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1. Presentació
Aquesta és la cinquena edició de les Nits Musicals a la Brufaganya, un projecte que
va néixer amb l’objectiu d’ajudar a revitalitzar l’entorn del Santuari de Sant Magí i
de retruc ajudar a que aquest indret emblemàtic de comarques com el Tarragonès,
la Conca de Barberà, La Segarra, el Penedès i l’Anoia sigui més conegut arreu.
Durant aquests anys hem anat comprovant que cada vegada més persones
s’atansen a Sant Magí el dia dels concerts. I provenen de llocs molt diferents:
Igualada, Cervera, Santa Coloma de Queralt, La Llacuna, Sant Sadurní d’Anoia,
Tarragona, Barcelona, Sant Martí de Tous, Montblanc, Reus, Vilafranca del
Penedès i altres llocs i llogarrets. Això ens anima a tirar endavant i ens convenç
que la música clàssica té un lloc en la nostra societat si s’ofereixen concerts de
qualitat.
El fet que l’Escolania de Montserrat, una de les escoles de música més
antigues d’Europa actuï enguany a la Brufaganya és important per donar a
conèixer la nostra zona, per donar prestigi al nostre cicle de música i també és un
gran repte per a la capacitat organitzativa de la nostra entitat.
Feia temps que ens passava pel cap d’ampliar el cicle a un quart concert i
aquest any ens hem decidit: el farem el segon dissabte de setembre. L’objectiu serà
donar oportunitats d’actuar, al costat de figures de la música ja consolidades, a
aquelles formacions musicals properes que es distingeixin per la seva qualitat.
L’existència des de fa molts anys de conservatoris i escoles de música a llocs com
Igualada, Cervera, Santa Coloma, Tarragona, Vilafranca..., ha fet que hi trobem
cors i músics de notable qualitat artística. Aquest any, doncs, serà la Coral Mixta
d’Igualada la que tancarà les Nits d’aquest any, el dissabte 10 de setembre.
L’actuació de l’Orquestra de Cambra Camerata XXI el mes de juliol i de la
soprano Marta Mathéu acompanyada pel pianista Josep Surinyac el mes d’agost,
acaben de completar el programa. Els seus currículums que podreu consultar en les
següents pàgines parlen per si sols.
La Brufaganya i Montserrat: dos llocs isolats entre muntanyes, bressols
antiquíssims de comunitats de vida monàstica, focus importants de pietat popular,
s’agermanen enguany amb els cants de l’Escolania. Som feliços de poder oferir
aquest important esdeveniment a tothom que hi vulgui assistir: als fidels seguidors
de les anteriors temporades de concerts, als romeus que assisteixen als aplecs, als
excursionistes que passen esporàdicament, als veïns dels pobles de la rodalia... a
tothom que s’estima Sant Magí.
Us fem a mans aquest dossier amb l’esperança i la il·lusió de qui porta un
regal senzill i escaient. És el nostre desig que sigui ben acollit.

