
 

 
 
 

 

 
 

 
AUDITORI EDUARD TOLDRÀ 

 

 
 
 
Programació juny de 2011  
 
L’Auditori Municipal Eduard Toldrà començarà a omplir de sons el seus espais aquest proper 
mes de juny, amb una programació que estarà dedicada als artistes i formacions musicals 
vinculades a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.  
 
Les actuacions que s’han programat aniran a càrrec de La Banda de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat, de la pianista Elisabet Raspall amb la col·laboració 
especial de Pep Bou, de l’Orquestra de Cambra del Garraf, de les Corals Isquione i Bitxac i 
del grup Gentle Music Men. 
 
Aquest cicle de concerts serà el punt de partida d’una programació estable que es reprendrà 
el mes d’octubre, amb l’objectiu de crear un espai dedicat a la música per a que en gaudeixi 
el públic local i de fora del municipi, l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat, tots aquells agents vinculats amb la disciplina musical i, a la vegada, ser un 
vehicle per a captar nous públics i introduir-los en el món de la música. 
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Dissabte 4 de juny, a les 21h 
CALIDOSCOPI MUSICAL 
BANDA DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 
 
PRESENTACIÓ 
La Banda de Música Mestre Montserrat va néixer l’any 1999, dins de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat. Actualment, la Banda és una formació estable 
integrada per més de seixanta músics que participa a les activitats festives de Vilanova i la 
Geltrú: la cavalcada de Reis, els Tres Tombs, el Carnaval i la Festa Major.  
 
Tot i que la Banda desenvolupa la seva activitat principal a Vilanova i la Geltrú, des de la 
seva fundació, ha tocat a diversos indrets de Catalunya, com ara a Amposta, Barcelona, 
Cubelles, l’Hospitalet de l’Infant, Mataró, Premià de Mar, Sant Pere de Ribes, Segur de 
Calafell, Sitges i Tarragona i Valls entre d’altres. Fora de Catalunya, la Banda ha actuat a 
Baiona (Galícia), Benavente (Castellà Lleó), Cascante (Navarra), la Puebla de Montalbán 
(Castella la Manxa), Tomelloso (Castella la Manxa), Santa Eulària des Riu (Eivissa) i 
Mérignac (França). 
 
L’any 2009, per celebrar els 10 primers anys d’existència, la Banda va editar el seu primer 
disc en solitari, que recull onze peces representatives del repertori. 
L’any 2010, en motiu dels trenta anys del Festival Internacional de Música Popular i 
Tradicional (FIMPT) de Vilanova i la Geltrú, va ser la Banda escollida per interpretar amb el 
grup Oskorri l’espectacle Banda Band. 
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SINOPSI 
Un calidoscopi ens permet veure imatges repetides i imatges diferents alhora, una barreja 
de colors, de formes que aporten sensacions màgiques. Així és aquest concert que ens 
presenta La Banda: una barreja de sensacions, de colors diferents on la música i La Banda 
en són protagonistes, però amb matisos de llum i paisatges sonors ben diferents. 
 
El concert començarà amb Les Danses de Vilanova. Aquesta melodia tradicional i popular va 
ser arranjada per a cobla pel mestre vilanoví Eduard Toldrà (1895-1962) l’any 1920. I ha 
estat adaptada especialment per a aquest concert d’inauguració de l’Auditori per Emili 
Serrano, director de la Banda Mestre Montserrat. 
Després sentirem Asturias (Leyenda), d’Isaac Albéniz (1860-1909), interpretada a la 
guitarra solista pel professor de l’Escola i Conservatori de Música Víctor Valls. Aquesta obra 
va ser composada originalment per a piano sol l’any 1886 i forma part de la suite Espanyola 
op.47, on hi ha peces dedicades i inspirades en diferents indrets d’Espanya. 
A Fantasia: de Vilanova a la Geltrú, el seu autor, Jordi Paulí, hi introdueix motius musicals 
arrelats dins la cultura vilanovina. Aquesta obra és una estrena mundial i ha estat 
composada expressament per a aquesta ocasió pel professor de saxòfon i tenora de l’Escola 
i Conservatori de Música. 
La peça que clourà la primera part és Ross Roy, una obra espectacular de Jacob de Haan, 
encàrrec de la “St. Peters Wind Symphony” de Brisbane (Austràlia) i que va ser estrenada 
l’any 1997 pel mateix compositor. 
 
La segona part començarà amb una altra obra escrita especialment per a banda i per un 
compositor que també va ser director de banda: Alfred Reed (1921-2005). Aquesta obra: A 
Celebration Fanfare, va ser estrenada l’any 1989 i dedicada a l’associació Phi Beta Mu (USA) 
en el 50è aniversari de la seva fundació. 
 
