L’Auditori Josep Carreras inicia un cicle de
música contemporània d’homenatge a Joan
Guinjoan
El divendres 9 de novembre passat va començar el cicle Joan Guinjoan de Músiques del Nostre Temps,
programat a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca, un cicle d’homenatge i reconeixement als
compositors catalans. Aquest primer concert va ser protagonitzat pel Quartet Gerhard (format per Lluís
Castán, violí; Judit Bardolet, violí; Miquel Jordà, viola, i Jesús Miralles, violoncel), que va interpretar l’obra
de Joan Guinjoan Quartet per a corda núm. 1, “a Riudoms”, escrit l’any 2006, entre altres composicions. El
Quartet Gerhard, considerat una de les formacions de referència en l’àmbit de la música de cambra del
país, iniciava així la seva residència artística a l’Auditori Josep Carreras.
Aproﬁtant la ﬁgura del compositor Joan Guinjoan, nascut a Riudoms i referent de tota una generació de
compositors actuals, el cicle acostarà les composicions de més d’una desena de compositors catalans
d’ara i del Camp de Tarragona des de l’Auditori de Vila-seca; també vol ser una aposta per als intèrprets
tot donant espai a obres de nova creació en les properes temporades de l’Auditori Josep Carreras
presentades per músics del territori.

Roda de premsa de presentació del cicle Joan Guinjoan de Músiques del Nostre Temps, el 8 de novembre
de 2018. D’esquerra a dreta: Xavier Pastrana, compositor i director musical; Josep Maria Pujals, president
de la Fundació Auditori Josep Carreras; Josep F. Solórzano, responsable de programació de l’Auditori Josep
Carreras, i Miquel Jordà, membre del Quartet Gerhard
La temporada seguirà l’any que ve. Durant el primer trimestre tindran lloc tres concerts: el 8 de febrer,
amb l’Archensemble (Dani Espasa, Roger Padullés i Xavier Pastrana) i obres de Gols, Pedrell i Gerhard; el 9
de març, amb un programa dedicat a cançons populars dels Pirineus, a càrrec del Cor de Cambra de
l’Auditori Enric Granados de Lleida i un conjunt instrumental de música antiga, amb obres de Guix,
Pastrana, Vivancos, Sans, Guzmán-Antich, Castellà, Magrané, Puig, Humet, Giribet i Prat, i el 22 de març
l’Ensemble O Vos Omnes interpretarà obra de Magrané. El cicle acabarà al maig amb dos concerts, el dia
11 amb el Cor Sant Esteve i el dia 31 novament amb el Quartet Gerhard, que interpretarà obra de Guix.
Imatge destacada: el Quartet Gerhard en la presentació del cicle Joan Guinjoan de Músiques del Nostre
Temps

