
Dossier de premsa



La Camerata Penedès és la nova orquestra 

de cambra resident a l’Auditori Municipal 

de Vilafranca. 

Una nova orquestra resident

L’objectiu principal d’aquesta residència és el 

de generar un vincle entre el Servei de 

Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca i les 

associacions i entitats musicals i culturals de 

la vila i de la comarca. 



Aquesta residència implica establir l’Auditori

Municipal com espai d’assaig i d’estrena

dels concerts de la Camerata.

Un objectiu futur seria generar un total de

Una nova orquestra resident

quatre produccions grans per temporada

i d’altres de petit format.

També es treballarà per crear sinergies

entre les escoles de música de Vilafranca

i l’orquestra, tot creant un teixit musical i

pedagògic més consolidat a la vila.



El Servei de Cultura de l’Ajuntament de 

Vilafranca ofereix una programació estable 

de música, teatre i dansa. 

La música clàssica forma part d’aquesta 

programació des del mateix any 

d’inauguració de l’Auditori, l’any 2008, tot i 

La programació de l’Auditori

d’inauguració de l’Auditori, l’any 2008, tot i 

que anteriorment també se’n organitzava.

Ara amb el projecte de residència de la nova 

orquestra es consolida aquesta oferta 

cultural . 

Un  gènere musical molt ben acollit pel 

públic de l’Auditori i de les escoles i entitats 

musicals de Vilafranca i comarca.



Després de més de 10 anys compartint

escenaris junts amb altres formacions, el

projecte de la Camerata Penedès inicia una

La Camerata

trajectòria on la dignitat professional,

l’economia social i solidària, l’arrelament

al territori i la qualitat musical en són els

seus pilars.



A fi d’estructurar l’organització s’han creat

diferents comissions per tal de dur a terme

de manera efectiva el conjunt de tasques que

requereix projecte d’aquestes dimensions

La Camerata

requereix un projecte d’aquestes dimensions.

Cadascú assoleix diferents tasques dins de les

comissions artística, producció,

comunicació, finançament i programació,

contractació i gestió fiscal, finançament i

programació.



Una nova proposta en l’àmbit musical

Creada des de la més absoluta

horitzontalitat, on tothom és partícip de

cadascuna de les decisions i de

l’execució de les mateixes, ens trobem

amb una orquestra cooperativa

1 2 3

orquestra cooperativa

disposada a trencar amb el format de les

orquestres tradicionals.

Amb un públic fidel a Vilafranca,

l’orquestra pretén obrir-se pas a la resta

del territori amb la intenció de convertir-se,

a més, en una plataforma d’intercanvi i

transformació cultural i social.

Horitzontalitat

Sense jerarquies, 
presa de decisions de 
forma assembleària 

Cooperativisme 

Economia solidària,  
arrelament al territori i 
dignitat professional

Qualitat musical 

Joves músics 
provinents dels millors 

conservatoris i 
orquestres d’europa



Projecte artístic

El projecte de la Camerata Penedès es construeix en

base a tres raons: la voluntat de fer música, la

qualitat artística sempre present a l’agrupació, i el

vincle personal entre els músics.

És una oportunitat de fer música de cambra en gran

format, un projecte clau per al desenvolupament

musical de Vilafranca i del Penedès a tots els nivells:

cultural, pedagògic i social.



Com?

· Compromís cultural

· Activitat  pedagògica

· Vincle amb el territori

· Activitats de caràcter social

· Autogestió



Des de l’inici, ha estat necessari i de gran

importància treballar amb l’arrelament al

territori.

És un projecte de col·laboració amb

entitats i altres organitzacions de

1

Compromís 

Vincle amb el territori

2

Música accessible i 

3

Músics del territorientitats i altres organitzacions de

Vilafranca i del Penedès amb l’objectiu de

fer arribar la música de la Camerata a tota

la seva població.

Són, per tant, fites amb perspectiva social i

de promoció de l’orquestra.

Compromís 

pedagògic

Treball conjunt amb 
escoles de música de 

Vilafranca i del 
Penedès

Música accessible i 

assequible

Apropar els programes 
a persones que 

normalment no teneb 
acc´se a la música 

clàssica

Músics del territori

Conjunt de 
professionals format 

per gent de la zona en 
la mesura del possible



Els músics de l’orquestra

Javier González. Violinista amb 
estudis a Barcelona i Basel. 
Compagina la seva activitat 
concertística amb la docència.

