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SERVEIS GENERALS DE L’AUDITORI
TEMPORADA 2012-2013

Benvinguts a la temporada 2012/2013! Ens esperen moltes hores de 
bona música a L’Auditori, per això volem comunicar-vos algunes novetats.

Totes les sales s’obriran 30 minuts abans de 
l’inici del concert.

· Descarregueu-vos al vostre smartphone els 
programes de lectura de codi QR per tal d’estar 
informats de les nostres activitats i programacions. 

· Dies abans dels concerts, al web de L’Auditori 
i al de l’OBC hi trobareu els programes de 
mà i els horaris d’emissió dels concerts a les 
diferents emissores i televisions on-line.

BAR LLANTERNA 

Descobriu el nou servei de restauració del Bar 
Llanterna, a càrrec de Singularis amb noves 
propostes.

APARCAMENT A PREU REDUÏT 

Els aparcaments més próxims i amb preu reduït són:
· Pl. de les Arts. B:SM (Padilla, 159), fins a 5 hores 
màxim: 6,15 €
· Pàrquing Giménez (Marina, 153), fins a 3 hores 
màxim: 6 €

COM ARRIBAR A L’AUDITORI 

L’arribada a L’Auditori us serà molt fàcil si veniu 
amb transport públic.

VENDA i INFORMACIÓ DE L’AUDITORI 

TAQUILLES DE L’AUDITORI
De dilluns a dissabte de 15h a 21h.
Diumenge obert des d’una hora abans del concert.
VENDA PER INTERNET i PER TELÈFON
A www.auditori.cat
A Telentrada de Catalunya Caixa les 24 hores,
a www.telentrada.com i al 902 10 12 12

De dilluns a dissabte, de 10h a 18h.
Diumenge, de 10h a 20h. Dimarts tancat.
Entrada individual: 4 €.
Gratuït: Menors de 16 anys i majors de 65 anys.
El primer diumenge de cada mes i tots els diumenges 
a partir de les 15h, l’entrada al Museu és gratuïta.

SERVEI GRAUÏT DE GUARDA-ROBA 

Posem al vostre abast el servei gratuït de guarda-
roba durant els concerts a la Sala 1 Pau Casals.

Lepant 150
08013 Barcelona

Trobareu tota la informació a: 
www.auditori.cat

P

TRAMVIA 

Línia T4
Auditori/Teatre Nacional

Marina (Línia 1)
Monumental (Línia 2)

METRO 

Línies 6, 7, 54, 62, 92,
V21 i H12 · Nocturns:
N0, N2, N3, N7, N11

AUTOBÚS 

Arc de Triomf
Rodalies R1, R3, R4, R7

TREN 

Aparcament de bicicletes davant de L’Auditori
Trobareu l’estació de Bicing més propera al carrer  
Padilla, 151.

BICICLETA 

L’Auditori és un espai sense barreres. El personal 
de sala us ajudarà en el casos que necessiteu 
atenció especial. Només heu de trucar al
93 247 93 00 en el moment d’adquirir les entrades.

ATENCIÓ ESPECIAL 
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CONCERT 06 

Agrairíem que apaguéssiu els 
mòbils, desactivéssiu les alarmes 
sonores i continguéssiu els 
estossecs. Un mocador redueix 
notablement el soroll.

Els temps i la durada del concert 
són aproximats.

20 min.PAUSA

DMITRI 
D. XOSTAKÓVITX
Sant Petersburg 1906
Moscou 1975

46 min.Simfonia núm. 10 en mi menor, 
op. 93 (1953) 
    Moderato
    Allegro
    Allegretto
    Andante - Allegro

BÉLA 
BARTÓK
Nagyszentmiklos,
Hongria 1881 
Nova York 1945

59 min.