2. Invitació
Les veus dels àngels
Si aquest estiu voleu sentir cantar els àngels, acosteu-vos a la
Brufaganya. Deixeu-vos endur per la bellesa de la natura en un
indret amagat on la mà de l'home no hi ha fet encara destrosses. Sota
l'arbreda, ran de la capella de les Fonts, sentireu la natura viva on el
vent, l'aigua i els ocells s'uneixen per delectar-vos amb l'harmonia
d'un concert.
La llegenda diu que en una cova a redós de la muntanya hi va
viure sant Magí, el primer ermità d'aquestes contrades. La seva
memòria i devoció s'han escampat per tots els pobles de la rodalia. La
fama miraclera del sant ha estat punt de romiatge d'aquells que
volen alleugerir les malalties amb l'aigua que raja constantment de
les Fonts.
Uns roures quatre vegades centenaris us indicaran el camí
que puja al santuari. Plàcidament, sense gaire esforç, vorejat de
ginestes, perfumat de farigola i romaní us portarà fins la placeta que
serveix de punt de trobada per a les persones que –com en l'avantsala
de la glòria–, esperen sentir una vegada més les veus dels àngels.
Amb ells podreu compartir taula i amistat en la tebior del capvespre.
Mes tard, ja entrada la nit, com cada any –i ja en fa cinc– les
Nits Musicals de la Brufaganya omplen l'espai per gaudir d'una
vetllada musical en aquest marc incomparable.
Enguany el cicle de concerts s'inicia el mes de juny amb
l'Escolania de Montserrat, en l´últim concert del seu curs, que
acabarà al santuari de Sant Magí.
El mes de juliol serà l'Orquestra de Cambra Camerata XXI, la
que ens oferirà un concert al santuari i el mes d'agost la soprano
Marta Mathéu, una de les veus més valorades del país.
Finalment la Coral Mixta d’Igualada serà la formació que
clourà el cicle el mes de setembre
Una ocasió única de gaudir de la natura i de les veus dels
àngels que us portaran a tocar el cel.

(Text que acompanya el quadríptic de publicitat del cicle)

3. Programació de l’any 2016

Divendres, 17 de juny, 21:30 h.
Santuari de Sant Magí de la
Brufaganya

Escolania de Montserrat

Dissabte, 9 de juliol, 21:30 h.
Santuari de Sant Magí de
Brufaganya

la

Dissabte, 13 d’agost, 21:30 h.
Santuari de Sant Magí de
Brufaganya

la

Orquestra de Cambra
Camerata XXI

Marta Matheu, soprano

Dissabte, 10 de setembre,
21:30 h.
Santuari de Sant Magí de
la Brufaganya

Coral Mixta d’Igualada

3.1 Escolania de Montserrat
L’Escolania de Montserrat és una de les escoles
de música més antigues d’Europa. Ja en el
segle XIII, apareix en el Monestir benedictí i
Santuari marià de Montserrat un petit grup de
nois que, per mitjà de la pràctica del cant i de
diversos instruments musicals, estan al servei
d’aquest lloc tan singular. Al llarg dels segles,
han sorgit compositors i intèrprets remarcables
de l’anomenada Escola Musical Montserratina.
Sota la direcció i llarg mestratge (1953-1997) del
P. Ireneu Segarra, l’Escolania va
internacionalitzar-se enregistrant nombrosos
discs i començant a participar en festivals o fent
gires de concerts a molts països.
Els darrers anys, l’Escolania ha fet nombroses gires de concerts a
l’estranger: a Estats Units, Xina, Itàlia, Alemanya, Rússia, Hongria,
Suïssa, Bèlgica, França i Polònia, a més de nombrosos concerts a
Catalunya. I ha enregistrat els CDs In Montibus Sanctis, amb obra coral
de Bernat Vivancos, “Moreneta en Sou, amb poemes de Jacint Verdaguer
musicats pel beat Àngel Rodamilans.
Actualment l’Escolania està formada per més de cinquanta nois, de nou a
catorze anys, procedents de tot Catalunya. Durant els anys que estudien
a Montserrat fan els darrers cursos de Primària i els primers de
Secundària. El fet de ser uns 10-12 alumnes per curs permet oferir-los
una educació molt personalitzada. Aquests darrers cursos s’ha
intensificat molt l’ensenyament de l’anglès i la presència de les noves
tecnologies a classe. Al matí fan els ensenyaments generals, i a la tarda
els estudis de música. Cada escolà estudia dos instruments, el piano i un
segon instrument a escollir, a més de llenguatge musical, orquestra i, no
cal dir, el cant coral, que constitueix l’especialitat de l’Escolania.