Seguidament sentirem Rhapsody in Blue, de George Gershwin (1898-1937) amb la pianista 
Maria Lluïsa Moran, professora de l’Escola i Conservatori de Música. Originalment va ser 
escrita per un encàrrec de Paul Whiteman i la seva orquestra i estrenada el 1924. Diu la 
història que a Gershwin se li va oblidar l’encàrrec i que llavors la va escriure durant un 
viatge en tren a Boston, i que es va inspirar en sons i ritmes que escoltava des del tren. 
 
El concert acabarà amb una altra peça amb aires de jazz: una marxa de Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) inclosa dins la Jazz suite num.2, escrita l’any 1938. la versió per a banda ha 
estat arranjada per a banda per Johan de Meij. 
 
FITXA ARTÍSTICA 
Banda de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat 70 músics 
Emilio Serrano direcció 
Meritxell Carbonell assistent de direcció  
Maria Lluïsa Moran piano 
Víctor Valls guitarra 
Jordi Paulí composició 
 
WEB 
www.vilanova.cat/bandamusica
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DISCOGRAFIA 
CD del 10è aniversari de la Banda (2009). Recull els clàssics de les nostres festes com El 
turuta i Xàbia, al costat de fragments de bandes sonores, com Dances with wolves i The 
mask of Zorro, així com popurris del tipus Selecció de cuplets per a banda, elaborat per 
Joan Lluís Moraleda. 
 
 
 
Diumenge 5 de juny, a les 19h 
ELISABET RASPALL presenta: L’istiu al cor 
amb la col·laboració especial de PEP BOU 
 
PRESENTACIÓ 
La continua evolució de la pianista i compositora de Vilanova i la Geltrú, Elisabet Raspall, 
l’ha portada de nou a envoltar-se de grans músics. En aquest cas, experimentats en 
l’anomenada “música mediterrània” i/o “músiques del món“ com són l’Aleix Tobias i el Jordi 
Gaspar, de Badalona i Barcelona respectivament. Curiosament, doncs, tots tres han crescut 
“banyats” per aquest Mar que unifica tants pobles diversos i que, sota aquesta influència, 
ens ofereixen noves versions i colors amb la intensa i càlida música de l’Elisabet. 
 
En aquest concert al nou Auditori de la seva ciutat, l’Elisabet convida a en Pep Bou, perquè 
l’acompanyi sobre l’escenari i jugui amb les seves bombolles de sabó al so de L’istiu al cor. 
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SINOPSI  
L’istiu al cor és una idea musical que pretén fer-nos arribar els aromes estiuencs de la flor 
de gessamí, a mig camí entre el record del darrer estiu i l’anhel del següent, tot evocant 
certes temptatives d’evasió cap a sons càlids de la Mediterrània i del Brasil, des d’un 
profund arrelament català, i cercant l’escalfor dins d’un “hivern” prolongat per aquesta 
situació de crisi que ens afecta a tots; i així obrir una escletxa de llum per retrobar-nos amb 
nosaltres mateixos. Aquesta introspecció que pretén la música d’aquest espectacle té la 
intenció de crear esperança, de que l’”estiu” tornarà. I mentre no arriba, ens queda la fe en 
el futur i el record del passat. Per això em recolzo en sonoritats càlides de la Mediterrània i 
de països com el Brasil. 
 
Els instruments com la guitarra baixa acústica, el pandero quadrat, la pandereta, el bendir… 
d’arrelament tant mediterrani, enriqueixen la clàssica sonoritat del trio format per: piano, 
contrabaix i bateria, que en aquesta ocasió ens ofereixen composicions noves de l’Elisabet 
Raspall. La formació de trio amb aquests components ens permet cercar i crear emocions 
més pures dins d’altres estructures i formes més lliures, amb l’objectiu de fer aparèixer les 
sensacions tan directes com només la música, fora d’intel·lectualismes, pot proporcionar. 
 
L’istiu al cor ha estat un projecte compositiu recolzat pel CONCA (Consell Nacional de la 
Cultura i les Arts). 
 
En Pep Bou acompanya el trio amb el seu teatre de les bombolles de sabó que, en paraules 
d’en Joan Brossa, són flors d’aire, onades impossibles equivalents a les paraules i que 
sorprenen a públics de totes les edats i cultures. 
 