DIVENDRES 30

DISSABTE   1

DIUMENGE  2

21h

19h

18h

NOVEMBRE 2012

DESEMBRE 2012

PINCHAS STEINBERG DIRECTOR
NATASCHA PETRINSKY MEZZOSOPRANO
GERD GROCHOWSKI BARÍTON

Programa presentat per 

1/

2/

El castell de Barbablava  
(1911, revisada el 1912 i  el 1918)
  

   Natascha Petrinsky mezzosoprano
    Gerd Grochowski baríton
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Franz Liszt, es guaria d’aquella incertesa 
política i espiritual amb una febre creadora 
envejable: l’any següent de Barbablava va 
escriure El príncep de fusta, i poc després 
El mandarí miraculós (1919). Tres obres re-
lacionades amb l’imaginari infantil, insistim, 
però d’una profunditat moral colpidora: 
potser per això Bartók no va tramar cap 
més peça per a escena en tota la seva vida. 
Paral·lelament, es convertia en un autèntic 
caçador compulsiu de tonalitats populars i 
melodies folklòriques.
 
Aquesta òpera, de fet, és una versió molt 
especial d’aquell conte popular europeu 
sobre un príncep barbut i cruel que seduïa 
donzelles i les sepultava al seu castell; 
però Balász en va fer una lectura diferent. 
Durant la narració, en efecte, descobrim 
amb Judit els espais que representen els 
aspectes més cruents de la vida del solitari: 
cambres de tortura, joies ensangonades, un 
llac de llàgrimes, etc. Finalment, sabem que 
a l’última estança Barbablava hi té tanca-
des tres de les seves esposes, a les quals 
s’acaba sumant fatalment la protagonista 
mentre el dissortat només diu: “Ara serà 
de nit per sempre més”. En aquesta escena 
Bartók reprèn el tema inicial de la peça, una 
de les melodies més ombrívoles de la història 
de l’òpera. La conclusió fatal és que l’ésser 
humà només té dues opcions: viure sol o con-
viure entre ànimes sepultades. Reflexions 
que, un segle després, romanen intactes.
 
Barbablava és una òpera d’enormes con-
trastos musicals i d’una orquestració i una 
riquesa a l’abast de pocs genis. Escolteu 
l’abisme existent entre les ombres dels in-

Les faules aparentment infantils han estat 
una de les eines favorites dels operistes a 
l’hora d’explicar-nos amb més força la seva 
espiritualitat i el seu pensament sonor. A 
Die Zauberflöte, Mozart i Schikaneder van 
transformar un relat naïf, quasi risible, en 
una de les reflexions més inquietants sobre 
la il·lustració europea. Així ho van fer Hum-
perdinck, Janáček i també Bartók, un dels 
narradors més importants de l’angoixa exis-
tencial de la primeria del segle XX. Com a 
la darrera òpera mozartiana amb Tamino, El 
castell de Barbablava presenta també un 
personatge inquiet que, empès per l’amor 
tafaner, vol saber més i progressar, obrir 
portes a allò desconegut. Però a diferència 
del jove saberut, a cada mur que traspassa 
Judit només hi troba una desolació creixent. 
Al capdavall, potser l’òpera del segle passat 
és primordialment un intent de respondre a 
aquesta pregunta: pot la música traduir el 
dolor i la solitud humana?
 
Escrita a partir d’un text del jove drama-
turg hongarès Béla Balász el 1911, i estre-
nada a l’Òpera de Budapest el 24 de maig 
de 1918, El castell de Barbablava op. 11 és 
la banda sonora mirall d’una Europa que es 
troba tot just al començament d’una guerra 
civil entre les seves nacions i afronta un 
trauma d’una duresa moral devastadora. 
Bartók, que en aquells moments tenia 30 
anys i impartia piano a l’Acadèmia de Música 

BERNAT DEDÉU

COMENTARI

El Barbablava de Bartók i la Desena 
de Xostakóvitx són dues reflexions 
sonores fruit de les grans constants 
que assetgen l’Europa del segle XX: 
l’emergència de la guerra entre na-
cions i el totalitarisme
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terludis i l’obertura de la Cinquena porta, 
preludiada per un dificilíssim Do natural 
(atacat sense preparació per la cantant), 
amb uns acords d’una lluminositat esclatant 
creats sobre la base d’un orgue en fortis-
simo com a substrat harmònic, èxtasi sonor 
que descriu l’admiració que experimenta 
Judit en veure els esplendorosos dominis 
del protagonista: el compositor sempre juga 
entre l’esperança de la dona i la decepció 
final. Paral·lelament, l’òpera s’esculpeix en 
una mena de recitat declamatori lliure que 
preludia recursos com el parlando, senye-
ra de l’òpera contemporània. I té la base 
formal a l’escala pentatònica que Bartók va 
descobrir en la música folklòrica hongaresa. 
Tota innovació, com passa sempre, és una 
tradició que havíem oblidat…
 