Ernest Martínez. Violinista format 
entre Barcelona, Freiburg i 
Florència. Col·labora amb diverses 
orquestres del territori. Té també 
formació com actor i com a 
pedagog.

Marina Arrufat. Violinista 
formada entre Barcelona, Graz i 
Florència. Actualment compagina 
l’activitat concertística amb els 
estudis de gestió cultural. 
Membre de l’agrupació Bambú 
Ensemble.

Claudia Farrés. Violinista amb 
estudis a Barcelona, Colònia i 
Düsseldorf. Té una àmplia 
experiència en orquestres 
professionals i, actualment, té un 
contracte amb l’Orquestra de 
Barcelona i Nacional de Catalunya. 
Membre del quartet ReBla’T.



Ruben Méndez. Violinista i violista 
format sota la tutela d’Eva Graubin. 
Pertany a la nova generació de 
pedagogs del violí.

Eura Fortuny. Violista formada a 
Barcelona i Salzburg. Compagina la 
seva activitat concertística amb els 

Felipe Contreras. Contrabaixista 
Xilè, ha estudiat entre Barcelona i 
Berlin. És col·laborador de la gran 
majoria d’orquestres del territori i 
professor de l’Escola de música de 
Vilafranca del Penedès.

seva activitat concertística amb els 
estudis de música barroca.

Irma Bau. Violoncel·lista amb estudis 
a Barcelona i Lübeck. Té una gran 
activitat cambrística (membre del duo 
Delis i de Bambú Ensemble) i és 
col·laboradora de diverses 
orquestres espanyoles.

Roberto Ordax. Oboista format a 
Sant Sebastià, Bayonne i Karlsruhe. 
Col·laborador de les principals 
orquestres catalanes i docent. 



Propostes de programa

Camerata Penedès és una agrupació versàtil. Tot i 

estar constituïda per nou músics fixes, en ocasions 

comptarà amb col·laboradors i convidats 

depenent de les necessitats del programa que es 

dugui a terme: 

· Intèrprets internacionals

· Intèrprets locals, sempre que hi hagi la 

possibilitat 

· Col·laboracions amb escoles de música

· Col·laboracions amb corals



De la mitologia grega a l’himne Cristià:
El Magnificat de Bach

El dramatisme i l’expressivitat de “Il Pianto

d’Arianna” seran els protagonistes d’aquesta

vetllada plena de contrastos.

H F Biber homenatjarà les terres del Penedès

Propostes de programa

H. F. Biber homenatjarà les terres del Penedès en

una obra dedicada a Bacus, déu del vi, de les

vinyes i de la disbauxa: La Battaglia.

La Polifònica de Vilafranca s’afegirà per tancar el

concert amb el Magnificat. Una de les obres corals

cabdals del mestre J.S.Bach.

Diumenge, 9 de febrer a les 19h a l’Auditori Municipal de Vilafranca

Informació i entrades: https://espectacles.vilafranca.cat



La versió musical de la famosa novel·la de

Cervantes obrirà el concert: Don Quixot, des de la

perspectiva de G.P. Telemann.

Un passeig pel classicisme: Haydn en Do

Propostes de programa

Haydn serà el protagonista de la segona part.

Primer amb el seu concert per a violoncel solista

en Do Major a càrrec d’Amat Santacana i,

seguidament, descobrirem la seva vessant més

orquestral amb la simfonia núm. 35.