La majoria dels escolans, quan deixen Montserrat, continuen els estudis
de música. Especialment en les darreres dècades, alguns destaquen
professionalment com a cantants, instrumentistes o directors.
La finalitat de l’Escolania, avui, com en segles passats, és la participació
diària en la pregària del santuari, juntament amb la gran afluència de
pelegrins de tot el món.
És també funció de l’Escolania la difusió de la música sacra, tant d’autors
propis (Escola Montserratina), com de compositors internacionals.
A través del cant, els escolans són missatgers de pau i de bellesa. Amb el
llenguatge universal de la música, traspassen tota mena de fronteres i
parlen directament al cor dels qui els escolten.

Llorenç Castelló, director
Nascut a Barcelona l’any 1976, va iniciar els seus
estudis musicals a l’Escolania de Montserrat, on

va ser deixeble del P. Ireneu Segarra del 1986 al 1990. Té el títol superior
de llenguatge musical, i el professional de composició i piano realitzats al
Conservatori Superior de Música del Liceu. És professor del Departament
de Didàctica de la Música a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Des dels seus inicis és membre de la Capella de Música de Montserrat, el
cor d’homes que acompanya ocasionalment l’Escolania. El 2009 esdevé
segon director de l’Escolania de Montserrat, i el 2012 se li confia també la
direcció de la Capella de Música. El 2014 assumeix la direcció de
l’Escolania de Montserrat, amb el desig de ser un bon hereu de la tradició
rebuda des d’infant, amb estimació per la música conreada a Montserrat
durant segles i amb projectes musicals d’obertura als temps actuals.

Programa
Brahms, Mendelssohn, A. Lloyd Webber, Francesc Civil, etc...

3.2 - Orquestra de Cambra Camerata XXI
L’Orquestra de Cambra
CAMERATA XXI forma part de
l’Orquestra Simfònica del mateix
nom que és l’orquestra resident a
l’Auditori Pau Casals del Vendrell i
l’orquestra del Festival
Internacional de Música Pau
Casals. Va ser fundada l’any 2003 i
des d’aleshores s’ha guanyat
ràpidament el reconeixement i
l’estima del públic i crítics. La
Generalitat de Catalunya i la
Fundació Camerata XXI són les
principals institucions públiques i
privades que li donen suport.
Han col•laborat amb l’orquestra directors i solistes de reconegut
prestigi internacional, com Miguel Ángel Gómez Martínez, Edmon
Colomer, Koji Kawamoto, Xavier Puig, Thomas Martin, Karl-Heinz
Schütz, Ingrid Fuzjko Hemming, Joaquín Achúcarro, Ludmil Angelov,
Vasko Vassilev, Wen-Sinn Yang, Tamar Iveri, Michèle Crider, Renato
Bruson, Badri Maisuradze i Paata Burchuladze.
Durant la temporada 2007/08, l’orquestra va oferir a Tarragona la
primera audició completa de l’Oratori de Nadal de J.S. Bach, així com les
dues passions: Passió segons Sant Mateu i Passió segons Sant Joan. El
juny de 2008 l’Orquestra Simfònica Camerata XXI va oferir el concert
oficial de presentació de la candidatura de la ciutat de Tarragona com a
Capital Cultural Europea – 2016. Destacable és la participació
ininterrompuda de l’orquestra, des dels seus inicis, en el prestigiós
Festival Internacional Pau Casals del Vendrell.
El juny de 2009 l’orquestra va realitzar una gira pel Japó, actuant,
entre d’altres sales, a l’”Òpera” de Tòquio i a la “Symphony Hall” d’Osaka.
L’any següent participa al Festival Internacional de Música de Toledo.
El 2011 l’orquestra va oferir tres concerts en el marc de les Festes
Decennals de Valls, amb la interpretació del Ballet Ariel (estrena
mundial absoluta) i de l’obra Pandora, ambdues del vallenc Robert
Gerhard, i va actuar al Gran Teatre del Liceu amb motiu de la Gala
Lírica Òpera Solidària, apadrinada per Montserrat Caballé i retransmesa
en directe per TV. També va protagonitzar l’estrena absoluta de l’obra
Nova Catalònia de Joan Manén en el primer concert de la Diada de l’11
de Setembre, al Palau de la Música Catalana.