“Hi ha vegades que de sobte m’adono que 
estic absolutament sol! I profetitzo que, sé 
amb seguretat, que aquesta solitud espi-
ritual serà el meu destí.” Aquest fragment 
d’una carta de Bartók a la seva mare, es-
crita el 1905, és potser el marc ideal per 
entendre aquesta joia. Així ho pensem quan 
escoltem les paraules del misteriós perso-
natge “parlat” que inicia l’obra: un bard que 
–entre conjurs d’un futur ben negre– ens 
dispara, amb fatalitat: “On és l’escenari, se-
nyores i senyors, a fora o a dintre?”. Aques-
ta òpera és també, clarament, una de les 
primeres filles de l’expansió de la filosofia 
freudiana a tot Europa.
 
Solitud immensa, en efecte, la que va sentir 
Dmitri Xostakóvitx al llarg de la seva exis-
tència. Stalin la hi va fer impossible: abomi-
nava perles com Lady Macbeth de Mzensk o 
la Cinquena simfonia perquè les considerava 
contràries al realisme de la dictadura so-
viètica. Tot i que ja en tenia alguns esbos-
sos, el compositor va començar a escriure 
furibundament aquesta Desena tot just en 
assabentar-se de la mort del sàtrapa: una 
peça abassegadora, intensa com poques, en 
què el rus va intentar recopilar tota la savi-
esa reprimida durant els vuit anys anteriors 

de silenci, obligat a escriure una obra fíl-
mica i simfònica de caràcter excessivament 
pompós i patriòtic. Estrenada a Leningrad al 
desembre del 1954, la Desena s’inicia citant 
els primers compassos de la simfonia Faust 
de Liszt, de la qual imita el caràcter tràgic i 
èpic. El segon moviment, pompós i d’un mili-
tarisme histriònic, era –segons el musicòleg 
Solomon Volkov– una paròdia de la megalo-
mania de Stalin. De fet, al moviment final, 
una melodia juganera s’acaba imposant, 
oh casualitat, a un tema procedent d’una 
dansa georgiana (curiosament, terra d’ori-
gen del dictador). 
 
La Desena, per tant, conclou recordant-
nos que els humans del segle XX potser es 
pensen en solitud, però al final el seu bon 
humor i la creació irònica sempre acaben so-
brevivint a les dictadures. 

SUGGERIMENTS DISCOGRÀFICS
Javier Pérez Senz, periodista i crític musical

 
 BÉLA BARTÓK 
→ El castell de Barbablava 

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LONDRES

WALTER BERRY i CHRISTA LUDWIG 
ISTVÁN KERTÉSZ  director 

Decca (1965)

 DMITRI XOSTAKÓVITX 
→ Simfonia núm. 10

ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LENINGRAD

YEVGENI MRAVINSKI  director

Erato (1976)

L’FNAC RECOMANA
 DMITRI XOSTAKÓVITX Simfonia Núm. 10 

FILHARMÒNICA DE BERLÍN

HERBERT VON KARAJAN 
DG ORIGINALS. UNIVERSAL IMPORT (2009)
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EL CASTELL DE 
BARBABLAVA   

