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Obertura
Amb la inauguració de l’Auditori Can Roig i Torres, Santa Coloma de
Gramenet posa en marxa un dels millors espais culturals de l’àmbit
metropolità. Un equipament que és el fruit d’una il·lusió per aportar
a la ciutat una infrastructura de primer ordre i a l’abast de tots.
Aquesta nova sala, dissenyada sota la principal premissa de la qualitat
tècnica, vol ser un catalitzador i un referent de la important activitat musical de la
nostra ciutat. Tant d’aquella activitat que es genera a Santa Coloma, i de la que en
tenim representants de primer nivell, com de les propostes d’interès que es donen
en el panorama nacional i internacional.
Avalat per un projecte tècnic i acústic que l’equipara a les sales de concerts del món,
l’Auditori Can Roig i Torres se situa entre els principals espais del país, capaç de
donar cabuda a diversos esdeveniments culturals.
El Cicle Inaugural de Concerts que obre l’Auditori és un reflex de les grans possibilitats
de l’espai. Els alumnes i professors de l’Escola Municipal de Música de Santa Coloma,
la soprano Barbara Hendricks, el pianista Àlex Alguacil i la Cobla Simfònica de
Catalunya conformen una proposta excepcional.
Però, sobretot, el nou Auditori Can Roig i Torres és un equipament central de ciutat
pensat per a tots i obert a tots; un espai per a l’estímul, la promoció i l’intercanvi
cultural en la seva apassionant vessant musical. Volem que sigui un espai viu i una
peça fonamental per a la projecció de Santa Coloma de Gramenet.
Coneixem-lo, gaudim-lo i fem-lo nostre.
Bartomeu Muñoz i Calvet
Alcalde de Santa Coloma de Gramenet

5

sona l’Auditori!
La inauguració de l’Auditori Can Roig i Torres, és una
fita molt important en l’acompliment dels objectius
que l’Ajuntament de Santa Coloma s’imposa, per a
l’assoliment d’equipaments culturals de qualitat que
contribueixin a donar resposta a les necessitats
artístiques i de benestar dels seus ciutadans.
Aquesta ciutat compta amb un gran nombre d’artistes
en totes les àrees així com amb una ciutadania activa
i participativa en les manifestacions artístiques de
tots els àmbits i es mereix els espais qualificats per
al correcte desenvolupament de les activitats que
corresponen.
L’Auditori completarà, amb la nova Sala Miquelet
Saladrigas i la sala actual del Teatre Municipal Josep
Maria de Sagarra, els espais de centralitat ciutadana,
en relació a les Arts Musicals i Escèniques .
És doncs un motiu per a felicitar-nos tots, la
inauguració de l’Auditori Can Roig i Torres, que
representa la culminació d’un projecte cultural de
primer ordre per a Santa Coloma de Gramanet i situa
la ciutat com un referent, a l’àrea metropolitana, pel
que fa a l’àmbit musical.
La presència de la soprano Barbara Hendricks, una
de les primeres figures internacionals en el món de
la lírica als concerts inaugurals és un honor per la
ciutat, equiparant el nostre auditori a les millors
sales de concerts.
7

Aquest espai, concebut expressament com

alumnes, exalumnes i professors la

l’espai de la música, amb totes les

comunicació directa amb el públic colomenc,

condicions, materials i requeriments que li

alhora que la programació del Cicle de

són propis, forma un tot amb l’Escola

Concerts dins la Temporada ha estat un punt

Municipal de Música i esdevé l’eix

de trobada amb intèrprets de primera línea.

vertebrador a l’entorn del qual es

L’Auditori Can Roig i Torres constituirà, sense

desenvolupen els trets bàsics d’una activitat

cap mena de dubte, el receptor i l’amplificador

musical viva i moderna: la formació, la

de tota una vida musical existent que gaudirà

difusió i la producció musicals.

de l’espai idoni per a mostrar-se, créixer,

Així seran els alumnes de l’Escola, juntament

desenvolupar-se i arribar a nous públics i noves

amb els seus professors, els qui obrin la

programacions que donin resposta a les

programació amb dos concerts que oferiran a

inquietuds i expectatives de músics,

tota la comunitat educativa, que podrà gaudir

compositors, artistes i públics diversos.

de l’espai i de la música idonis.

