKINS 

Libertango                                             A. PIAZZOLLA 

Over the Rainbow                                       H. ARLEN 

Simfonia, núm. 7, en La M, Op. 92 (2n. i 4t. mov.)     L.v. BEETHOVEN 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Orquestra Ars Medica 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

Concert dedicat a la Pandèmia que estem vivint. Estarà centrat en homenatjar a les 

Víctimes de la Covid-19, a les persones que han patit pèrdues de persones estimades, 

als professionals de la Sanitat i d’altres professions que han estat a primera línia 

de foc i a la resiliència col·lectiva de tota la societat per afrontar-la amb 

l’esperança de sortir-nos de tot plegat. Comptarà amb la presència, tocant, de músics-

metges d’arreu de Catalunya que s’afegiran a la plantilla de l’OJC, com a símbol i 

representació de tots els professionals que han estat treballant a primera línia de 

lluita.  

 

Concert en streaming: Plataforma LLEIDA TV, visualitzat per 153.507 espectadors de 32 països d’arreu del 
món. 
 

 
Un concert molt especial, ple de simbologia. Un concert perquè tothom és essencial. 
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Concert núm.  9 Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   46   

Títol del concert: OITLL-ORQUESTRA INFANTIL JULIÀ CARBONELL DE LES TERRES DE LLEIDA 

Data:   11-10-2020 

Municipi:   OLIANA Espai:  PAVELLÓ MUNICIPAL FRANCESC BETRIU 

Aforament   sense públic Assistència   --- Preu    

Intèrprets i repertori  

Sessió de treball final, suspesa per la Covid-19 

 

 

 

Contradansa                      C.W.Gluck (1714-1787) 

 

Dansa en cercle apatxe         A.Gumí (1965) 

 

 

Sessions parcials de treball al llarg del matí i enregistrament del concert final. 

 

 

Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OITLL 

 

Director: ALBERT GUMÍ 

 

 

 

Sessió de treball i concert final de l’Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres 

de Lleida-OITLL, suspès el passar 14 de març i que es reprèn ara. 

 

 

 
Sessió de treball aplaçada i concert final, enregistrat. 
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Concert núm.    10   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert    7   
 

Títol del concert:    VII ENSEMBLE                                     

Data:   08-11-2020                             

Municipi:   ALMATRET Espai:    LA SOCIETAT   (en streaming)                                                                          

Aforament       Assistència    70 visua. Preu       

Intèrprets i repertori  
 

Kol Nidrei Op. 47                                      M. BRUCH 

        Teresa Valls, violoncel 

Septet en Mib Major Op. 20                             L.v. BEETHOVEN 

 

VII Ensemble (solistes de l’Orq. Simf. Julià Carbonell de les Terres de Lleida–OJC) 

   Víctor Lleixà, clarinet 

   Ramon Aragall, fagot 

   Júlio Gargallo, trompa 

   Rubén Herrera, violí 

   Paula Roca, viola 

   Teresa Valls, violoncel 

   Xavier Sánchez, contrabaix 

 

 

 

El Festival de Música OJC - Terres de Lleida neix com a resposta de l’OJC, des de 

l’àmbit de la música simfònica, al dur cop social que està suposant la pandèmia de la 

COVID-19 en la que estem tot el món immersos.   Les necessitats sanitàries de 

distanciament social generen unes enormes dificultats per a la convivència comunitària 

i a la vegada ens fan prendre consciència a tots i a totes de la gran necessitat que 

tenim els éssers humans de compartir coses entre nosaltres, siguin moments de dol 

siguin moments d’alegria i retrobament.  És doncs buscant la conciliació entre aquestes 

dues realitats que l’Orquestra Simfònica de les Terres de Lleida es posa, ara més que 

mai, al servei de la ciutadania i del territori per aportar aquesta cultura-convivència 

musical i social tan necessària en els temps que estem vivint. 