Sinopsi
Judith, impulsada per un amor fogós, segueix Barbablava fins al seu castell. 
Malgrat la fredor del castell, humit i fosc, i la tristesa que provoca a la 
seva família amb la seva partida, Judith sucumbeix al seu amor i li promet 
no abandonar-lo mai. La jove enamorada es proposa fer tornar la llum al 
castell per fer-lo brillar de nou amb el seu amor per ell, i per això es disposa 
a obrir les set portes que hi ha a l’interior d’aquest. A través d’elles, Judith 
coneixerà els misteris de l’ànima humana, encara desconeguts a causa de la 
innocència de la seva joventut. 
Darrera la primera porta trobarà una sala de tortura, amb cadenes, punyals 
i tenalles: són els turments del mateix Barbablava. Darrera la segona; un 
dipòsit d’armes, les de l’home que lluita per la vida. La tercera li mostra un 
tresor enlluernador, però totes les joies estan ensangonades. Després d’obrir 
la quarta porta, troba un jardí magnífic, elegant i olorós, amb delicades flors, 
lliris gegants... la terra del qual, però, també està impregnada de sang. La 
cinquena porta mostra un bonic paisatge, prats de seda i boscos de vellut, 
però un núvol immens sembla omplir-lo d’ombres tenebroses. Barbablava, 
entre porta i porta, llança elogis i mostres d’amor a Judith –tot i que també li 
pregunta si té por– i li mostra el seu profund agraïment per haver fet possible 
el retorn de la llum al castell. Després de la cinquena porta, sembla que ell 
vulgui impedir que la jove n’obri cap més, però Judith li recorda que encara en 
queden dues. Darrera la sisena porta hi ha un gran llac d’aigua tranquil·la i 
serena, són les llàgrimes de tota una vida. Barbablava li suplica que no obri 
l’última porta, mostrant-li el seu desig d’abraçar-la per així escapar del seu 
passat. Malgrat això, Judith aconsegueix que li doni la darrera clau, que li 
desvetllarà un terrible secret: les esposes anteriors del seu estimat tancades 
en una habitació del castell; unes dones que respiren, que segueixen vives i 
que són les amants del dia, el migdia i la nit. Judith li expressa el seu dolor i 
desengany, però Barbablava li entrega el mantell estelat i la corona, i li promet 
que serà eternament la reina de totes les seves dones. Judith, amb la pesada 
corona al cap, camina cap a la setena porta que es tancarà rere les seves 
passes per deixar el castell enfosquit per sempre. 

BÉLA BARTÓK
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Nascut a Israel, és un dels directors actu-
als més prestigiosos. Va estudiar violí als 
EUA i composició a Berlín. Com a convidat 
ha dirigit orquestres com ara les filharmò-
niques de Berlín i Israel, les simfòniques de 
Londres i Boston, la Gewandhaus de Leip-
zig, la Santa Cecília de Roma, la Nacional 
de França i l’Orquestra de París. També 
participa regularment en els festivals de 
Budapest, Salzburg, Berlín, Praga, Viena, 
Verona, Orange i Flandes.  
Des del seu debut amb la RIAS de Berlín, 
Steinberg ha estat principal director in-
vitat de l’Òpera estatal de Viena, direc-
tor principal de l’Orquestra de la Ràdio de 
Viena i director musical de la Orquestra de 
la Suisse Romande de Ginebra. Dels seus 
enregistraments cal destacar L’holandès 
errant de Wagner, La Wally de Catalani per 
a BMG i La dona silenciosa de R. Strauss. 
Per l’enregistrament de Cherubino de 
Massenet (RCA) va rebre el Grand Prix du 
Disque, el Diapason d'Or, el Premi de la Crí-
tica Alemanya de la Música i el Prix Cae-
cilia de Brussel·les. També ha enregistrat 
en directe amb l’Orquestra de la Ràdio de 
Munic, La clemenza di Tito de Mozart per a 
RCA. Properament dirigirà les orquestres 
de Cleveland, Dallas, Cincinnati i Seattle. 
El 2011 va inaugurar la temporada de l’ 
Òpera de París amb Salomé de Strauss i 
va debutar a la Scala amb Faus Szenen de 
Schumann. Altres òperes que ha dirigit fa 
poc han estat Andrea Chenier de Giordano 
a Viena, Parsifal a Hèlsinki, Madame But-
terfly a Roma i Die tote Stadt al Teatro Real 
de Madrid i al Teatre de la Bastilla de París.