Diumenge, 10 de maig a les 19h a l’Auditori Municipal de Vilafranca

Informació i entrades: https://espectacles.vilafranca.cat



El nostre director convidat

Josep Prats. A més de diverses agrupacions corals que ha dirigit aquests darrers anys
(Coral Allegro, Corals de l’Arc), actualment es fa càrrec de la Coral Cantiga (Barcelona) i
del Cor Ciutat de Tarragona (Tarragona). Ha estat professor de l’Institut del Teatre de
Barcelona i del Conservatori Superior de Música del Liceu, director associat del Coro de
Radiotelevisión Española (Madrid) i director convidat per diferents cors, tant amateurs com
professionals (Capella de Santa Maria del Mar, Cor Nacional d’Homes d’Estònia, etc.).
També és director del programa Cantània, que organitza anualment el Servei PedagògicTambé és director del programa Cantània, que organitza anualment el Servei Pedagògic
de l’Auditori de Barcelona.
Josep Prats ha treballat en nombrosos festivals corals nacionals i internacionals. També
ha estat membre de jurats de competicions corals nacionals i internacionals. Responsable
tècnic de la Federació Catalana d’Entitats Corals en dos períodes, també ha format part
del Permanent Music Committee de la Federació Europea de Joves Corals-Europa
Cantat. Ha estat director musical dels Cursos Internacionals de Lleida i actualment té la
responsabilitat artística de la Setmana Cantant de Tarragona. A més dels compromisos
artístics confirmats en diverses ciutats espanyoles, en els pròxims mesos Josep Prats està
convidat a dirigir a Bèlgica, Hongria, Xile i l’Uruguai.



Solistes convidats

Marta Matheu. Soprano 
guanyadora del Concurs Francesc 
Viñas, ha estat guardonada per 
Joventuts Musicals d’Espanya, i 
en els concursos internacionals 
Manuel Ausensi i Montserrat 
Caballé (Premi del públic). L’any 

Ulrike Haller L’any 2015 guanya el 
Premi Extraordinari del Conservatori 
Superior del Liceu i el Primer Premi 
del curs de Lied de Joventuts 
Musicals d’Espanya. Ha actuat com 
a solista acompanyada per l’OBC, 
Orquestra Simfònica del Vallès, 
Orquesta Ciudad de Granada i 

Caballé (Premi del públic). L’any 
2011, l’Ajuntament de Tarragona li 
va atorgar el Diploma al Mèrit 
Cultural per la seva trajectòria 
internacional i la tasca 
d’ambaixadora de la seva ciutat 
natal. Actualment és membre del 
Senat de Tarragona.

Orquesta Ciudad de Granada i 
Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León, entre d’altres, en algunes de 
les sales més prestigioses del país. 
També ha ofert recitals de Lied 
acompanyada pels pianistes Josep 
Buforn i Josep Surinyac i ha 
enregistrat diversos CDs i per a 
Catalunya Música.



Marta Cordomí. Mezzo-Soprano. 
Nascuda a Barcelona, es va formar 
com a cantant amb Mercè Puntí, 
Josep Benet i Dolors Aldea, i ha 
treballat amb Cindee Sanner i 
Enriqueta Tarrés, i els repertoristes 
Roger Vignoles, Ian Burnside, 

German de la Riva. German de la 
Riva nascut a Barcelona l'any 1978, 
va començar  els seus estudis 
musicals a l'Escolania de Montserrat 
amb el mestre P. Ireneu Segarra, 
posteriorment continuà al conservatori 
de Barcelona i al de Badalona on va 

Solistes convidats

Michael Pollock, Robin Bowman i 
Alan Branch. Col·labora sovint amb 
diversos cors professionals, com ara 
el Cor de Cambra del Palau de la 
Música, Barcelona Ars Nova i el Cor 
Francesc Valls de la Catedral de 
Barcelona,

estudiar cant amb el mestre Jordi 
Albareda. En els últims anys 
perfecciona la tècnica fent “master 
class” amb el mestre Kurt Widmer de 
l'Escola Cantorum de Bassel. Des de 
l'any 2000 és membre del Cor de 
Cambra del Palau de la Música 
Catalana.



Jorge Juan Morata. Guanyador 
dels premis Premio Interlazionale 
Arca d'oro Gio i Generatio Baroque 
2011 y 2012 por Le Parlement de 
Musique – Martin Gester, Jorge 
col·labora com a tenor solista amb 
agrupacions com Recondita 
Armonia, La Chimera, Euskal 

Xavier Casademont. Guanyador del 
paper d’Antonio de l’òpera Le nozze di 
Figaro de W.A. Mozart al Concurs 
Mirna Lacambra 2015 ha interpretat 
com a baix solista a l’Escola d’Òpera 
dels Amics de l’Òpera de Sabadell. 
Debutà al Gran Teatre del Liceu a 
l’octubre del 2017 amb la coproducció 