 

Concert en streaming al municipi de Almatret, ofert per Lleida TV 
 

 
Dues obres d’una gran bellesa amb una excel·lent interpretació dels solistes de l’Orquestra 
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Concert núm.    11   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert    7   
 

Títol del concert:    VII ENSEMBLE                                     

Data:   29-11-2020                             

Municipi:   ORGANYÀ Espai:    Església de Santa Maria            

Aforament    (reduït) 35 Assistència    30 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  
 

Kol Nidrei Op. 47                                      M. BRUCH 

        Teresa Valls, violoncel 

Septet en Mib Major Op. 20                             L.v. BEETHOVEN 

 

VII Ensemble (solistes de l’Orq. Simf. Julià Carbonell de les Terres de Lleida–OJC) 

   Víctor Lleixà, clarinet 

   Ramon Aragall, fagot 

   Júlio Gargallo, trompa 

   Rubén Herrera, violí 

   Paula Roca, viola 

   Teresa Valls, violoncel 

   Xavier Sánchez, contrabaix 

 

 

 

El Festival de Música OJC - Terres de Lleida neix com a resposta de l’OJC, des de 

l’àmbit de la música simfònica, al dur cop social que està suposant la pandèmia de la 

COVID-19 en la que estem tot el món immersos.   Les necessitats sanitàries de 

distanciament social generen unes enormes dificultats per a la convivència comunitària 

i a la vegada ens fan prendre consciència a tots i a totes de la gran necessitat que 

tenim els éssers humans de compartir coses entre nosaltres, siguin moments de dol 

siguin moments d’alegria i retrobament.  És doncs buscant la conciliació entre aquestes 

dues realitats que l’Orquestra Simfònica de les Terres de Lleida es posa, ara més que 

mai, al servei de la ciutadania i del territori per aportar aquesta cultura-convivència 

musical i social tan necessària en els temps que estem vivint. 

 

 
Dues obres d’una gran bellesa amb una excel·lent interpretació dels solistes de l’Orquestra, que no van 
deixar indiferents al públic (aforament reduït) present a la sala i que va agrair amb una llarga ovació 
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Concert núm.    12   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert    7   
 

Títol del concert:    VII ENSEMBLE                                     

Data:   03-12-2020                             

Municipi:   LLEIDA Espai:    Auditori E. Granados   Sala 2          

Aforament  243 (reduït 50%) 121 Assistència    60 Preu   7 € 

Intèrprets i repertori  
 

Kol Nidrei Op. 47                                      M. BRUCH 

        Teresa Valls, violoncel 

Septet en Mib Major Op. 20                             L.v. BEETHOVEN 

 

VII Ensemble (solistes de l’Orq. Simf. Julià Carbonell de les Terres de Lleida–OJC) 

   Víctor Lleixà, clarinet 

   Ramon Aragall, fagot 

   Júlio Gargallo, trompa 

   Rubén Herrera, violí 

   Paula Roca, viola 

   Teresa Valls, violoncel 

   Xavier Sánchez, contrabaix 

 

 

 

El Festival de Música OJC - Terres de Lleida neix com a resposta de l’OJC, des de 

l’àmbit de la música simfònica, al dur cop social que està suposant la pandèmia de la 

COVID-19 en la que estem tot el món immersos.   Les necessitats sanitàries de 

distanciament social generen unes enormes dificultats per a la convivència comunitària 

i a la vegada ens fan prendre consciència a tots i a totes de la gran necessitat que 

tenim els éssers humans de compartir coses entre nosaltres, siguin moments de dol 

siguin moments d’alegria i retrobament.  És doncs buscant la conciliació entre aquestes 

dues realitats que l’Orquestra Simfònica de les Terres de Lleida es posa, ara més que 

mai, al servei de la ciutadania i del territori per aportar aquesta cultura-convivència 

musical i social tan necessària en els temps que estem vivint. 

