
DIJOUS  29 . NOVEMBRE 20:30h

PROGRAMA    CONCERT DE CLÀSSICA

Preludi i Fuga en Mi Major ( II vol.)                    J. S. Bach

De “Sonata en Re Major op. 10 núm.  3”    L. van Beethoven

       Presto                                        
De “Peces de fantasia op. 12”                       R. Schumann

       Des abends (Al vespre)                            
       Aufschwung ( Elevació)                            
Eudald Buch. Piano      

“Les 4 estacions “                                                A. Vivaldi

       L’estiu
Ferran Giol . Violí

Acompanyament piano Judit Muñoz

DIVENDRES 30 . NOVEMBRE 

JOSEP VALLDENEU QUARTET

DISSABTE 1 . DESEMBRE 

COR CANTUS FIRMUS             Director: Gabriel Miralles

DIUMENGE 2 . DESEMBRE 18:00h

       Allegro con brio             
       Andante cantabile             
       Menuetto              
       Finale .Prestissimo             

        Allegro brillante        
        In modo d’una Marcia. Un poco largamente   
       Sherzo. Molto vivace                                
       Allegro ma non troppo                             

DANIEL DA SILVA

DISSABTE 1 . DESEMBRE 22:00h

JOVES INTÈRPRETS 

PROGRAMA         CONCERT - MUSICALS     

West Side Story            Leonard Bernstein

The Phantom of the Opera                            Lloyd Webber
Les Misérables                              Claude-Michel Schönberg 

Acompanyament piano Judit Muñoz

Open 21                                                               
Pregroove / Solar                                               
Corintic Blues                                                     
Airun                                                                    
Records                                                              
Totes les Obres presentades son composicions de Josep Valldeneu

Jöel González . Piano / Joan Motera . Contrabaix  / Daniel González 
. Bateria / Josep Valldeneu  . Saxo

PROGRAMA          CONCERT DE JAZZ

QUINTET DE R. SCHUMANN

Quintet per a piano i cordes en Mi b Major, op.44  

VESPRADES
de tardor

Preneu-vos una copa amb els músics al 
final del concert

22:00h

Col·labora Companyía Cervesera del Montseny

Col·labora Juvé y Camps

CONCERT AUDICIÓ
Concert-Audició dels Joves Intèrprets dirigit als joves dels Tallers 
d’Art de Centelles per tal que a través de la música crein, amb la 
seva sensabilitat, imaginació i creativitat, els elements del mòbil 
gegant. Conduït per: Eulàlia Llopart, Marta Postico i David Casals.

PROGRAMA      CONCERT DE CLÀSSICA

Trio per piano, violí i violoncel, op.1 núm. 3     

Col·labora  Bodegues Alella Vinicola

PROGRAMA            CONCERT DE FLAMENC  

Cinco años, un sueño        Daniel da Silva
 

R

15 i 16 . NOVEMBRE 

Neixen les Vesprades de Tardor de Centelles, seguint 
la traça de les Vesprades de Gener de Vic, celebrades 

durant tres anys al Casino de Vic sota el patrocini 
de la Institució Puig-Porret, i de les del mateix nom 

(«Январские вечера») que, anualment des de fa anys, 
l’Escola Gnessin de Moscou celebra a diverses ciutats 

de Rússia, segons la idea del seu director, 
Mikhail Khokhlov.

La línia bàsica que defineix el nostre projecte és la 
mateixa que la dels seus antecessors: crear una 

plataforma sòlida pels joves intèrprets del territori, amb 
un alt nivell musical, per tal que tinguin una oportunitat 
de tocar davant del públic, en un espai real, tot i que 
íntim i confortable, essent un projecte a llarg plaç per 

tal d’acostar la música a nous públics i especialment als 
més joves. Aquest any hi participen entre d’altres dos 
joves intèrprets ex-alumnes de l’Escola de Música de 

Centelles.

D’altra banda a les Vesprades de Tardor també es 
pretén relacionar la música amb d’altres arts per tal 

que, en paraules de Khoklov “l’auditori descobreixi que 
la música té una imatge i se la pot “veure”, i un quadre 

té una melodia i se’l pot “sentir”, aquesta idea 
desenvolupa en els més joves el sentit de la bellesa, 
i porta a una comprensió més profunda de l’art”. En 

aquesta edició col·laboren a les Vesprades de Tardor 
els Tallers d’Art de Centelles, on els joves artistes, 

inspirats per la música dels joves intèrprets, crearan un 
mòbil gegant que estarà exposat a la sala del concert 

durant tot el festival.

Finalment dir que les Vesprades de Tardor tenen un tret 
distintiu respecte a les anteriors, ja que es presenten 
diferents estils musicals. En aquesta primera edició 

tindrem quatre concerts que inclouen: jazz, flamenco, 
musicals i clàssica.

Que ho disfruteu!

