
Consulta la programació dels Teatres de Tarragona a

PROGRAMA

·    PART I    ·

Obertura tràgica, Johannes Brahms 14’

Concert per a fagot, Wolfgang Amadeus Mozart 15’

·    PART II    ·

Marxa eslava, Piotr Ilytch Txaikovski 9’

Pavana per una infanta difunta, Maurice Ravel 7’

Veus de primavera, Johann Strauss 8’

El nostre Nadal, suite, Francesc Civil 15’

DIRECTOR: Marcel Ortega i Martí

ACTORS/INTÈRPRETS: Ana Sánchez, fagot solista

GÈNERE: Orquestra simfònica

DURADA: 1h 45’ amb mitja part inclosa

EDATS: Espectacle per a totes les edats

Gran concert  
nadalenc dels  
50è aniversari de 
l’Hospital Joan XXIII 

DIVENDRES, 30 DE DESEMBRE DE 2016 - 20 h

JOVE ORQUESTRA INTERCOMARCAL

teatres.tarragona.cat

Organitzen:

Amb el suport de:



50 anys  
amb Tarragona
Un concert de Nadal és senzillament 

especial, un esdeveniment màgic que ha 

d’estar a l’alçada dels millors regals. 

El programa que oferim combina el repte 

artístic amb la popularitat de les peces, el 

bo i millor dels compositors internacionals 

amb la nostra més sentida tradició, els 

embats més dramàtics amb els instants de 

meravella sublimada... Tot plegat en una 

col·laboració molt especial amb l'Hospital 

Joan XXIII i Joventuts Musicals de Tarragona. 

Ens hi acompanyeu?

Jove Orquestra Intercomarcal - JOIC

La JOIC és una orquestra juvenil semi-professional fundada l’any 
2010 per un grup de joves tarragonins que davant la manca 
d’oportunitat de seguir-se formant en l'àmbit orquestral, emprenen 
la creació de la seva pròpia agrupació. Si bé a l’inici l’orquestra 
comptava amb una vintena de joves del Camp de Tarragona, avui 
en reuneix 80 procedents de tot Catalunya, del País Valencià i de 
les Illes Balears. És una formació gestionada pels propis músics i de 
manera independent de qualsevol institució.

Formada per estudiants de música des del grau professional fins al 
màster, té un fort compromís amb la societat, el territori i els joves, com 
ho demostren la seva gran activitat concertística en molts municipis 
del sud de Catalunya i el suport a la Lliga Contra el Càncer de les 
Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Destaca per la seva 
vessant formativa, a cavall de l'etapa d'estudis i la professional.

Des del 2012, la JOIC organitza el seu propi concurs de solistes, 
cosa que li permet treballar amb el millor del talent jove de Catalu-
nya i alhora serveix com a trampolí per 

als solistes. Des de l'any passat compta amb el suport de Joventuts 
Musicals de Tarragona.

Ana S. Clemente, fagot

Fagot solista de l'Orquestra d'Almeria des de l'any 2006, 
que ha treballat amb grans orquestres i figues destacades 
a nivell internacional. Amb una àmplia formació, Ana S. Cle-
mente finalitza amb honors el Màster en Interpretació Solista 
a la Robert Schumann Hochschule Düsseldorf (Alemanya). De 
forma simultània, comença els estudis de Direcció d'orquestra 
i viatja als Estats Units per participar al Pierre Monteux Music 
Festival (2005), on aconsegueix un gran reconeixement per la 
seva tasca artística. A banda, la seva extraordinària inquietud 
intel·lectual i artística l’empenyen a completar un Màster en Art, 
un altre en Cognició i Evolució Humana i un Doctorat sobre 
creativitat artística. 

Des de l’any 2013, ocupa la plaça de professora de fagot 
al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Titular 
de l'especialitat durant alguns anys al Conservatori Superior 
de Música de Canàries, va ser a més Cap del Departament 
de Vent i Percussió, i membre de l'Equip Directiu i del Gabinet 
de Relacions Internacionals. A part d'una intensa activitat in-
terpretativa, col·labora en la recerca acústica amb els experts 
Nakajima al Japó i Bell al Canadà, i dóna conferències i classes 
magistrals a Europa, Àsia i Amèrica. 

Els seus interessos artístics i de recerca sobre la creativitat i l'art 
la van portar a participar en el projecte interdisciplinari Jardí de 
Venus l’any 2013, així com a assumir la direcció artística d’InVen-
tEnsemble el 2014 i de Mousai Project el 2015. 

Marcel Ortega i Martí, direcció

Nascut a la Secuita l’any 1990, Marcel Ortega i Martí inicia els seus 
estudis musicals a l’Escolania de Montserrat. El 2008 obté el títol de 
Grau Professional de Clarinet al Conservatori de Tarragona, on tre-
balla també l'orgue, i el 2014 es gradua a Musikene, Centre Superi-
or de Música del País Basc, en Direcció d'orquestra i en Direcció de 
cor amb les màximes qualificacions i les felicitacions del jurat. Durant 
el 2013 estudia al conservatori G. B. Martini de Bolonya (Itàlia) be-
cat com a Erasmus. Actualment és estudiant del Màster en direcció 
d’orquestra a la Haute École de Musique de Genève (Suïssa)

És un defensor decidit del prestigi artístic i social del món bandístic, 
al qual està vinculat des de ben jove. Des de l’any 2015, Marcel 
Ortega i Martí forma part de la borsa de joves talents de la Joven 
Orquesta Nacional de España. Ha estat assistent del M. Arturo Ta-
mayo a l’Orquesta de RTVE, i ha tingut l’oportunitat de dirigir l’Or-
questa Sinfónica de Bilbao i l’Orquesta Sinfónica de Euskadi. És el 
director titular de la Jove Orquestra InterComarcal des del 2010, 
essent-ne un dels fundadors, i des de l’any 2014 dirigeix l’Orquestra 
de la URV, amb la  ha estrenat la Simfonia Imperial Tàrraco de Joan 
Guinjoan.

Gairebé dues hores de festa per als sentits. Fugint de 

cànons i prejudicis vers el repertori. Aquest va ser un 

concert per gaudir, una alegria per als sentits, amb 

color, exuberància rítmica i bellesa melòdica, amb un 

segell propi de la JOIC i el seu jove director Marcel 

Ortega que amb només 25 anys ja s'albira com una 

de les grans promeses el món de la direcció simfònica.

Blog "Nits de clàssics" (Valls), 29 desembre 2015