Del 2012 destaquen l’estrena absoluta a Catalunya i Espanya de la
interpretació del Te Deum d’Arvo Pärt, juntament amb el Cor de
l’Auditori “Enric Granados” de Lleida i amb projeccions de Zaraski,
dirigits per Xavier Puig; així com la inauguració del XVIII Festival
Internacional de Música de Toledo, i novament el concert de la Diada de
l’11 de Setembre, al Palau de la Música Catalana.
El 2013 van presentat el CD enregistrat a l’Auditori “Josep Carreras”
de Vila-seca, amb la participació de la pianista Ingrid Fuzjko Hemming,
amb qui van realitzat una nova gira pel Japó durant el mes de març de
2013.

Narració i guió, David Puertas
La seva dèria és la divulgació musical, activitat que principalment
exerceix des de les aules de l’Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Ha
impartit cursos a la Universitat Pompeu Fabra, a la Ramon Llull, a la
Universitat de Barcelona i a diferents escoles de música i conservatoris
de Catalunya. Ha estat responsable de documentació musical de
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i
productor/conductor del programa “Fes ta Festa” de Ràdio 4, feina per la
que va rebre el Premi Sant Jordi al millor programa
en català.
Col·labora habitualment amb institucions
com l’OBC, Ibercàmera, el Festival Internacional
Pau Casals del Vendrell, la Fundació Camerata
XXI, la Banda Municipal de Barcelona, el Palau de
la Música Catalana, l’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra o l’Orquestra de Cambra de Granollers,
tant ens els programes simfònics i de cambra com
en els seus projectes educatius i divulgatius.
És Llicenciat en Ciències de la Informació
per la Universitat Autònoma de Barcelona i

Professor de Flabiol pel Conservatori Superior del Liceu de Barcelona.
Com a intèrpret (flabiol i flauta travessera) ha format part de
diverses agrupacions –entre les que destaquen l’OBC, la Cobla
Mediterrània i el conjunt de música minimalista Air Ensemble– amb les
que ha enregistrat més de 40 discs.
Com a compositor ha guanyat diversos concursos, com el Premi
Pallars (1992), el Premi Mollet (1994) o el Premi Dalí i Gala (1999), i ha
rebut encàrrecs com el de l’Ajuntament de Barcelona per la presentació
del Fòrum de les Cultures 2004, o el de Catalunya Ràdio en motiu del 10è
aniversari de l’emissora.

Programa:
Mirant el mar, amb música d’Eduard Toldrà, Joaquín Turina, Xavier
Montsalvatge, Isaac Albéniz...
Narrador: David Puertas.

3.3 - Marta Mathéu, soprano
Neix a Tarragona. Ingressa en el Conservatori
Professional de la seva ciutat natal on cursa
les especialitats de piano, cant i orgue obtenint
les màximes qualificacions. Ha cursat el Grau
Superior de Cant amb la catedràtica A.L.
Chova en el Conservatori Superior de Música
de València obtenint Matrícula d’Honor.
Ha rebut consells de Montserrat
Caballé, Helena Obratzova, Ana María
Sánchez, Enedina Lloris, Isabel Penagos,
Carmen Bustamante, Robert Expert, Miguel
Zanetti i Wolfram Rieger.
Ha cantat en importants sales de
concerts tan nacionals com internacionals sota
la batuta de directors com: Jordi Casas, J. Vila, F. Ciofini, Marzio Conti,
G. Voronkov, M. Papadopoulos, A. Leaper, M. Valdivieso, V. Pablo Pérez,
A. Ros Marbà, M. Corboz, E. Oue, Sir Marriner, I. Bolton, així com en
formacions de cambra i amb solistes com Roger Vignoles, Albert
Guinovart, Hiro Hurosaki, Francisco Poyato, Mac Mcclure, Trio Jess,
entre d’altres.
Ha estat guardonada en diversos concursos i festivals d’àmbit
internacional destacant el Segon Premi en el Concurs Permanent de
Joves Intèrprets de JJ.MM. d’Espanya (2005), el Primer Premi de la X
edició del Certamen per a veus joves Manuel Ausensi (2007), el Premi del
públic en el VII Concurs de Cant Montserrat Caballé (2007) i el Segon
Premi, Premi Mozart, Premi millor cantant espanyol i premi del públic en
la categoria femenina en el XLV Concurs Internacional de Cant Francesc
Viñas celebrat a Barcelona (2008). Ha rebut també el diploma al mèrit
cultural de la Ciutat de Tarragona (2011) per la seva trajectòria artística
internacional.
Gràcies a la versatilitat de la seva
veu, abasta obres des del barroc fins a la
música contemporània estrenant peces de
J. Rodríguez-Picó, A. Garcia-Abril, o A.
Gaos. Atreta també per la vessant d’actriu
ha participat en diferents espectacles
teatrals.