Sona l’Auditori!!:
Felicitem-nos i gaudim d’aquests sons

La creació de l’escola, fa més de vint-i-cinc anys,
obria un camí cap a la formació de la pràctica
musical i la difusió que en ella mateixa comporta.
Els fruits d’aquesta tasca realitzada han propiciat

Montse Olivés i Miret

alhora les produccions pròpies, la creació d’un

Presidenta del Patronat de la Música

públic fidel i la formació de professionals d’un
nivell de qualitat considerable. La participació en
els concerts inaugurals del pianista colomenc
Àlex Alguacil, antic alumne de l’Escola amb una
trajectòria professional internacional
considerable, representa l’assoliment d’una fita
en aquest camí.
La tasca de divulgació feta en les 25
Temporades de Concerts ha possibilitat a
8

Descripció i característiques tècniques
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El Nou Auditori de Santa Coloma és un

L’obertura d’aquest nou espai soluciona les

equipament central destinat a la promoció i

mancances en el nombre d’aules, i reorganitza

difusió de la música en les seves diferents

el funcionament intern de l’escola amb l’afegit

disciplines. Aquest servei públic millora la

de la planta soterrani com a espai disponible

qualitat de vida dels ciutadans i facilita l’accés

per a ús pedagògic.

de diverses propostes culturals mitjançant una

L’entrada principal a l’escola i auditori és a

oferta estable.

través d’un passatge que comunica amb el
carrer Rafael Casanova.

Santa Coloma resol l’ampliació de l’Escola
Municipal de Música de Can Roig i Torres amb

Aquest passatge finalitza visualment en un

la incorporació d’un equipament relacionat

pati situat a la mateixa alçada de la sala que

funcionalment amb ella i, a més, amb capacitat

permet l’entrada de llum natural i la seva

per oferir actuacions musicals als diferents

relació, juntament amb el bar-vestíbul, amb el

públics de la ciutat.

jardí situat a nivell de la coberta.
10

La sala té una capacitat de 216 localitats, amb

i un ascensor adaptat, resolent així l’accessibilitat

secció en pendent del pati de butaques i un

i adaptabilitat del conjunt.

escenari connectat a través de nous conjunts

La coberta s’ha tractat com una plaça

d’escales amb el soterrani de l’escola. Així

pavimentada, apta per a actuacions musicals

tenim una entreplanta que permet la circulació

i incorporant nous recorreguts amb rampa que

perimetral a la sala i la ubicació de noves

salven els desnivells del projecte.

dependències per a ús pedagògic.

El mur que separava Can Roig amb el passatge

Aquesta ampliació aporta dues aules col·lectives

de Dalt de la Ciutadella s’ha substituït per una

més i quatre per a instruments, a banda dels

tanca més transparent, un accés pel nou tram

espais vinculats a l’escenari (camerinos,

del carrer Masnou, complint així amb

vestidors, serveis, ascensor-muntacàrregues), i

l’obertura prevista al planejament urbanístic.

els que apareixen després de la reforma del
soterrani actual. En aquest darrer espai s’hi

La sala compta amb les dotacions necessàries per

preveu la ubicació d’una biblioteca, una fonoteca

a concerts acústics, de jazz, conferències,
11

projeccions d’audiovisuals, així com l’equip
necessari per fer enregistrar els
esdeveniments i assajos dels alumnes de
l’escola. L’edifici i la plaça exterior són zona
wi-fi, i les noves aules disposen de
connexions informà-tiques i d’ADSL.
El nou Auditori incrementarà els hàbits
de consum cultural de la població de
Santa Coloma i esdevindrà un element
simbòlic més d’identitat de la ciutat.
Cal destacar la col·laboració d’Higini
Arau, doctor en Ciències Físiques, de
reconeguda trajectòria professional, en
la realització del projecte i obra de la
sala, on hi ha incorporats càlculs dels
diferents paràmetres acústics, definició
de materials, aïllaments, instal·lacions,
dimensionat i formalització de l’espai
destinat a l’auditori. Amb Arau Acústic
ha col·laborat en diferents projectes,
entre els que destaquen el Gran Teatre
del Liceu, el Teatre Principal de Maó, La
Fenice de Venècia o el Palacio
Euskalduna de Bilbao.
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Can Roig i Torres
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Rafael Roig i Torres fou un dels integrants