PINCHAS 
STEINBERG 
DIRECTOR

Pinchas Steinberg va participar en la 
Temporada de l’OBC a L’Auditori per 
darrera vegada el mes de febrer de 2004 
dirigint l’Orquesta Nacional de España
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Nascuda a Viena, es va graduar en Dret 
i, més tard, va estudiar cant a Tel-Aviv i 
va començar la seva carrera artística a la 
New Israeli Opera d’aquella ciutat. Partici-
pa sovint en festivals com els de Bayreuth, 
Ravinia, Spoleto o Maggio Musicale Fioren-
tino, i en escenaris com ara els teatres 
d’òpera de Leipzig, Berlín, Bordeus, Ams-
terdam, La Fenice de Venècia, La Monnaie 
de Brussel·les i la Scala de Milà, amb or-
questres com les filharmòniques d’Israel, 
Bergen i els Països Baixos, la Royal Con-
certgebouw, la Santa Cecilia de Roma i les 
simfòniques de Londres, de la BBC escoce-
sa i la de Bamberger.
Ha cantat produccions d’Aida, Il Trovatore, 
Rigoletto, Parsifal, Tannhäuser, Tristany i 
Isolda, Elektra, Carmen, El castell de Bar-
bablava i Oedipus Rex, entre d’altres. En 
concert, cal ressaltar del seu repertori ha-
bitual: Simfonia núm. 2, Das Lied von der 
Erde i Des Knaben Wunderhorn de Mahler, 
Te Deum de Bruckner, Simfonia núm. 9 i 
Missa Solemnis de Beethoven, Rèquiem de 
Verdi o La Mort de Cleopatra de Berlioz. 
Sempre sota la batuta de mestres com G. 
Sinopoli, R. Muti, H. Graf, R. Abbado, R. 
Chailly, H. Haenchen, G. Dudamel, M. Tilson 
Thomas, Ch. Eschenbach, K. Ono i D. Gatti. 
Petrinsky ha enregistrat per a EMI, Teldec 
o BMG i, de tots els seus CD, els títols 
més destacats són: Carmen, Ariadne auf 
Naxos, L’anell del Nibelung i Obsessions, 
Wagner and Strauss Scenes amb Deborah 
Voigt, l’Orquestra de la Ràdio Bàvara i R. 
Armstrong. 

NATASCHA 
PETRINSKY  
MEZZOSOPRANO

Natascha Petrinsky col·labora amb 
l’OBC per primera vegada en aquest 
concert
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Va estudiar piano i, posteriorment, cant 
amb E. Kertész al Conservatori de Colò-
nia i amb D. Müller i J. Metternich. Entre 
els seus propers compromisos té previst 
representar, a l’Òpera de Nova York amb 
Barenboim, Tristany i Isolda amb la qual ja 
va aconseguir un èxit important a la Scala i 
a Berlín. Va debutar amb Elektra a la Baye-
rische Staatsoper i a Amsterdam. Pel seu 
paper a Faust de Busoni a l’òpera de Stutt-
gart va ser nomenat cantant de l’any per 
la revista Opernwelt (2005). La seva inten-
sa carrera operística l’ha portat  també a 
cantar a ciutats com Hamburg i Viena, fes-
tivals com els de Glyndebourne, Salzburg i 
Aix-en-Provence, al Teatro Real de Madrid, 
al Covent Garden, i a les òperes de San 
Francisco i Tòquio, entre d’altres. El seu 
repertori abasta òperes com ara Tosca, Fi-
delio, El cas Makropoulos de Jaroslay Prus, 
Ariadna a Naxos, Parsifal, Peter Grimes, La 
flauta màgica, Lulu, Lohengrin, etc. 
Col.labora habitualment amb directors tan 
importants com Sir Simon Rattle, Pierre 
Boulez, Vladimir Jurowski, Sylvain Cam-
breling, Sebastian Weigle i Lothar Zagro-
sek. En concert canta obres simfòniques 
i oratoris que van del Barroc a la música 
contemporània. Recentment ha cantat la 
Simfonia núm. 9 de Beethoven al Japó amb 
Toshiyuki Kamioka i, en altres escenaris, 
la Simfonia núm. 8 de Mahler, el Rèquiem 
de Verdi, la Missa Solemnis de Beethoven i 
diverses cantates i passions de Bach.

GERD 
GROCHOWSKI  
BARÍTON

Gerd Grochowski va col·laborar amb 
l’OBC per darrera vegada el mes de 
febrer de 2001 interpretant la Simfonia 
núm. 8 de Mahler

Abans de cada concert podeu consultar el programa de mà entrant al web de 
l’OBC. També hi trobareu tota la informació de l’emissió del concert per 