En el camp operístic debutà en escena l’any 2008 dins el Festival
Mozart amb Les Noces de Fígaro, amb escena de de G, Strehler i direcció
de Víctor Pablo Pérez. Des de llavors ha interpretat entre altres: Don
Giovanni de W.A. Mozart (Donna Anna), La clemenza de Titus (Servilia),
Babel 46 de X. Montsalvatge (Berta), Das Rheihgold (Woglinde);
Götterdämmerung (Gutrune i Tercera Norna) de R. Wagner, Jenufa (Die
Richterin) de L. Janácek.
Té al mercat diversos CD del segell Klassicat (Pour une larme i
Amor de Dona). També ha estat enregistrada per RTVE, TV3, Catalunya
Música i RNE)

Josep Surinyac, piano
Nascut a Torelló (Barcelona), hi inicià els estudis musicals amb
Montserrat Serra. Va obtenir el títol superior de piano i música de
cambra al Conservatori de Barcelona amb Maria Jesús Crespo i Àngel
Soler i posteriorment amplià estudis a la Guildhall School of Music de
Londres amb Graham Johnson.
Ha estat premiat en diversos concursos de cambra nacionals i
internacionals.
El seu interès pel repertori vocal l'ha
portat a col·laborar amb cantants com Dolors
Aldea, David Alegret, Nancy Argenta, Lynn
Dawson, Jordi Domènech, Enric MartínezCastignani, Marisa Martins, Inés Moraleda,
Maria Lluïsa Muntada, Roger Padullés,
Steffano Palatchi, Raquel Pierotti, Arianna
Savall, Peter Udland o Lluís Vilamajó, entre
d'altres, i com a acompanyant ha actuat en
diferents ciutats espanyoles i a diversos països
europeus, a més d'Israel, els Estats Units i el
Japó.
La seva discografia més recent inclou
dos CD amb música vocal de Granados i Toldrà
amb Maria Lluïsa Muntada i Winterreise de
Schubert amb Enric Martínez-Castignani. En
diverses ocasions ha estat convidat a participar en la Schubertíada de
Vilabertran per acompanyar els recitals de Marisa Martins, amb un
notable èxit de públic i crítica.
Actualment és el pianista del Cor de Noies del Palau de la Música
Catalana que dirigeix Buia Reixach i dóna classes de lied i música de

cambra a l'ESMUC. Igualment, ha estat convidat en diverses ocasions
per la Fundació "la Caixa" per acompanyar les masterclasses de cant de
Nancy Argenta o Lynn Dawson en el marc del Curs d'Interpretació
Històrica impartit en diferents ciutats espanyoles.

Programa:

Granados, Toldrà, Mompou, etc...