(1887). També col·laborà en diverses revistes

importants de la colònia estiuenca a Santa

catalanes i franceses. Dirigí la Companyia

Coloma de Gramenet, des dels primers anys

General d’Electricitat de Barcelona, fet que va

de1900 a 1915. L’any 1906 inicià la construcció

propiciar que l’Ajuntament colomenc, presidit

d’una bella torre d’estil anglès. Acabada l’any

per Llorenç Serra, concedís a aquesta

1913, va merèixer un premi de la Diputació de

companyia el servei d’il·luminació pública en

Barcelona. Situada al bell mig del poble, era

exclusiva durant trenta anys, amb un descompte

l’edificació més bella de Santa Coloma, i

per a la ciutat d’un 25%. La llum va arribar a

contribuí a l’ornament de la seva estampa rural.

Santa Coloma abans que a molts pobles veïns

La torre està inclosa al catàleg d’edificis

gràcies a aquest estiuejant. També cal destacar

d’interès històric i artístic de la població.

que Rafael Roig i Torres va ser tinent d’alcalde
de Barcelona i posseïa la Gran Creu d’Isabel la

Va ser la perla de les cases residencials durant

Catòlica.

l’etapa dels estiuejants. Els arquitectes es van
inspirar en les torres noucentistes de més enllà

A la seva mort, el 1913, la propietat va passar

dels Pirineus. És per això que el seu estil de

a ser del seu fill Roig i Ostenrach. Contràriament

construcció és força desconegut. Com a petita i

al que es creia, Roig i Torres no va ser cònsol

inicial mostra de la internacionalitat del propietari,

de l’Uruguai , sinó que aquest càrrec el va

i com a benvinguda a tota l’alta societat estrangera

ostentar el seu fill des del 1912. Aquest,

del moment, va col·locar a l’entrada de l’edifici un

igualment estiuejant aquí, també va ser un

mosaic on s’hi llegeix “Welcome”.

personatge públic notori, ja que a més de ser
un prestigiós metge va ser diputat provincial.

Rafael Roig i Torres va néixer a Barcelona l’any
1855. Va dedicar-se a l’enginyeria i a la

Hospital a la guerra civil

publicitat. Al 1878 fundà i dirigí la revista
“Crònica científica”. S’especialitzà en enologia

En aquella època Barcelona dificultava

i dirigí uns anys la revista de l’Institut Català de

l’admissió de malalts procedents d’altres

Sant Isidre i el seu suplement català “La

poblacions, i a Santa Coloma no hi havia cap

pagesia” (1888-93). Al 1892 fundà la publicació

hospital ni consultori mèdic. Aquests serveis es

“La viña americana” i “Les malures de la vinya”

van crear durant la guerra.
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En esclatar la guerra l’any 1936, la torre de Can

l’entrada de les tropes franquistes a Santa

Roig i Torres va ser requisada i destinada a Hospital

Coloma.

de Sang. La decisió es va prendre a rel d’un primer

Dídac Miejimolle va ser cessat del seu càrrec i

bombardeig que va causar dues víctimes: el

a Can Roig s’hi va instal·lar l’Hospital i el

matrimoni Briz.

consultori mèdic, que es va dotar de material
quirúrgic per a les cures d’urgència.

Els ferits es van acollir a la torre, que reunia
unes condicions òptimes per a instal·lar serveis

Però l’única entrada a la torre, pel carrer Dalt

d’atenció sanitària, i la seva propietària només

de la Ciutadella, era molt incòmode pels

l’ocupava durant uns pocs mesos l’any.

malalts, i la banda que donava al carrer Rafael

L’Ajuntament va convocar la propietària per

de Casanovas estava tancada per un mur molt

plantejar-li que deixés la torre pels serveis

gruixut.

projectats a canvi d’endur-se tot els objectes de

Es va projectar un accés per l’actual entrada a

valor. La necessitat del moment no va deixar

fi que hi pogués accedir l’ambulància de la Creu

cap altra alternativa que la signatura del

Roja. Tot i que el Secretari de l’ajuntament va

document de cessió de l’edifici.

advertir de la il·legalitat de l’obra, finalment la

Durant la segona meitat de l’any 1937, després

brigada municipal va obrir l’entrada a cops de

d’unes converses amb l’alcalde Celestí Boada

pic i pala. El taller de manyeria va construir les

i el regidor de sanitat, Josep Berruezo, en

portes de ferro que existien fins ara.