 

 
Dues obres d’una gran bellesa amb una excel·lent interpretació dels solistes de l’Orquestra, que no van 
deixar indiferents al públic (aforament reduït) present a la sala. 
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Concert núm.    13   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert    32   
 

Títol del concert:    10è. FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA                                     

Data:   15-11-2020                             

Municipi:   CERVERA Espai:  Paranimf de la Universitat  (en streaming)          

Aforament   Assistència  7.850 visua. P reu     

Intèrprets i repertori  
 

Concert for snare drum and string (*)                   J.F. RUIZ 

Danses del Segre (**)                                   R. MORENO 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Juan Francisco Ruiz, tambor 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

 

 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida proposa en aquest concert 

obres ben diferents: El Concert per a Snare Drum i Cordes, de Juan Francisco Ruiz 

inspirada en la música de les festes populars, podrem escoltar els elements rítmics 

característics de la història del tambor (obra encàrrec OJC 2018) 

I les Danses del Segre, del compositor mollerussenc Rafael Moreno, que ens evoquen 

imatges del transcurs del riu Segre, des del seu naixement al Pirineu, passant pel seu 

curs central, i acabant finalment a la plana lleidatana. Un recull de la música popular 

dels llocs on va transcorrent que segur que seran molt familiars per a tothom. (Obra 

encàrrec OJC 2019 – ESTRENA) 

 

Concert en streaming: Plataforma LLEIDA TV, visualitzat per 7.850 espectadors. 
 

 
Una obra plena de ritmes que s’entrellacen amb la base orquestral, magníficament interpretats i l’Estrena 
d’una obra, que no per ser d’un compositor de casa, podem considerar menor. Obra de gran sensibilitat i 
amb una càrrega descriptiva d’una excel·lent bellesa. 
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Concert núm.    14   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert    32 
   

Títol del concert:    DANSES DEL SEGRE                                     

Data:   22-11-2020   

Municipi:   LLEIDA Espai:  Auditori E. Granados     (en streaming)   

Aforament 771 (reduït 50%) 385 Assistència  726 visua. Preu      

Intèrprets i repertori  
 

Concert per a piano i Orquestra en Re Major Hob XVIII   F.J. HAYDN 

Danses del Segre (**)                                   R. MORENO 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Laia Masramon, piano 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

 

En aquest concert es van interpretar dues obres ben diferents: 

El Concert per a piano i Orquestra en Re Major, Hob XVIII: 11 de Franz Joseph Haydn, 

interpretat per la pianista Laia Masramon, especialista en el repertori d’aquesta 

època i les Danses del Segre, del compositor mollerussenc Rafael Moreno, que ens 

evoquen imatges del transcurs del riu Segre, des del seu naixement al Pirineu, passant 

pel seu curs central, i acabant finalment a la plana lleidatana. Un recull de la música 

popular dels llocs on va transcorrent que segur que seran molt familiars per a tothom. 

(Obra encàrrec OJC 2019 – ESTRENA) 

 

Concert en streaming: Plataforma LLEIDA TV, visualitzat per 726 espectadors. 
 

 
Dues obre molt diferents, ambdues d’una gran bellesa i una excel·lent interpretació, destacant el talent de la 
jove pianista catalana Laia Masramon. 
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Concert núm.    15  Nombre d’intèrprets de la formació en el concert    32 
   

Títol del concert:    DANSES DEL SEGRE                                     

Data:   20-12-2020      

Municipi:   LA POBLA DE SEGUR Espai:  Església Mare de Déu de Ribera   

Aforament  (reduït 50%) 74 Assistència  70  Preu   5 €  

Intèrprets i repertori  
 

Concert for snare drum and string (*)                   J.F. RUIZ 

Danses del Segre (**)                                   R. MORENO 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Juan Francisco Ruiz, tambor 

 

Director: ALFONS REVERTÉ 

 

 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida proposa en aquest concert 

obres ben diferents: El Concert per a Snare Drum i Cordes, de Juan Francisco Ruiz 

inspirada en la música de les festes populars, podrem escoltar els elements rítmics 

característics de la història del tambor (obra encàrrec OJC 2018) 

I les Danses del Segre, del compositor mollerussenc Rafael Moreno, que ens evoquen 

imatges del transcurs del riu Segre, des del seu naixement al Pirineu, passant pel seu 

curs central, i acabant finalment a la plana lleidatana. Un recull de la música popular 

dels llocs on va transcorrent que segur que seran molt familiars per a tothom. (Obra 

encàrrec OJC 2019 – ESTRENA) 

 

 
Dues obre molt diferents. Una obra plena de ritmes entrellaçant-se amb la base orquestral, magníficament 
interpretats i l’Estrena d’una obra, d’una de gran sensibilitat i amb una càrrega descriptiva d’una excel·lent 
bellesa. 
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Concert núm.    16  Nombre d’intèrprets de la formació en el concert    10   
 

Títol del concert:    ELS VENTS DE L’OJC      

Data:   12-12-2020     

Municipi:   BELLAGUARDA Espai:  Sala Polivalent   

Aforament  (reduït 50%) 25 Assistència  20  Preu   5 €  

Intèrprets i repertori . 
 