3.4 – Coral Mixta d’Igualada
La Coral Mixta d'Igualada
va néixer l’any 1955. Entre
els seus directors hi ha en
Joan Just que en va ser el
fundador, Gaspar
Vilarrúbias, Clara
Vilarrúbias, Poire Vallvé,
Mireia Barrera, Montserrat
Ríos, Lluís Vilamajó i Alfred
Cañamero que la dirigeix
des de 1996. La coral està formada per una trentena de persones que a
vegades s’amplia per poder interpretar obres orquestrals quan el gruix
sonor ho requereix.
La Mixta manté la tradició d’oferir cada any dos concerts fixos a
Igualada: el de Sant Esteve i el de Sant Jordi. També ha cantat a França,
Alemanya, Itàlia, Portugal, l’Aragó i Andalusia i en molts llocs de
Catalunya com el Palau de la Música Catalana i l’Auditori de Barcelona.
El seu repertori comprèn des
d’obres del Renaixement fins
peces d’autors contemporanis,
a més de cançons tradicionals i
populars de Catalunya i
d’arreu. Ha cantat obres com
la Missa a 5 veus de Joan
Cererols, el Magnificat de
Bach, el Rèquiem de José Mª
Azurmendi, Music for the
Funeral of Que en Mary de
Purcell, A Ceremony of Carols
de Benjamin Britten, la Missa
solemne de Santa Cecília de
Gounod, Totentanz d’Hugo
Distler, els cors de l’òpera Dido
i Enees de Henry Purcell, el
motet Jesu, meine Freude de
Bach, els madrigals del llibre
segon de Monteverdi i el
Rèquiem de Mozart.
La Coral Mixta també ha gravat un CD amb la Missa de Rèquiem del
compositor andalús José Mª Azurmendi, sent l’estrena absoluta d’aquesta
obra.

Alfred Cañamero, director
Va néixer a Barcelona, i va rebre els seus primers estudis musicals de
cant, piano, violí i orgue, de la mà del P. Ireneu Segarra a l’Escolania de
Montserrat.
En el camp del cant, ha estudiat amb la Pura Gómez,
Margarida Sabartés, Xavier Torra i Salvador Parrón;
en la direcció coral ha estat deixeble d’Enric Ribó,
Pierre Cao, Johan Duicjk i Laszlo Heltay, i també ha
realitzat cursos amb Eric Ericson i Harry
Christophers; i els estudis de direcció d’orquestra els
ha realitzat amb l’Albert Argudo i l’Antoni Ros Marbà.
Cañamero va aconseguir les més altes qualificacions en
Composició i Instrumentació, així com de Direcció
d’Orquestra, obtenint el 1er Premi d’Honor en la
historia del Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona.
Actualment és el director titular de la Coral Mixta d’Igualada, director
artístic i musical del Cor Cantus Barcelona, i recentment ha pres la
direcció de la Coral Guisla de Caldes de Montbui.
Alfred Cañamero està considerat com un dels directors corals catalans
més representatius de la seva generació, sempre vinculat a projectes
musicals importants. En el camp de la pedagogia de la direcció, podem
destacar el “Curso de Dirección Coral de Andalucía”, “Curso de Dirección
Coral de la Región de Múrcia” i el “Curs de Direcció Coral de Girona”. Va
formar part, durant els 8 primers anys, de l’equip de directors que va
començar els cursos de direcció coral de la FCEC. Ha col·laborat amb les
universitats de Granada, Sevilla i Extremadura en cursos sobre la
direcció coral. També ha impartit cursos a Aragó, a Múrcia i a Menorca, i
assenyalar el curs de direcció coral en el Campus d’Estiu del Fescat a
Llívia (Generalitat de Catalunya) i el Curs d’Animadors de Cant per la
Litúrgia al Monestir de Montserrat, així com el Curs de la Catedral de
Barcelona.
Ha impartit cursos de divulgació musical per a la Fundació “La Caixa”, i
ha escrit articles en diverses publicacions musicals. A l’any 1995 començà
el projecte del “Messies Participatiu” de la Fundació “la Caixa”, i el va
dur a Barcelona, Sevilla, Granada, Bilbao, València, Vitòria-Gasteiz i
Palma de Mallorca. L’any 2008 va iniciar el projecte d’aquesta mateixa
Fundació del Carmina Burana també a Barcelona, que també ha realitzat
a Madrid.