Dídac Miejimolle, fill d’una celebritat de la

Seu de la Falange

Santa Coloma de l’època, va ser nomenat
director-administrador de l’Hospital Municipal,

L’any 1943, i després d’un període de lloguers

amb l’encàrrec concret i prioritari de sanejar

privats, l’Ajuntament va destinar la torre a ser

les despeses i regularitzar la vida laboral de

seu de la Falange.

l’Hospital. En Dídac també va ser l’autor dels
motius pintats a les habitacions dedicades als

Fundada l’any 1933 per José Antonio Primo de

nens. Aquest càrrec l’exercí fins el gener de

Rivera, la Falange Española s’oposava al

1939, moment en què es va posar al servei i

marxisme i al parlamentarisme, i incorporava al

disposició de la Creu Roja local després de

seu ideari el sentit catòlic de la tradició
20

Vista general de Santa Coloma a començaments de segle,
abans de la construcció de l’Església Major l’any 1915,
quan Can Roig i Torres era un dels edificis emblemàtics del poble.
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LES REFORMES DE L’EDIFICI

espanyola. Al 1943 es va unir a les Juntes

Bàsicament, les reformes més
importants que s’han fet en aquest
edifici van ser quan es va decidir
que Can Roig i Torres s’havia
d’anomenar “Colegio Nacional
Nuestra Señora de Lourdes”. En
varen fer tres: al 1974, al 1977 i al
1978. A la primera reforma (1974),
principalment es van retocar
aspectes interiors i alguns també
exteriors: arranjament del pati,
reparació de tanques de les portes
i finestres, pintura de les reixes,
etc. A la segona (1977) les obres
van consistir en condicionar els
patis i accessos al col·legi. Per això
es va procedir a la formació d’un
petit mur d’obra. Es va efectuar el
moviment de terres per a la
anivellació de patis i també es va
pavimentar una zona contigua al
col·legi pe formar una petita pista
de jocs. Sobre el mur on es va
col·locar una tanca metàl·lica i es
va deixar un espai practicable. I a
la tercera (1978) consta la
construcció d’una tanca protectora
amb un pressupost de 156.650
pessetes.

d’Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS).

Als 80 es va produir la rehabilitació
més important destinant l’espai a
la ubicació de l’Escola de Música.
Finalment en la dècada dels 90 es
van dur a terme les següents
reformes: construcció d’una escala
nova, habilitació de les golfes per
construir dues aules col.lectives i
la golfeta d’estudi per un import de
130.000 ¤.

dels catequistes de la Parròquia.

Escola Nostra Senyora de
Lourdes
Uns anys més tard va ser la seu de l’escola Nostra
Senyora de Lourdes. Una de les mestres més
destacades del centre va ser la Lluïsa Soler Perxachs.
Nascuda a Sant Celoni l’any 1918, era la petita de
quatre germans. Aviat va venir a viure a Santa
Coloma de Gramenet. El seu pare va ser durant
molts anys el carter del poble i a ella la coneixien
com “la Lluïsa del carter”. Va ser precisament el seu
pare qui va orientar-la cap a l’ofici de mestra.
De molt joveneta va començar a fer de mestra
de forma totalment desinteressada i va ser
aquesta professió a la que es va dedicar tota la
vida. Sempre va ser una persona molt vinculada
a l’església i durant un temps va ser responsable

Va treballar en diferents escoles i moltes
generacions la van tenir com a mestra, ja fos a
les Dominiques, a Nostra Senyora de Lourdes o
a Les Palmeres on es va jubilar, i on té el seu
nom la biblioteca de l’escola.
22

27 anys d’història de l’Escola
Municipal de Música

interpretatiu i tècnic que impregnarien les futures

Quan, als inicis dels ajuntaments demòcratics, les

Ja amb edifici propi, director, equip docent amb

ciutats i els pobles del país enceten un camí cap

les degudes titulacions, i el pla d’estudis

a la normalització cultural, un dels àmbits que

corresponent, l’Escola aspira a ser nomenada

pren força arreu és la pràctica artística i molt

Conservatori Elemental de Música, per impartir

concretament la musical.

estudis reglats i atorgar titulacions oficials de nivell

programacions.

elemental, segons la normativa vigent en aquell

Així doncs al novembre de 1980 es posava en

moment.

funcionament la primera llavor de l’Escola
Municipal de Música. Sense edifici propi, ni