Catalunya Música i Radio Clásica de RNE.
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L’OBC va ser fundada el 1944 pel compositor, violinista i director Eduard Toldrà, i des de la 
seva creació ha interpretat el gran repertori orquestral sense oblidar la música catalana. 
Des de la temporada 2010-2011, el director titular és Pablo González. Altres directors 
titulars han estat R. Ferrer, A. Ros Marbà, S. Mas, F. P. Decker, L. Foster, E. Martínez 
Izquierdo i E. Oue. Els principals directors i solistes del panorama musical col·laboren de 
manera habitual en les temporades de concert. Des de 1999, l’OBC té la seu a L’Audito-
ri, dins del Consorci de L’Auditori i l’Orquestra, format per la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona.
A més de la temporada estable a L’Auditori, l’OBC ha actuat a sales d’arreu d'Europa 
(Londres i Viena), dels EUA i del Japó. Enguany ha estat convidada a Àustria, Eslovènia i 
Croàcia. Ha enregistrat obres simfòniques per a segells discogràfics internacionals i ha 
rebut el Grammy Llatí en tres ocasions. 
L’OBC també participa en les activitats del Servei Educatiu de L’Auditori i en programes so-
cioeducatius i col·labora amb altres institucions com el Palau de la Música Catalana, el Liceu 
i el Festival de Peralada. Els seus concerts es retransmeten per Catalunya Música, Radio 
Clásica i TV3. Ha estat la primera orquestra de l'Estat a signar un acord amb la plataforma 
digital Medici.tv (www.medici.tv) per retransmetre alguns concerts en directe per Internet.

 PRIMERS VIOLINS:/ MAURO ROSSI*, principal concertino convidat / CRISTIAN CHIVU, 
concertino associat / RAÚL GARCÍA, assistent concertino / MARÍA JOSÉ AZNAR. SARAH 
BELS / JOSÉ VALENTÍN CENTENERO / WALTER EBENBERGER / ANA ISABEL GALÁN / 
NATALIA MEDIAVILLA / KATIA NOVELL / MARÍA PILAR PÉREZ / ANCA RATIU / JORDI SA-
LICRÚ / JOZEF TOPORCER / CARLOTA AMARGÓS* / PETER ASP* / PAOLA CABALLERO* 
/ SEGONS VIOLINS: ALEXANDRA PRESAIZEN, solista / JINDRICH BARDON, assistent / 
EMIL BOLOZAN, assistent / MARÍA JOSÉ BALAGUER / HUG BOSCH / JANA BRAUNIN-
GER / PATRICIA BRONISZ / ASSUMPTA FLAQUÉ / MIREIA LLORENS / MELITA MURGEA / 
ANTONI PEÑA / JOSEP MARIA PLANA / ROBERT TOMÀS / PABLO RAPADO* / ANNEDI-
LIA RIESTRA* / VIOLES: ASHAN PILLAI, solista / JOSEPHINE FITZPATRICK, assistent 
/ FRANCK HEUDIARD / CHRISTINE DE LACOSTE / SOPHIE LASNET / MICHEL MILLET /
MIQUEL SERRAHIMA / JENNIFER STAHL / ANDREAS SÜSSMAYR / MÓNICA CRUZATA*/
RUBEN MENÉNDEZ* / MARIA MOROS* / VICENT NOGUÉS* /  BRUNO VARGAS* / VIOLON-
CELS: JOSÉ MOR, solista / VINCENT ELLEGIERS, assistent / NÚRIA CALVO / LOURDES 
DUÑÓ / JAUME GÜELL / OLGA MANESCU / LINDA D'OLIVEIRA / JEAN-BAPTISTE TEXIER 
/ MARC GALOBARDES* / LAIA PUIG* / CONTRABAIXOS: CHRISTOPH RAHN, solista / 
DMITRI SMYSHLYAEV, assistent / JONATHAN CAMPS / APOSTOL KOSEV / JOSEP MENSA 
/ ALBERT PRAT / EDUARD ARRIBAS* / NENAD JOVIC* / FLAUTES: ANDRÉ CEBRIÁN* 
. BEATRIZ CAMBRILS / CHRISTIAN FARRONI, assistent / RICARDO BORRULL, flautí / 
OBOÈS: DISA ENGLISH, solista / JOSÉ JUAN PARDO DOLORS CHIRALT, assistent / MO-
LLY JUDSON, corn anglès / CLARINETS: LARRY PASSIN, solista / FRANCESC NAVARRO / 
JOSEP FUSTER, assistent i clarinet en mi b / ALFONS REVERTÉ, clarinet baix / FAGOTS: 
SILVIA CORICELLI, solista / NOÉ CANTÚ / THOMAS GREAVES, assistent / SLAWOMIR 
KRYSMALSKI, contrafagot / TROMPES: JUAN MANUEL GÓMEZ, solista / JOAN ARAGÓ / 
JUAN CONRADO GARCÍA, assistent solista / DAVID BONET / DAVID ROSELL, assistent 
/ TROMPETES: MIREIA FARRÉS, solista / SAÚL RUBIO* / ANGEL SERRANO, assistent / 
ADRIÁN MOSCARDÓ / TROMBONS: EUSEBIO SÁEZ, solista / VICENT PÉREZ / GASPAR 
MONTESINOS, assistent . RAUL GARCÍA, trombó baix / TUBA: PABLO MANUEL FERNÁN-
DEZ / PERCUSSIÓ: ROXAN JURKEVICH, assistent /  JOAN MARC PINO, assistent / JUAN 
FRANCISCO RUIZ / IGNASI VILA /  CAYETANO GÓMEZ* / ARPA: MAGDALENA BARRERA / 
MARTA JARNE* / ORGUE: DANIEL ESPASA* / CELESTA: DOLORS CANO* / ENCARREGAT 
D’ORQUESTRA: JOSÉ VALENTÍN CENTENERO / RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓ MU-
SICAL: BEGOÑA PÉREZ / RESPONSABLE TÈCNIC: IGNASI VALERO PERSONAL D'ESCENA: 
JOAN LUIS 