Gabriel Coll . Violí  / Daniel Oliu . Violoncel  / Joan Ribé . Piano 

Col·labora Ratafia Bosch

Gabriel Coll . Violí  / Humbert Rovira . Violí  / Miquel Córdoba . Viola /   
Daniel Oliu . Violoncel  /  Joan Ribé . Piano   

L.van Beethoven

R.Schumann

Daniel da Silva . guitarra flamenca / Gloria Wasmer . violí
José Manuel Álvarez . ball / Raúl Manchón . percussió

L’espectacle que ens ofereix, té un fort component instrumental on 
s’hi concentren els elements estructurals del flamenc tradicional, 
toque, cante i ball, per a la presentació de composicions personals, 
nascudes fruit del treball intens que suposà el final de carrera a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), amb el qual 
va assolir la màxima qualificació (Matricula d’Honor).

R



VESPRADES
de tardor
2012

Entrada: 7€
Anticipada: 5€
Abonament 4 concerts: 18€
*entrades anticipades al Casal Francesc Macià de Centelles 
de 4h a 6h i també a vespradesdetardor@gmail.com

Eudald Buch ( La Garriga), piano, alumne del Conservatori de Música de Vic. 
Ferran Giol (Hostalets de Balenyà), violí, ex-alumne de l’Escola de Música 
de Centelles fins el curs passat i actualment alumne del Conservatori de 
Música de Vic. 

Josep Valldeneu Quartet és un grup de jazz que interpreta temes propis del 
jove saxofonista Centellenc. 

Joves professors dels Conservatoris de Vic i d’Igualda, amb llarga trajectòria 
professional, que participen en diversos projectes musicals, ara s’uneixen per 
presentar-nos aquestes dues grans obres. 

Direcció artística i organització: Jordi Sala Matavera

Patrocinador principal:

Col.laboradors:

Patrocinadors:

NOVEMBRE   .   29 i  30 /  D E S E M B R E  .  1  i  2
Centelles . C/Anselm Clavé, 3 . “ La Violeta”  

AUDICIÓ
Assaig obert al públic del Quartet de Corda de l’Escola de 

Música de Centelles . Divendres 30 Nov. 18:00h a La Violeta.  
Portes obertes de l’Escola de Música de Centelles.

ESCENOGRAFÍA
Mòbil gegant creat pels alumnes dels Taller d’Art (coordinat 

per Eulàlia Llopart, Marta Postico i David Casals) .
 

COR CANTUS FIRMUS

JOSEP VALLDENEU QUARTET

QUINTET DE R. SCHUMANN

DANIEL DA SILVA

JOVES INTÈRPRETS

R

twiter: @vespradestardor
facebook: vesprades de tardor         

Daniel da Silva començà els seus estudis de guitarra des de molt jove. 
El 2002 es llicencia en Música i descobreix el flamenc , que ràpidament es 
torna en una fervorosa passió. Entusiasmat amb aquest gènere musical, 
viatja el 2006 a Barcelona per a estudiar guitarra flamenca a l’ESMUC  amb 
el mestre Rafael Cañizares i rep classes també amb Chiqui de la Líniea, Juan 
Ramón Caro i Juan Manuel.

En paral.lel, col.labora amb la companyia 
Los Muleros i al Ballet de José de la 
Vega i va també formar part del grup 
Calima. Actualment, actua de manera 
regular al tablao Los Tarantos i participa 
en diversos projectes d’altres gèneres, 
des del jazz a les músiques del món.

La primavera del 2007 la vila de Centelles, amb una important tradició 
coral, veu néixer el Cor Cantus Firmus. Aquesta formació, amb veus joves, és 
un referent a tota la comarca d’Osona. 

El grup es va formar fa un 
any, després que tots els 
membres integrants del 
quartet coincidissin en els 
estudis superiors de música 
a l’ESMUC. Josep Valldeneu 
és ex-alumne de l’Escola de 
Música de Centelles.

Els objectius des de l’origen 
han estat:  presentar en públic 
obres polifòniques interpretar 
peces sense limitacions, pro-
moure l’aprenentatge de la 
música en general i el gust 
pel cant coral en particular; 
aprendre les tècniques vocal i 
de teoria musical; fer concerts 
de forma periòdica per donar a 
conèixer la feina feta.

Agraïments: Joan Ribé, Patrícia Masuet, Marta Guiteras, David Casals, 
Joan Asensio , Anna Chavez , Mikhail Khoklov i Escola de Música de Centelles.

El quintet de Schumann és una 
obra de l’època romàntica, per 
piano i quartet de corda, on es 
mostren ámpliament les possibilitats 
expressives d’aquesta formació, 
alternant passatges entre els cinc 
instruments i passatges més 
concertants combinant les forces 
de les cordes enfront del piano.

Comunicació: Patrícia Masuet Suàrez.  
Disseny gràfic: Marta Guiteras Capdevila.