Marxa en Re Major                                        F. SCHUBERT 

Suite en Re Major                                        A. BIRD 

Sept danses                                              J. FRANÇAIX 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

solistes de la secció de vent de l’OJC 

 

 

En aquesta producció és vol introduir dins la literatura per a formació d’instruments 

de vent sols, en concret per a la constituïda per un doble quintet de vent, força més 

desconeguda que l’específica per a la de cordes soles.  

Amb aquest programa es presenta 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. 

 

 
Un doble quintet de vent. Els solistes de la secció de vent de l’Orquestra. La voluntat d’arribar al màxim 
d’indrets del Territori i portar-hi  música en viu i més en els moments difícils que tots vivim. 
Una conjunció de voluntats aconseguides abastament i que es va agrair calorosament. 
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Concert núm.    17  Nombre d’intèrprets de la formació en el concert    10 
   

Títol del concert:    ELS VENTS DE L’OJC      

Data:   19-12-2020                             

Municipi:   PINÓS Espai:  Sala de l’Ajuntament   

Aforament  (reduït 50%) 45 Assistència  40  Preu   5 €  

Intèrprets i repertori  
 

Marxa en Re Major                                        F. SCHUBERT 

Suite en Re Major                                        A. BIRD 

Sept danses                                              J. FRANÇAIX 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

solistes de la secció de vent de l’OJC 

 

 

En aquesta producció és vol introduir dins la literatura per a formació d’instruments 

de vent sols, en concret per a la constituïda per un doble quintet de vent, força més 

desconeguda que l’específica per a la de cordes soles.  

Amb aquest programa es presenta 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. 

 

 
Un doble quintet de vent. Els solistes de la secció de vent de l’Orquestra. La voluntat d’arribar al màxim 
d’indrets del Territori i portar-hi  música en viu i més en els moments difícils que tots vivim. 
Una conjunció de voluntats aconseguides abastament i que es va agrair calorosament. 
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Concert núm.    18  Nombre d’intèrprets de la formació en el concert    10 
   

Títol del concert:    ELS VENTS DE L’OJC      

Data:   27-12-2020                             

Municipi:   ALFARRÀS Espai:  Auditori municipal  (en streaming)  

Aforament   Assistència  80 visua.  Preu       

Intèrprets i repertori  
 

Marxa en Re Major                                        F. SCHUBERT 

Suite en Re Major                                        A. BIRD 

Sept danses                                              J. FRANÇAIX 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

solistes de la secció de vent de l’OJC 

 

En aquesta producció és vol introduir dins la literatura per a formació d’instruments 

de vent sols, en concret per a la constituïda per un doble quintet de vent, força més 

desconeguda que l’específica per a la de cordes soles.  

Amb aquest programa es presenta 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. 

 

Concert en streaming al municipi de Alfarràs, ofert per Lleida TV 
 

 
Un doble quintet de vent. Els solistes de la secció de vent de l’Orquestra. La voluntat d’arribar al màxim 
d’indrets del Territori i portar-hi  música en viu i més en els moments difícils que tots vivim. i encara més, en 
aquesta ocasió, que el confinament ornava a fer impossible una assistència presencial. 
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4. 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 dels joves, alhora que el públic, a la música i a l’Orquestra per tal que en tinguin un 

major coneixement, és el que anomenem “Acadèmia-OJC”, “Taller d’Orquestra” i també a partir 

de l’any 2019 “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. 
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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. 