FITXA ARTÍSTICA 
Elisabet Raspall piano, veu i composició 
Aleix Tobias bateria, veu i percussió 
Jordi Gaspar contrabaix, veu i guitarra baixa acústica amb la col·laboració d’en Pep Bou, 
mim 
 
WEB 
www.elisabetraspall.com
www.myspace.com/elisabetraspall
www.pepbou.com
 
DISCOGRAFIA 
Bossanova i la Geltrú (2010) 
Plujazz (2008) 
Quatro (2004) 
Maram (2000) 
Lila (1998) 
Triangles (1996) 
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Divendres 10 de juny, a les 21h 
Diumenge 12 de juny, a les 19h 
ORQUESTRA DE CAMBRA DEL GARRAF 
COR DE CAMBRA ISQUIONE I CORAL BITXAC 
 
PRESENTACIÓ  
L’Orquestra de Cambra del Garraf, en el seu primer concert al nou Auditori de Vilanova i la 
Geltrú, ha volgut homenatjar la figura d’Eduard Toldrà, un músic nascut a la nostra ciutat 
que ha esdevingut un dels compositors i directors més emblemàtics del país. S’ha escollit 
per a l’ocasió una de les seves obres més representatives, el quartet per arcs Vistes al mar, 
inspirat en poemes de Joan Maragall coincidint amb el centenari de la mort del poeta. 
Aquest quartet de corda va guanyar el Premi Fundació Rabell i va ser estrenat el 1920 al 
Palau de la Música Catalana pel Quartet Renaixement, una formació integrada pel propi 
Toldrà i els músics Lluís Sánchez, Antoni Planàs i Josep Recasens. L’OCG presenta la versió 
per orquestra de corda de Vistes al Mar precedida per la lectura dels poemes de Joan 
Maragall que la van inspirar, per inaugurar aquesta nova etapa de la vida musical de 
Vilanova i la Geltrú. 
 

 
 

A continuació, s’estrena una obra de la compositora vilanovina Leonora Milà, com a mostra 
de la creació musical actual de la nostra ciutat, la Sonata per a Corda op. 103, una obra 
escrita i  pensada per una formació musical com l’OCG.  
 
Per a completar la vetllada es representa, conjuntament amb el Cor de Cambra Isquione i la 
Coral Bitxac, la Missa de Glòria de Puccini, una obra simfònica amb coral i dues veus solistes 
(tenor i baríton) que ha comportat haver d’ampliar l’Orquestra de Cambra del Garraf 
(purament de corda) amb instrumentistes de vent i percussió.  
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SINOPSI  
La Missa de Glòria, obra de joventut de G. Puccini (Messa a quatro voci con orchestra, 
coneguda pòstumament amb el nom de Messa di Gloria), és una missa per a orquestra i cor 
a quatre veus amb els solistes tenor i baríton. Estrictament parlant, doncs, és una missa 
completa i no una veritable Messa di Gloria (la qual conté només el Kyrie i Glòria, i s’omet el 
Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei).  
 
Estrenada l’any1880, va ser l’obra més important de les primeres composicions de Puccini i 
va marcar el final de l’època d’aprenentatge com a compositor i la culminació d’una llarga 
relació de la seva família amb la música d’església a la seva Lucca natal. Puccini va 
compondre la Missa com el seu exercici de graduació de l'Istituto Musicale Pacini. No obstant 
això, el Credo ja havia estat escrit i interpretat l’any 1878, i havia estat inicialment concebut 
per Puccini com una obra en sí mateixa. Puccini mai no va publicar el manuscrit complet de 
la Missa, i encara que va ser ben rebuda en el moment, no es va representar de nou fins 
l’any 1952 (primer a Chicago i després a Nàpols). Tanmateix, va tornar a utilitzar alguns 
dels seus temes en d’altres obres, com el Agnus Dei a la seva òpera Manon Lescaut i el 
Kyrie a Edgar.  
 
FITXA ARTÍSTICA 
Salvador Brotons direcció de l’Orquestra de Cambra 
Isabel Pla direcció Cor de Cambra Isquione i Coral Bitxac 
 
WEB 
www.ocg.cat
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Dissabte 18 de juny, a les 21h 
CUENTOS MODERNOS 
GENTLE MUSIC MEN 
 
PRESENTACIÓ 
Si el dia que varen començar l’aventura del seu segon disc els hagueren explicat tot el que 
els hi anava a passar, haguessin pensat que no era un conte, sinó que era un somni.  
 
Si haguessin sabut que el seu segon disc ple d’il·lusió, melodies, desamor, elegància i bon 
saber fer els portaria als millors festivals nacionals (Primavera Sound, FIB, BAM…) i a 
presentar la seva proposta a la remota Tokyo, s’haguessin posat a riure d’incredulitat. 
 
Un any més tard saben que tot això i més és possible i volen tornar a Vilanova, on començà 
tot, de la mà de tots els amics que s’han anat trobant pel camí per tancar aquesta 
apassionant gira. Per cantar-vos el seu últim conte en una nit especial en la que comptaran 
amb col·laboracions de luxe, un format d’excepció i grans sorpreses. 
 