Cañamero, sovint ha estat convidat per orquestres, grups de cambra i
cors de tot l’estat espanyol, com per exemple la Cobla Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona, la Cobla La Principal del Llobregat (de la que ha estat
titular en dues èpoques), la Banda Municipal de Barcelona, la Coral
Polifònica de Puig-reig, l’Orquestra de Cambra Gonçal Comellas,
l’Orquestra Arcambra, La Orquesta Barroca del Conservatorio de
Granada, l’Orquestra Simfònica de Vallès i la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla, amb escenaris tan importants com l’Auditori de Barcelona,
Festival de Peralada, el Palau de la Música Catalana, la Catedral de
Barcelona, el Teatro de La Maestranza de Sevilla, etc.
El seu repertori s’estén a estrenes i obres del gran repertori com Haendel,
Bach, Mozart, Ravel, Debussy, Brahms, Mendelssohn, Britten,
Montsalvatge, Amargós, Oltra...
També assenyalar col·laboracions com a assistent amb Edmon Colomer,
Trevor Pinnock, Robert King, Christoph Spering, Josep Pons, Antoni Ros
Marbà, Philip Pickett, Harry Christophers, Mònica Huggett, Eiji Oue,
Pierre Cao, entre d’altres.
Alfred Cañamero és col·laborador d’Europa Cantat. Destaca la seva
intervenció en el Festival celebrat a Mainz (Alemanya) l’agost del 2006, i
la direcció a l’Auditori de la Missa de Batalla de Joan Cererols, en les
Jornades Internacionals de Cant Coral de Barcelona l’estiu del 2007.
Ha realitzat enregistraments amb Catalunya Música, Radio Nacional de
España Radio 2, TV2, TV3, BTV i la Televisió Alemanya, així com per
diferents discogràfiques, de les que cal destacar l’òpera Tosca de
G.Puccini, L’alta naixença del Rei en Jaume de R. Gerhard, Jesu meine
Freude de J. S. Bach i O sing unto the Lord de H. Purcell.
Els últims programes que ha dirigit Cañamero han estat sobre música a
capella per a cor de compositors anglesos romàntics, com Williams, Holst,
Elgar i Stanford, de Reger i Rheinberger, la Missa de Santa Cecília de
Charles Gounod, Jesu, meine Freude de Bach i obres de Haendel, Vivaldi,
Haydn i Buxtehude. Ha dirigit el Totentanz de Hugo Distler, un
programa de música romàntica i del s.XX per cor i piano i la Missa en Re
Major per orgue i cor d’Antonín Dvorák.
Al darrer any, ha dirigit a Ginebra l’estrena de la Missa Espiritista del
compositor suïs Robert Clerc, obra per orquestra, cor i solistes; el Cor
Ariadna de l’Agrupació Cor Madrigal, li va estrenar dues obres corals,
amb textos de Carles Riba i tradicionals. Com a mestre de cor ha muntat
el Rèquiem de W. A. Mozart, amb l’Orquestra Terrassa 48 sota la direcció
de Xavier Puig. Ha estat assistent d’Antoni Ros Marbà, amb la
Filharmonia de Galícia, en una producció del Barbiere di Sivigla, i també

ha fet l’assistència de Philip Picket d’un Messiah de G. F. Haendel a
Vitòria-Gasteiz.
Actualment Cañamero està preparant diversos programes: el segon llibre
de Madrigals de Claudio Monteverdi, el Rèquiem de Fauré, els Carmina
Burana d’Orff, i obres a capella de Orlando di Lassus, Fèlix Mendelssohn,
Zoltan Kodály i Johan Duijck.