 

 

Orquestra Infantil  Julià Carbonell de les Terres de Lleida-OITLL 

Cap a finals de l’any 2018, s’inicià aquest projecte que ve a ser el primer graó, dins el projecte pedagògic 

de l’OJC i previ al dos anteriors, adreçant-nos en aquest cas 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 és propiciar a molts joves el fet de poder tocar en una conjunt orquestral per primera vegada 

dins la seta etapa formativa. 

Aquest projecte es desenvolupa en sessions de treball amb professionals de l'Orquestra i sessions de 

conjunt sota la batuta del director Albert Gumí, pedagog i instrumentista d’especial relleu. 

Enguany, l’activitat es va veure estroncada just quan s’anava a fer la darrera sessió de treball i concert 

final, a mitjans de mar, fruit del confinament general provocat per la pandèmia global que tots patim. 

A l’igual que en l’edició anterior en que hi van participar 73 nois i noies de les Escoles de Música 

lleidatanes, aquest any 2020 el nombre d’inscrits va ser de 84, provinents de: Agramunt (10), Alpicat 

(1), Balaguer (1), Bellpuig (5), Conservatori de Cervera (9), Ivars d’Urgell (1), Conservatori de Lleida (12), 
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Conservatori L’Intèrpret de Lleida (8), Acadèmia Pons-Roselló (1) Mollerussa (1), Oliana (4), Ponts (4), 

Sant Guim de Freixenet (6), Solsona (13), Tàrrega (2), Torrefarrera (1), Tremp (2), privat (3), gaudit d’una 

resposta excel·lent. 

Les sessions es van realitzar el 15 de febrer a MOLLERUSSA al Teatre l’Amistat, el 22 de febrer a LES 

BORGES BLANQUES al Pavelló de l’Oli, el 7 de març a SOLSONA a la Sala Polivalent i el 14 de març s’havia 

de fer a OLIANA al Pavelló Francesc Betriu, però es va haver de suspendre i es tornà a programar el dia 

11 d’octubre, amb una convocatòria a porta tancada, sense públic i guardant totes les mesures sòcio-

sanitàries degut a la Covid-19.  

D’aquesta darrera sessió a Oliana, al final del treball realitzat parcialment, es feu un concert amb dues 

de les obres treballades, que es va enregistrar i s’envià posteriorment a totes les famílies. 

 

 

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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5. APROPA CULTURA 

 
 
 
 
Com dèiem abans, aquest 2020 s’ha continuat l’activitat agrupada sota el nom genèric Un matí 

d’Orquestra amb L’OJC” dins el marc general d’APROPA CULTURA. una iniciativa nascuda fa més de 

10 any per a 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. Actualment ja en són set: Balaguer, Cervera, Juneda, La Seu d’Urgell, Lleida, Mollerussa i 

Solsona 

“Un matí d’Orquestra amb l’OJC”, és un projecte participatiu 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 
21 d’octubre 
25 de novembre 

Teatre Municipal 
Associació Malalts d’Alzheimer 
Residència Sant Domènec 
Llar residència l’Estel 

Cervera 
14 d’octubre 
9 de desembre 

Auditori Municipal 
Associació Malalts d’Alzheimer 
Associació Alba 
Residència Mare Janer 

Juneda 
7 d’octubre 
2 de desembre 

Teatre Foment 
Residència Municipal d’Avis 
Residència Anunciata 
Associació Talma 

La Seu d’Urgell 
23 de setembre 
4 de novembre 

Sala Sant Domènec 
Residència Fundació Sant Hospital 
Associació Claror – Alt Urgell 

Lleida 
30 de setembre 
23 de desembre 

Auditori E. Granados 
Associació Malalts d’Alzheimer 
Fundació ASPROS 
Fundació Ilersis 

Mollerussa 
18 de novembre 
16 de desembre 

Teatre Amistat 
Acudam 
Associació de malalts d’Alzheimer 

Solsona 
28 d’octubre 
11 de novembre 

Teatre Comarcal 
Associació Amisol 
Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés 

 

Temporització:   2 sessions dobles a cadascuna de les set ciutats (28 sessions en total). 
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Concerts Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida 
 
En aquests concerts els músics interactuen amb els participants, explicant quines cançons 

interpretaran, de quina època, si en recorden alguna, com són els instruments que toquen. Alguns 

fan preguntes, d’altres els feliciten... 