Va ser definitiu per a la consecució d’aquest

estructura organitzativa interna, utilitzant diversos

objectiu el nomenament de director de l’Escola del

espais compartits entre Can Roig i Torres,

compositor i director d’orquestra Juan José Olivés

aleshores Escola Mare de Déu de Lourdes, l’Escola

Palenzuela. Sota el seu lideratge, s’estableixen les

Ferran de Sagarra i el local parroquial Foc Nou es

bases pedagògiques, metodològiques i curriculars

van començar a impartir les classes a 169 alumnes

del que serà la futura Escola de Música.

matriculats, molts menys dels aspirants preinscrits.
És amb aquest projecte que el Curs 1986-87
El curs 1984-85, la Generalitat de Catalunya li

l’escola es converteix per nomenament de la

atorga la condició d’Escola Autoritzada, depenent

Generalitat en Conservatori Elemental, amb plena

del Conservatori de Badalona.

autonomia.

Durant aquella primera etapa van ser directors la

El 1993, la LOGSE implanta una nova organització

Mª Rosa Vidal i en Josep Lluís Guzmán.

dels estudis musicals i a la manera dels països

El 22 d’abril de 1985, després d’una important

europeus, desapareix l’ensenyament reglat en el

rehabilitació de l’edifici s’inaugurava l’Escola

grau elemental per tal d’ampliar l’accés a la música

Municipal de Música a CAN ROIG I TORRES.

a un més gran nombre de ciutadans, mentre que
estructura de manera més completa i amb un nivell

Un seguit de concerts ompliren de contingut els

d’exigència molt elevat els Grau Mitjà i Superior.

actes d’aquesta esperada inauguració a la petita
sala-auditori, amb l’actuació memorable de la

En aquest context legal, l’escola municipal deixa

pianista Eulàlia Soler qui, amb la seva participació,

d’anomenar-se conservatori per convertir-se en

feia palesa la voluntat de qualitat en el nivell

Escola Municipal de Música Can Roig i Torres que,
24
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a l’empara del conveni marc signat entre

l’adequació i remodelació dels espais

l’Ajuntament de Santa Coloma i el Departament

existents, i l’elaboració d’un Pla Director, que

d’Ensenyament de la Generalitat, i amb el guiatge

conté les línies estratègiques d’actuació pels

de la professora i directora Montserrat Olivés,

propers deu anys, constitueixen el marc

adequa l’estructura al nou model d’Escola de

ambiental idoni i aporten les condicions

Música vigent en l’actualitat.

materials i pedagògiques per a una formació
musical de primera qualitat, que han de fer de

La construcció de l’Auditori, l’ampliació de

l’Escola Municipal de Música un referent de

noves aules annexes, juntament amb

qualitat humana, social i musical.
26
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Cicle inaugural
Santa Coloma estrena el nou Auditori amb la voluntat de donar a conèixer aquest equipament a tota
la població i de manera molt especial als músics i a tots els amants d’aquesta pràctica artística. Per
aquest motiu i donada la capacitat limitada de l’aforament de l’espai s’ha programat un cicle inaugural
de sis concerts perquè puguin accedir-hi el major nombre possible de ciutadans. Cadascun dels recitals
anirà destinat a un tipus de públic diferenciat, posant l’accent en la música clàssica i convidant de
manera preferencial a la comunitat educativa de l’Escola Municipal de Música de Can Roig i Torres.
31

25 d’abril de 2007

CONCERT DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES
18 hores: Concert a càrrec dels alumnes de Nivell Elemental
• Grups d’Iniciació al llenguatge musical
• Cor de Veus Blanques
• Grups instrumentals: “La Corda Fluixa”
“Trastets”
Grup Infantil de Flautes
• Solistes instrumentals
• Participació de professors
• Estrena de les composicions guanyadores de la categoria A (nivell elemental) del
“20è Concurs de Composició- Santa Cecília 2006”, amb el tema “Inaugurem
l’Auditori”

20 hores: Concert a càrrec dels alumnes de Nivell Mitjà
• Solistes instrumentals i vocals
• Grups de Música de Cambra
• Grups instrumentals: “Sistrings”
• Cor Jove
• Orquestra de l’Escola
• Participació de professors
• Estrena de les composicions guanyadores de la categoria B (nivell mitjà) del “20è
Concurs de Composició- Santa Cecília 2006”, amb el tema “Inaugurem l’Auditori”

* La durada de cada concert serà d’una hora. Després, els pares podran visitar les noves instal·lacions.
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BARBARA HENDRICKS – Recital
26 i 27 d’abril de 2007a les 21 hores

Pianista: Love Derwinger

BARBARA HENDRICKS

venen les seves gravacions i en té més de
setanta. Enregistra exclusivament per a EMI des
de fa quasi vint anys.