 

 
 
SINOPSI 
A vegades, arriscar és la millor manera de sortir endavant. Assumir al complet el timó del 
projecte i dirigir-lo fins al millor lloc. Tancar-se durant mesos per produir fins l’últim 
arranjament. Gravar, gravar i gravar per desfer-ho tot i tornar a començar de zero. 
 
Gentle Music Men tornen amb Cuentos Modernos, el seu segon disc de llarga duració 
editat per Pias [Spain] que es converteix en el salt definitiu dels de Vilanova i la Geltrú. 
Sense perdre un pèl de la personalitat que envaïa el seu homònim debut, la banda deixa de 
banda l’anglès per abraçar el castellà entregant deu temes tan directes com complexes. 
Melodies i lletres que no podràs apartar de la teva ment. Violins, trompetes, guitarres, 
teclats i veus que t’atrapen a la primera escoltada. Un treball rodó. 
 

 

 Pàgina  8  de 10 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
FITXA ARTÍSTICA 
Daniel Poveda guitarra i veu 
Elisabeth Barreu violí i veu 
David Charro teclat, guitarra i baix 
Miquel Tello teclat, guitarra i baix 
Ricard Parera bateria 
 
WEB 
www.gentlemusicmen.com
www.myspace.com/gentlemusicmen
 
DISCOGRAFIA 
Cuentos Modernos, 2010 (PIAS) 
Gentle Music Men, 2008 (PIAS) 
 
 

 
Programació estable  
 
A partir del mes d’octubre de 2011, l’Auditori presentarà una temporada estable que tindrà 
en compte les línees de programació següents: 
  

- Exhibició: programacions estables i seu d’esdeveniments musicals de qualitat. 
Concerts de música en línies diverses: simfònica, de cambra, antiga, coral, moderna, 
contemporània i tradicional. Concerts per a públic familiar. Vincular els músics 
professionals i amateurs de la ciutat, així com també promotors i mànagers. 

- Suport a la creació: de músics amb voluntat de professionalització i qualitat 
contrastada, implicats en l’elaboració d’un nou projecte creatiu en el món de la 
música. 

- Projecte educatiu: per promoure, incitar i dinamitzar l’educació musical de la ciutat, 
col·laborant estretament amb l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat i amb els projectes de l’IMET com, per exemple, el Programa d’Animació 
Educativa (PAE). 

- Proximitat amb l’entorn: activitats musicals sorgides de la xarxa associativa de la 
ciutat. Lloguer i cessió dels espais, prioritzant les que tinguin interès general i 
estiguin vinculades amb l’àmbit musical. 

- Residència: lloc d’acolliment de grups i formacions musicals per realitzar assajos i 
produccions. 

- Espai d’assaig: a les dues sales acústicament adequades i que poden encabir 
formacions de variada tipologia i nombre de components. 

- Producció pròpia: el gran moviment musical de la ciutat pot permetre crear, assajar i 
exhibir projectes musicals des de l’Auditori. La direcció artística, l’equipament tècnic i 
d’infraestructura es posen a disposició per produir productes de qualitat. 
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- Participació en xarxa: coproduccions amb altres centres. Altres projectes coordinats 
per altres departaments de l’administració.  

- Altres activitats no musicals: la Sala Gran, propicia com a espai de trobada per a 409 
persones, sempre que no interfereixi en l’activitat musical. 

 
 
Informació pràctica 
 
Venda d’entrades (Preu únic per concert: 10 euros ) 
 
Taquilla del Teatre Principal:  
- Els dissabtes 7, 14, 21, 28 de maig, 4 i 11 de juny, de 17.30 a 20.30 h  
- Diumenge 8 de maig, de 10 a 13 h 
 
Tel·Entrada. A partir de dilluns 9 de maig: 
- Xarxa d’oficines de la Caixa de Catalunya, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h  
(a Vilanova i la Geltrú, a l’oficina de la rambla Principal núm. 1) 
- Trucant al 902 10 12 12  
- www.telentrada.com 
 
Taquilla de l’Auditori: 
- Dissabte 18 de juny, de 17.30 a 20.30 h 
- Si queden entrades disponibles, es vendran el mateix dia del concert des d’1 hora abans de 
l’inici de l’espectacle 
 

Informació general 
 
Auditori Eduard Toldrà 
c. d’Olesa de Bonesvalls, 8 
08800 Vilanova i la Geltrú 
tel. 93 814 00 00 (ext. 3135) 
info@auditoritoldra.cat  
www.auditoritoldra.cat  
 
Teatre Principal 
rambla Principal, 4 
08800 Vilanova i la Geltrú 
tel. 93 814 19 52 
info@elprincipal.cat  
www.elprincipal.cat  
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