* col·laboradors



Estrena a Barcelona “Un poema a l’exili”, la composició del poema “El 
Pessebre” de Joan Alavedra i Pau Casals. Dirigit per Alba Gómez Escudero 
i produït per Soul Produccions. Productora El Cant dels Ocells i TV3.

5 de desembre 2012 → 20h / SALA 1 PAU CASALS
Preu 3 e  →Taquilles de L’Auditori i TELENTRADA
Entrada gratuïta per als abonats de l’OBC. Recolliu l’entrada abans del 3 
de desembre a Taquilles. AFORAMENT LIMITAT



12

CAMBRA AMB MÚSICS DE L’OBC I
DESEMBRE  DL 3 → 20.30h  
# Sala 3 Tete Montoliu

Christian Farroni flauta. Dolors Giralt 
oboè. Josep Fuster clarinet. Thomas 
Greaves fagot

 Obres de: Janácek, Villa-Lobos, 
Gonzalez de la Rubia i Françaix

Preu: 17€

PROPERS CONCERTS A L'AUDITORI

Circuit: Bartók / Retrats d’artistes / 
Segles XX i XXI

L’OBC I VIKTORIA MULLOVA
GENER 2013 

DV 18→ 21h / DS 19 → 19h  / DG 20 → 11h 
# Sala 1 Pau Casals

Viktoria Mullova  violí (artista en residència) 
Pablo González  director

 Obres de: Blai Soler, Xostakóvitx i Bartók

Preu: 39 a 73 €

Viktoria Mullova violí (artista en 
residència) 

 The Peasant Girl: la influència del gypsy 
en el jazz i la música clàssica del s. XX, 
amb obres de Bartók, Kodály, John Lewis, 
Florian Herrmann i Joe Zawinul

Preu: 28 €

SI US AGRADA AQUEST CONCERT, 
SEGUIU ELS CIRCUITS…

Circuit: Antiga / Grans obres corals

WILLIAM CHRISTIE & ORQUESTRA 
I COR DE LES ARTS FLORISSANTS

DESEMBRE DG 9 → 19h 

# Sala 1 Pau Casals

Rosemary Joshua soprano. Sarah 
Connolly mezzosoprano. Iestyn Davies 
contratenor. Allan Clayton tenor. 
Jonathan Lemalu baix-baríton. 
William Christie director.

 Belshazzar, HWV 61

Preu: 28 € a 90€

Circuit: Bartók / Retrats d’artistes / 
Nacions / En família

VIKTORIA MULLOVA & THE 
MATTHEW BARLEY ENSEMBLE
GENER 2013 DT 22→ 20:30h
# Sala 3 Tete Montoliu