Va néixer a Stephens, Arkansas, i es va graduar
en Música en la Juilliard School of Music de Nova
York on va estudiar amb la mezzosoprano Jennie
Tourel. Anteriorment i als 20 anys ja s’havia
graduat en Matemàtiques i en Química per la
Universitat de Nebraska.

Barbara Hendricks va debutar en el món del jazz
en el Festival de Montreux el 1994 i des de
llavors, actua habitualment en importants
festivals de jazz de tot el món.
Sempre ha recolzat als compositors
contemporanis; el 1974 va estrenar als Estats
Units “Un Espace Déployé” de Gilbert Amy amb
l’Orquestra Simfònica de Chicago i Sir Georg Solti
a la batuta. Aquest mateix director la va convidar
a cantar a l’estrena mundial de “Final Alice” de
David del Tredici. A 2000 va estrenar “Mölna
Elegy” de Sandström, obra encarregada per a ella
pel Festival de Gotland. Enguany ha participat a
l’estrena mundial de “Das erschaft der Dichter
nicht“, de Bruno Mantovani, encarregada para
ella per l’Ensemble Intercontemporain de París.

Al 1974 va debutar als Estats Units i a Europa, a
l’Opera de San Francisco i al Festival
Glyndebourne, respectivament, iniciant així una
carrera que la va portar als principals escenaris
d’òpera de tot el món. Compta amb un repertori
que abarca més de 20 personatges, 12 dels quals
ja han estat enregistrats. Recentment ha afegit
al seu repertori la Tatiana d’ “Eugene Oneguin”.
Va debutar en el cinema amb Mimi de “La
Bohéme” sota la direcció de Luigi Comencini. Al
1994 va participar en una producció
cinematogràfica internacional: "The Rake's
Progress", interpretant el paper d’Anne Truelove,
sota la direcció d’Esa-Pekka Salonen.

Des de 1987 col·labora activament amb l’Alt
Comissionat per als Refugiats de Nacions Unides
com a Ambaixadora de Bona Voluntat, visitant
camps de refugiats. A finals de 1991 i 1993 va
oferir dos concerts de solidaritat a Dubrovnik i a
Sarajevo. Al 1998 va crear la Fundació Barbara
Hendricks per a la Pau i la i la Reconciliació, que
té com a objectiu la prevenció de conflictes al
món i la recerca de la reconciliació allà on el
conflicte hagi esclatat. Al 2001, a petició del
Premi Nobel Kofi Annan, va cantar en un concert
de gala pels Premis Nobel a Oslo, i al maig de
2002 amb motiu de la independència de Timor
Oriental.

Des del seu debut al 1974 en el Town Hall de
Nova York, és considerada una de les principals i
més actives recitalistes de la seva generació. A
banda del seu ampli repertori del lieder alemany,
es també una destacada intèrpret de música
francesa, americana i escandinava. Ha col·laborat
amb prestigiosos pianistes i amb la majoria dels
principals directors i orquestres. El seu gran amor
per la música de cambra la impulsa a participar
regularment i a organitzar Festivals de Música de
Cambra amb amics amb els que comparteix
aquesta passió. És una de les artistes que millor
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de la seva tasca artística al Patrimoni Cultural de la
Humanitat. A 2001 va rebre el Guardó del Club
Internacional Lions per recolzar la feina de la seva
fundació.