La Musicoterapeuta dóna suport i reforça les interpretacions musicals dels participants acompanyant 

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

 

Tot i que inicialment tenim previst fer tres sessions, de dos tallers a cada sessió, a cada ciutat, enguany 

i per motiu del confinament de la COVID-19 i, sobretot pel grau d’incidència que la pandèmia ha 

tingut a les Residències i als diferents col·lectius que hi participen, es va haver de suprimir una sessió 

i només se n’ha pogut realitzar dues, i tot i així, algunes d’elles en streaming. 

 

Sessions 

A les sessions, la segona part del taller consisteix en un concert de 30 minuts a càrrec d’una formació 

de cambra de membres de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC). En la 

1a. Sessió realitzada va anar a càrrec del TRIO SCHERZO (Gemma Freixes i Núria Pascual, violins; Jordi 

Gallén, violoncel) interpreten un repertori variat, passant per boleros o obres clàssiques.  

 

La 2a. Sessió realitzada va anar a càrrec del sextet SPORADIK BRASS (Helio Garcia, Nicola Barreca i 

Jaume Aler, trompetes; Júlio Gargallo, trompa; Guillem Domingo, trombó; Jaume Giribet, tuba) L’estil 

de peces del repertori és semblant al de la primera sessió, però d’obres diferents.  

 

En ambdues sessions, també s’ensenyen i es presenten els diferents instruments, i s’explica el seu 

funcionament, famílies instrumentals, maneres de tocar, etc. 

 

 

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 participant 

interactuen activament tocant instruments, cantant, 

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

Pels participants 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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6. PROJECTE SOCIAL 
 
 
 
 
Partint de la idea que la música és 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 per a la recaptació de finançament per 

a la recerca científica de l'Institut de Recerca Biomèdica 

IRB-Lleida. 

Enguany però aquesta activitat va quedar suspesa degut 

a la pandèmia global que ha afectat totes les actuacions previstes a nivell general. 

 

 

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/AMIGUES, una gran família entorn de l’OJC. 
 

L’OJC és amb tu i gràcies a tu 

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. 

 

Donem veu als nostres Amics i Amigues 

Com molt bé diu la paraula s’ha aconseguit crear un llaç de 

comunicació on els Amics i Amigues poden aportar els 

seus dubtes, la seva opinió i fins i tot la seva crítica a tot el 

referent a l’Orquestra.  

 

Fes-te amic de l’OJC 

Actualment ja som 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 i l’Auditori del Conservatori del Liceu, amb un 

públic molt fidel. 

Avantatges 

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. 
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Estadística de procedència dels Amics/Amigues de l’OJC 

 
 

ALT EMPORDÀ 4 

ALT URGELL 33 

ALTA RIBAGORÇA 18 

ANOIA 20 

BAGES 12 

BAIX CAMP 16 

BAIX CINCA 1 

BAIX EBRE 2 

BAIX EMPORDÀ 2 

BAIX LLOBREGAT 29 

BAIX PENEDÈS 1 

BARCELONÈS 590 

CERDANYA 1 

CONCA DE BARBERÀ 7 

GARRAF 2 

GARRIGUES 109 

GIRONÈS 3 

MARESME 21 

MONTSIÀ 3 

NOGUERA 127 

OSONA 4 

PALLARS JUSSÀ 63 

PALLARS SOBIRÀ 2 

PLA D’URGELL 164 

PRIORAT 1 

SEGARRA 173 

SEGRIÀ 1.146 

SELVA 1 

SOLSONÈS 19 

TARRAGONÈS 13 

URGELL 139 

VAL D’ARAN 4 

VALLÈS OCCIDENTAL 16 

VALLÈS ORIENTAL 6 

  

CASTELLÓ DE LA PLANA 2 

HUELVA 1 

HUESCA 10 

ILLES BALEARS 3 

MADRID 3 

VALÈNCIA 2 

ANDORRA 1 

FRANÇA 1 

LUXEMBURG 1 

TOTAL 2.776 
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Quina enveja sana els que puguin gaudir del concert, ens em queda't sense entrades amb les ganes que 
teníem, esperem que torneu a repetir el concert, felicitats per torna a Fer possible el acte de diumenge. 
Una forta abraçada!                     Pepa M. –  25-08-2020 
 

