
INFORMACIONS
Tots els concerts començaran puntualment a les 7,30h. de la tarda 
i tindran una durada aproximada de 40 minuts sense descans.
Al finalitzar cada concert es servirà una copa de cava als assistents.
ENTRADA LLIURE, aportació proposada 7€ per cada concert.
Places limitades i sense reserva.

JARDI DELS TARONGERS
Carrer de la Ràbida 5
08034 Barcelona
Tel: 932326444
Info@jardidelstarongers.org
www.jardidelstarongers.org

Accés al Jardí dels Tarongers
Vehicles Privats, aparcament gratuït al Carrer Ràbida i tot el 
seu entorn.
Transport públic: autobús del barri nº 113 amb sortida de 
la plaça Pius XII de la Diagonal a les 18,25 i 19,10 amb un 
recorregit de 11 minuts fins al carrer de la Ràbida/parada 
davant l’Escola Jeroni de Moragas.

MÚSICA EN LA INTIMITAT

TEMPORADA 2015-2016  
CICLE DE TARDOR

“JARDI DELS TARONGERS”
Sala Vila Arrufat de la Casa Bartomeu

Dies: 9, 16 i 23 d’octubre de 2015 

ASSOCIACIÓ JARDÍ DELS TARONGERS
CONSELL CATALÀ DE LA MÚSICA
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Ludwig van Beethoven
Verdi - Krakamp
Franz Liszt
Georges Bizet
Richard Strauss
Erich Korngold
Nicolai Kapustin

Robert Schumann
Richard Wagner
Antonin Dvorak
Claude Debussy
Samuel Barber
Claude Bolling

Organitza: Patrocina: Col·labora:

Fundació FIMC

Amb el suport de:



El Consell Català de la Música es complau a convidar-vos a la inauguració 
de la temporada 2015-2016 amb el “Cicle de Tardor”  que tindrà lloc a la 
Sala Vilarrufat de la Casa Bartomeu, en el Jardí dels Tarongers.

Novament volem fer una aportació al món musical del nostre país, oferint 
l’oportunitat d’escoltar música de tots el temps, amb recitals de diferents 
modalitats.

Mantindrem, com sempre, l’objectiu d’oferir a joves talents musicals, 
l’oportunitat d’aportar el seu art i la seva capacitat interpretativa en  
l’obra dels grans músics universals, en un entorn exquisit i intimista que 
ens permetrà gaudir de la música de cambra en tots els seus aspectes.

Esperem i confiem  que, aquest nou cicle, sigui una valuosa aportació al 
món musical que ens envolta, i per a tots els qui ens heu donat suport des 
dels seus inicis. 

Va ser el mecenes Josep Bartomeu qui  va concebre aquest projecte i que, 
ja fa un any, el Consell Català de la Música va voler continuar i expandir, 
no solament al món de la música, sinó també per donar cabuda a altres 
manifestacions artístiques i culturals. 

És per això que ens agradaria obrir les portes del “Jardí dels Tarongers” 
a noves activitats  que permetin que, aquest espai, sigui utilitzat també, 
per iniciatives que ajudin al progrés artístic, així com també al debat sobre 
l’educació musical dels joves.

És important cercar connexions amb altres països per tal que ens ajudin a 
participar  com a membres actius, de la cultura universal.  

Per dur a terme aquest ampli projecte volem  proposar a tots aquells que 
hi estiguin interessats i que vulguin  formar-ne part de manera activa, 
que aportin tot allò que pugui fer viable aquest nou futur del “Jardí dels 
Tarongers”

Us esperem il·lusionats confiant que escoltant i vivint la música en aquest 
espai íntim privilegiat, us aporti un nou sentiment de felicitat i de pau.

Barcelona 10 de setembre de 2015
Josep Maria Busquets
President del Consell Català de la Música

PROGRAMA GENERAL DELS CONCERTS

Dia 9 d’octubre a les 7,30 de la tarda
Intèrprets: Patricia de No - Flauta
 Cristina Casale - Piano
Claude Debussy (1862-1918)
 “Syrinx” per flauta sola 
Antonin Dvorak (1841-1904)
 I.Allegro risoluto; II.Larghetto
 III. Molto vivace; IV. Allegro
Verdi – Krakamp (1788-1828) 
 Fantasia Brillant OP.76 
 (sobre temes de l’òpera “La Traviatta” de G. Verdi)
Nicolai Kapustin (1937)
 Estudi de concert num.1
Claude Bolling (1930)
 Suite num.1 per a flauta, piano, (baix i bateria)
 Sentimentale, Veloce

Dia 16 d’octubre a les 7,30 de la tarda
Intèrprets: Ulrike Haller - Soprano
 Josep Surinyac - Piano
Lieder de Robert Schumann (1810-1856)
 Liederkreis op.39
 In der Fremde; Intermezzo; Waldesgespräch;
 Die Stille; Mondnacht
Lieder de Richard Strauss (1864-1949)
 Die Verschwiegenen op.10, nr.6;
 Die Nacht op.10, nr.3; Cäcilie op.27, nr.2
Lieder de Franz Liszt (1811-1886)
 S’il est un charmant garzon;Enfant, si j’étais Roi; Oh! Quand je dors
Georges Bizet (1838-1875)
 C’est de contrebandiers-Je dis que rient ne m’epouvante
 (Micaela, de: Carmen)
Erich Korngold (1897-1957)
 Glück, das mir verblieb- (Marietta, de: Die Tote Stadt)
Richard Wagner (1813-1883)
 Dich teure Halle- (Elisabeth, de: Tannhäuser)

Dia 23 d’octubre a les 7,30 de la tarda
Intèrpret: Carles Font i Turon - Piano
Ludwig van Beethoven  (1770-1827)
 Sonata nr.31 op.110 en Lab M
 I.Moderato cantabile molto expressivo
 II. Allegro molto; III. Adagio, ma non troppo
Claude Debussy (1862-1918)
 Preludes
 La Cathédrale engloutie: Profondement calme
 La puerta del Vino: Mouvement de Habanera
 La terrasse des audiences du clair de lune: Lent
 Les tierces alternées
Samuel Barber (1910-1981)
 Sonata op. 26 en mib m
 I.Allegro energico; II Allegro vivace e leggero;
 Fuga: Allegro con spirito