És membre de l’Acadèmia de Música de Suècia i ha
rebut nombrosos premis per la seva tasca artística
i humanitària. Des de 2000 és Doctora en Música
de la Juilliard School of Music de Nova York. Al
1992 el Govern francès la va anomenar
"Commandeur des Arts et des Lettres" i “Chevalier
de la Légion d’Honneur”. Al 2000, va rebre el Premi
de les Arts de la Fundació Príncep d’Astúries per la
seva defensa dels Drets Humans i per la contribució

Barbara Hendricks resideix a Europa des del 1977,
és ciutadana sueca i mare de dos fills.
www.barbarahendricks.com
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ÁLEX ALGUACIL
28 d’abril de 2007 a les 21 hores

Piano
Àlex Alguacil comença els seus estudis musicals al
Conservatori elemental de música de Santa Coloma
de Gramenet. Posteriorment realitza el graus mig i
superior de piano al Conservatori Superior Municipal
de Música de Barcelona, obtenint sempre les més
altes qualificacions i el Premi d’Honor de final de
carrera per unanimitat. Durant aquest període actua a
les sales més importants de Catalunya, i rep els
primers premis al Concurs Internacional de piano
Ricard Viñas (2002), Joventuts Musicals de Vilafranca
del Penedès (2002) i Ciudad de Linares Marisa Montiel
(2002). El març de l’any següent fa el seu debut com
a solista al Palau de la Música Catalana amb la
Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de
Salvador Brotons, interpretant el primer concert per a
piano i orquestra de D. Shostakovich. Paral·lelament
realitza una intensa activitat cambrística. El seu duet
amb la clarinetista Krisztina Totos és guanyador del
Concurs de Música de cambra de L’Arjau de Barcelona
(2001). El duet rep també el premi a la millor formació
que atorga la Universitat Ramon Llull dins el seu cicle
de concerts (2001). Àlex Alguacil és també un
acompanyant i repertorista actiu. Treballa en l’estrena
de l’òpera ECO, de Philippe Vallet, sota la direcció de
Manel Valdivieso (2000) i Mireia Barrera (2001) al
Mercat de les Flors de Barcelona.
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El 2003 Àlex Alguacil es trasllada a Nova York on és
admès a la prestigiosa Manhattan School of Music
per a realitzar un Master of Music dins la càtedra del
pianista americà Donn-Alexandre Feder. Debuta al

Carnegie Hall (Weill Recital Hall) i actua a altres sales
importants de la ciutat com el Cami Hall o l’Hispanic

Society of America. Guanya el Joseph and Rosalind
Stone International piano competition i actua com a
solista arreu del país amb la Bergen Philarmonic

Orchestra interpretant el 3er concert per a piano de
Prokofiev i amb la Vancouver Symphony Orchestra
interpretant el Concert en re menor de Brahms.
Actualment Àlex Alguacil resideix entre Nova York i
Barcelona treballant com a freelance acompanyant,
solista i músic de cambra. En la present temporada ha
estat el primer pianista en actuar a la nova Sala de
Cambra Oriol Martorell de l’Auditori de Barcelona. El
proper mes de maig farà el seu debut amb l’ OBC sota
la batuta de Jaques Mercier.
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CONCERT DE MÚSICA SIMFÒNICA PER A COBLA

COBLA SIMFÒNICA DE CATALUNYA
29 d’abril de 2007a les 20 hores

Director: Joan Lluís Moraleda

Dins dels actes programats per la

La Cobla Simfònica de Catalunya la

proclamació de Santa Coloma “Ciutat Pubilla

conformen músics d’un indiscutible prestigi,

de la Sardana 2007” s’ha inclós el concert

amb una brillant trajectòria professional a

de la Cobla Simfònica de Catalunya. En el

les primeres cobles i orquestres del país.

marc del nou Auditori es podrà escoltar com

Aquesta nova cobla està especialitzada en

a primícia la versió orquestrada de la sardana

música lliure i simfònica. Pel que fa al seu

del pubillatge dedicada a la nostra ciutat.

repertori, presenta obres d’autors clàssics i

La Cobla Simfònica de Catalunya fou

ofereix les oportunitats necessàries a obres

presentada a la Sala Oval del Palau de

de nova producció, que no acostumen a

Montjuïc de Barcelona l’any 2002. La direcció

gaudir de prou difusió.

general del mestre Antoni Ros-Marbà és el

Per la seva versatilitat, la Cobla Simfònica

segell de qualitat i rigor que caracteritza

de Catalunya pot, com les orquestres

aquesta formació, que avui us presentem. El

simfòniques, oferir obres de format molt més

mestre Joan Lluís Moraleda, adjunt a la

ampli del que és habitual en una cobla d’onze

direcció general, és ben conegut pel seu

músics, assolint amb un bon nivell de qualitat

ingent treball de composició de música lliure

la interpretació d’obres d’especial abast,

i simfònica de cobla, i també com a director

amb una plantilla de més de 30 membres si

de cobles i orquestres simfòniques d’arreu.