Quin programa tan fantàstic!!!!!!  
Segur que per internet em podré connectar en algun dels mitjans. Realment quina, tant i tant, bona feina 
esteu fent. Una abraçada estimada i petons a tots.      Rosa M. Garcia. –  04-09-2020 

 

Fantàstic el concert a Seu Vella. Fins i tot en època dura la creativitat i professionalitat permet fer bellesa. 
Per molts anys!!!! I felicitats!!!!                 Carme Palau Piera. –  06-09-2020 

 

Gran concert, Cinta, se m'ha fet molt curt !!! Felicitacions de part nostra!!! Gràcies per convidar-nos!!! Fins 
quan vulgueu!!! Salut i música!!!             Pepita Vidal. –  06-09-2020 

 

Bona nit 
Doncs no ens l'hem perdut. Trobem a faltar les vostres vingudes a Barcelona i poder gaudir de la música 
que interpreteu. A falta d'aquestes trobades hem escoltat el concert "Essencial" i com altres cops us 
felicitem pel programa i la posada en escena.  
Esperarem el proper concert. Una cordial salutació.            Josep Costa Ardiaca. –  06-09-2020 

 

Va ser preciós i molt emotiu!!!                  

Continueu així.     
Una abraçada per tots.               Maria Pinós. –  07-09-2020 

 

Envieu-me quan tocareu ,hem feu molta falta gracies i Bones festes amb salut i joia.    Joan Salat. – 19-12-2020 

 

Os encontramos a faltar por Barcelona . 
Es un placer oír tocar a vuestra magnífica orquesta!! 
Os esperamos con ILUSIÓN!!! 
FELICIDADES!!!               Ana Mancera. – 22-12-2020 
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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, Instagrame, Youtube, Flickr, Spotify 

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 a Youtube 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

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. Com també de suport i difusió dels nostres 

compositor actuals 

 

 

 

 

 

David ESTERRI    (1970) 
Estrena obra “JOTA” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rafael MORENO 
Estrena obra “DANSES DEL SEGRE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Juan Francisco (Paco) RUIZ   (1974) 
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També evidentment, dona una atenció especial a directors convidats, solistes, i esdeveniments 

d’especial rellevància. 

 

Luís GORELIK   (1963) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Orquestra Simfònica del 
Conservatori de Lleida 

(dir. D. Ricart) 
 
 
 
 
 
 
 

Albert GUMÍ   (1988) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orquestra 
ARS MEDICA 
(dir. A.Reverté) 
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               Marta INFANTE, mezzosoprano  Toni MARSOL, baríton  

 
 
 
 
 
 
 

Laia MASRAMON, pianista 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Joan ESPINA, violinista   (1977) 
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     VII Ensemble   (solistes de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida–OJC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Els Vents de l’OJC   (solistes de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida–OJC) 

 
 
 
 
 
i esdeveniments d’especial rellevància. 
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10. ARTISTES CONVIDATS 

 

 

 

David ESTERRI, compositor 

Luís GORELIK, director 

Joan ESPINA, violí 

M. Teresa VALLS, violoncel 

Albert GUMÍ, director 

Marta INFANTE, mezzosoprano 

Toni MARSOL, baríton 

Juan Francisco RUIZ, tambor 

Rafael MORENO, compositor 

Laia MASRAMON, piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL 

CONSERVATORI DE LLEIDA 

ORQUESTRA ARS MEDICA 
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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  

Festival Internacional de Música de Cervera 

JOP- Jove Orquestra de Ponent 

TV Lleida - Xarxa TV locals 

Ajuntament de Balaguer 

Paeria de Cervera 

Ajuntament de Juneda 

Ajuntament de La Seu d’Urgell 

Ajuntament de Lleida 

Ajuntament de Mollerussa 

Ajuntament de Solsona 
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amb el suport de: 

 

 

 

 

 

Col·labora 
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LLEIDA, desembre de 2020 

 