4. Programació d’anys anteriors
Any 2012
5 de maig:
CATmerata, orquestra de Cambra
11 d’agost:
MEZZOS
15 de setembre:
Trio Terres de Marca
Any 2013
1 de juny:
Orquestra Händel del Conservatori de Vila-seca
13 de juliol:
Quartet Gerhard
10 d’agost:
Òpera. Els duets més famosos per a baríton i baix.
Any 2014
14 de juny
Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers
12 de juliol
Trio Pedrell
2 d’agost
Ignasi Terraza Trio
Any 2015
12 de juny
Cor de Cambra Femení Scherzo
11 de juliol
Kalina Macuta – Daniel Blanch
12 d’agost
Terrassa 48. Orquestra de Cambra

5. Altres activitats de l’Associació d’Amics de
Sant Magí de la Brufaganya i el seu entorn
La finalitat de l’associació és preservar, recuperar i vetllar pel
manteniment del santuari de Sant Magí de la Brufaganya i del seu
entorn natural.
Les principals activitats, a banda de les Nits Musicals, són les següents:
- Tercers dissabtes de mes: treballs de voluntariat per recuperar el
santuari de Sant Magí i el seu entorn.
- Tercer diumenge de setembre: organitzar l’Aplec de Setembre en honor
a Sant Magí que se celebra des de fa gairebé 400 anys.
- 19 d’agost: Ajudar a la celebració de la festivitat de Sant Magí.
- Donar suport a tots aquells actes que se celebren a la Brufaganya al
cap de l’any i que són organitzats per altres entitats de Tarragona,
Cervera, Igualada, etc...





2on diumenge de juny: Aplec de les Roses
15 d’agost: Portada de l’aigua a Cervera
15 d’agost: Portada de l’aigua a Igualada
16 d’agost: Baixada de l’aigua a Tarragona

6.- Situació geogràfica de Sant Magí de la
Brufaganya
El santuari de Sant Magí de la Brufaganya, lloc on se celebren les Nits
Musicals, està situat al municipi de Pontils, a la part nord de la comarca
administrativa de la Conca de Barberà, dintre de la Baixa Segarra, a
tocar de la comarca de l’Anoia.
Distància en quilòmetres
Des de Santa Coloma de Queralt: 12 km.
Des d’Igualada: 25 km.
Des de Montblanc: 35 km.
Des de Cervera: 37 km.
Des de Tarragona: 60 km.
Des de Barcelona: 88 km.
Dades GPS: 41°29'04.0"N 1°26'56.5"E

7.1.- Entrades i abonaments
-

Preus de les entrades:
o Escolania de Montserrat: 20€
o Orquestra de Cambra Camerata XXI: 15€
o Marta Mathéu: 15€
o Coral Mixta d’Igualada: 15€
o Abonament als quatre concerts: 50€.
Els bancs són numerats. Dintre de cada banc les entrades no
tenen numeració.
Si cal, el dia del concert es posaran a la venda entrades sense
numerar.

7.2.- Venda i reserves
-

A Sant Magí, el dia del concert a partir de les 6 de la tarda.
Anticipadament, preferentment a www.brufaganya.cat.
Excepcionalment als telèfons 659.44.34.67 / 616.43.36.87 a partir de les 9
del vespre
Si es fa la reserva per la web es retornarà per correu electrònic el
document acreditatiu per retirar les entrades o l’abonament abans del
concert.
Les reserves s’han de retirar com a màxim fins a mitja hora abans
del concert. Passat aquest termini les entrades es poden posar a la venda.
Els seients es van assignant seguint l’ordre d’arribada dels correus
de reserva.

7.3. - Notes
-

Hi ha servei de bar i entrepans calents a preus econòmics.
No es permet l’entrada al santuari durant la interpretació de les

obres.
En cas de força major es reserva el dret de modificar la
programació.
En finalitzar el concert hi ha coca i xocolata desfeta per a tothom.

8.- Organització i altres col•laboracions

Entitat organitzadora

Patrocinadors

Col•laboradors:

Parròquia de
Sant Magí de Rocamora