la partitura ho requereix.
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Joan Lluís Moraleda, direcció
Bernat Castillejo, flabiol
Santiago Parés, Francesc Benítez, tibles
Jordi Molina, Jaume Vilà, Jordi Figaró, tenores
Ángel Vidal, Santiago Gozálbez, Josep Lluís López, trompetes
David Morales, Eduard Font, trombons
Rubén Zuriaga, Joan Pérez, friscorns
Albert Moraleda, contrabaix
Ferran Armengol, Robert Armengol, percussió
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Programació maig - juny - juliol 2007
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Programació maig - juny - juliol 2007
18 de maig, 21.45 hores
Conferència “El musical”
Juan José Marín,
conferenciant.
Música a càrrec de
professors de l’Escola
25 de maig, 21.45 hores
Cicle de Concerts
La guitarra solista
Carles Herraiz, guitarra
Obres de Villalobos,
Piazzolla, Ginastera...

4 de maig, 21.45 hores
Concert en 3/4
Bernat Bofarull, violí i
viola
Alex Ramírez, piano
Obres de Brahms
6 de maig, a partir de les
10.30 hores
Concert ‘Diada de
l’Ensenyament Públic’
Musicaula, 10.30 hores
Escola de Música ‘Can Roig
i Torres’, 12.30 hores.
11 de maig, 21.45 hores
Concert en 3/4
Cristina Segura, soprano
Elisabetta Renzi, violoncel
Montserrat Olivés, piano
Obres de Beethoven, R.
Strauss...

20 de maig, 12 hores
Concert familiar
‘Desconcert’
Spanish Brass Luur
Metalls
23 de maig, 18.30 hores
Concert dels Menuts
De l’Escola de Música ‘Can
Roig i Torres’
24 de maig, 18.30 hores
Concert dels Menuts
De l’Escola de Música ‘Can
Roig i Torres’
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26 de maig, 22 hores
Concert de Jazz
Afro Blue-Latin-Jazz
Xavier Figuerola, saxos
soprà i tenor
Guim Garcia, saxo alt
Xavier Algans, piano
Pepo Domènech, baix
Ricad Grau, bateria

1 de juny, 21.45 hores
Cicle de Concerts
L.O.M. PIANO TRIO
Joan Orpella, violí
José Mor, violoncel
Daniel Ligorio, piano
Obres de Korngold, Turina,
Montsalvatge...

2 de juny, 22 hores
Concert
Abel Tomás, violí
Arnau Tomás, violoncel
Obres de Bach, Cassadó i
Ravel
8 de juny, 21.45 hores
Concert en 3/4
Josep Fuster, clarinet
Albert Prat, contrabaix
Àngel Puig, piano
Obres a determinar

10 de juny, 12 hores
Concert familiar “Les
meves primeres quatre
estacions”
Ara Malikian Ensemble
Música d’A. Vivaldi
15 de juny, 21.45 hores
Joves intèrprets
L’Orquestra de l’Escola
Jesús Lladó, director
Obres de Vivaldi, Mozart...

20 de juny, 19 hores
Concert Final de Curs
Concert de les Guitarres
De l’Escola de Música ‘Can
Roig i Torres’
21 de juny, 22 hores
Concert de nit “Dia
Internacional de la
Música”
Santiago Juan, violí
Bernat Bofarull, viola
Roman Boyer, violoncel
Àlex Ramírez, piano
Obres de Mozart i Brahms
29 de juny, 21.45 hores
Concert simfònic JONC
Orquestra de les Escoles
de Música de
Catalunya
Manel Valdivieso, director

16 de juny, 22 hores
“La Pòstuma ”
Música de F. Schubert,
Poemes de Novalis
Eulàlia Solé, piano
Cristo Torres, poemes

18 de juny, 19 hores
Concert Final de Curs
Grups de Cant Coral
De l’Escola de Música ‘Can
Roig i Torres’

30 de juny, 22 hores
Miguel Poveda en
concert

19 de juny, 19 hores
Concert Final de Curs
Grups de Música de
Cambra
De l’Escola de Música ‘Can
Roig i Torres’

7 de juliol, 22 hores
Concert
Big Band Badalona
Michael Philip
Mossman, trompeta
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