Solistes convidats

Armonia, La Chimera, Euskal 
Barrokensemble, L'Arte del mondo 
orchestra, Le Parlement de 
Musique, Le Tendre Amour , 
Capella Weilburgensis, Arsys de 
bourgogne, Capella de Ministrers o 
Nova Lux Ensemble i grava pel 
prestigiós segell holandès Brilliant 
Classics un CD dedicat a les 
cantates italianes de Händel amb 
l'Ensemble Recondita Armonia.

l’octubre del 2017 amb la coproducció 
de El Jove Barber de Sevilla, de la 
programació de El Petit Liceu, com a 
Ufficiale (i altres parts musicals). Al 
febrer de 2020 debutarà al Kursaal de 
Donostia/San Sebastián amb Opus 
Lírica, i també reforçarà al Cor del 
Liceu en la producció d’Aida de Verdi 
d’aquesta temporada, entre d’altres 
projectes futurs.



Amat Santacana, el violoncel·lista vilafranquí

Amat Santacana. Amat Santacana és membre fundador del Qvixote Quartet
l'any 2006, amb qui ha actuat arreu d'Europa i Sudamèrica. S'ha instruït en
l'art del quartet de corda amb grans especialistes mundials a l'European
Chamber Music Academy.

Ha estat premiat en diversos concursos nacionals i internacionals tant de
violoncel com de música de cambra. Recentment, ha obtingut el primer premi
ex aequo i el premi del públic al Premio Joven Bach celebrat al Círculo de
Bellas Artes de Madrid.

Ha estat professor de violoncel a diversos centres musicals de Catalunya i és
convidat regularment com a professor a la Jove Orquestra Nacional de
Catalunya. També ha impartit classes magistrals a Bolívia i Veneçuela.

En el camp de la música antiga col·labora amb l'Ensemble Explorations de
Roel Dieltiens, amb l'Orquestra Barroca de Mallorca de Barry Sargent i amb
l'Orquestra del Montsalvat.



Corals amigues

Coral Cantiga. La Coral Cantiga va néixer l’any 1961. Cantiga
ha estat dirigida successivament pel mateix Leo Massó, Oriol
Ponsa, Edmon Colomer i –actualment– Josep Prats. Des del
seu naixement, Cantiga ha estat una de les corals de referència
al país. Va obtenir el primer premi en el Concurs de Masses
Corals de Sagunt el 1969 i ha actuat arreu, a l’Estat i a Europa.
Ha col·laborat sovint amb les millors orquestres, ha fet
enregistraments per a ràdio i televisió i ha actuat a sales,
teatres, auditoris de Catalunya, d’altres ciutats de l’Estat i
d’Europa. Pierre Cao, Laszlo Heltay, Oriol Martorell, Salvador
Mas, Antoni Ros Marbà, Johan Duijck, Fernando Eldoro, Marcos
Leite, Trevor Pinnock, Néstor Andrenacci i Salvador Brotons han
estat directors de la Coral.



Coral Polifònica de Vilafranca. Entitat coral nascuda l’any
1947 a Vilafranca del Penedès. Ha estat dirigida
successivament per Maria-Rosa Juncosa, Manel Cervera i
Josep-Anton Huguet. Xavier Cervera n’ha estat el director des
del 1974 fins al 2010. Actualment, David Hernàndez Urpí, és el
director titular, amb Miquel Villalba de director assistent. La
Polifònica de Vilafranca ha actuat arreu de Catalunya i a

Corals amigues

nombrosos països europeus, i ha col·laborat sovint amb
prestigioses orquestres, directors, cors i solistes. Ha participat
en múltiples festivals i cicles de concerts, i ha realitzat diversos
enregistraments, l’últim dels quals, un CD amb la versió
completa de l’obra de teatre líric La Santa Espina, d’Enric
Morera i Àngel Guimerà. La Polifònica de Vilafranca és
membre fundador de la Federació Catalana d’Entitats Corals
(FCEC) i està integrada per una cinquantena de cantaires,
amb caràcter totalment amateur.



Contacte

ampenedes@gmail.com

facebook.com/cameratapenedes

@cameratapenedes@cameratapenedes

espectacles.vilafranca.cat

facebook.com/auditori.vilafranca

@espectacles.vila


