Concert
de Carilló
a càrrec d’Anna

Maria Reverté
i Juan Francisco Ruiz
CARILLÓ I BATERIA

Diumenge 3 de febrer
de 2019, 12 h
Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya. Barcelona
Lloc d’audició: Pati dels Tarongers o Galeria Gòtica

PROGRAMA
–CONCERT COMBINAT–
THE BEE GEES
Els seus temes més coneguts en una versió inèdita: carilló i bateria
Barry Gibb (n. 1946), Robin Gibb (1949-2012) i Maurice Gibb (1949-2003)
1. World
2. Massachusetts
3. New York Mining Disaster 1941
4. To Love Somebody
5. I’ve Gotta Get A Message To You
6. Words
7. Jive Talkin’
8. Night Fever
9. How Deep Is Your Love
10. Tragedy
11. Woman In Love
12. You Win Again
13. Immortality
Juan Francisco Ruiz començà els estudis de percussió a l’Escola Municipal de Música de Gallur. Posteriorment es
traslladà al Conservatori de Saragossa obtenint les màximes qualificacions. Va estudiar amb els professors Francisco Badia
i Manel Ramada. Ha format part de l’Orquestra Simfònica de Galícia al 1996 i ha col·laborat amb l’Orquestra de Cadaqués,
l’Orquestra Simfònica d’Euskadi, l’Orquestra Simfònica del Principat d’Astúries, l’Orquestra Simfònica de Castella i Lleó,
l’Orquestra Simfònica de Navarra, l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’Orquesta Reino de Aragón i l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les Terres de Lleida. En l’àmbit de la docència ha estat professor de l’Escola Superior de Música de
Catalunya (2004-2006), del Conservatori de Lleida (2006) i del Conservatori Miguel Fleta de Monzón (2008-2012). Ha
impartit diversos cursos i master-class, com per exemple al Conservatori d’Errenteria (Guipúscoa), al Conservatori de
Lleida o el Curs per a Joves Músics de la Villa de Magallón (Saragossa). Actualment és percussionista de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (des del 1997), professor de percussió al Conservatori Superior de
Música del Liceu de Barcelona i de l’EMM de Mollerussa. L’any 2017 va compondre el Concert for Snare Drum and String
Orchestra (obra encàrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida). És autor també de Fuga a la
Giga (J.S. Bach) for Strings and Snare Drum i de l’obra Snare Drum solo.
Anna Maria Reverté, nascuda a Barcelona, inicià els estudis musicals amb els seus pares i, posteriorment, els amplià
al Conservatori Superior de Música de Barcelona, on obtingué el títol de Professora de Piano i el de Professora de
Solfeig i on realitzà, també, estudis superiors d’harmonia, contrapunt i fuga. El carilló l’estudià amb M. Dolors Coll
(Creu de St. Jordi 2000) i Leen’t Hart. Després es perfeccionà a les escoles de carilló dels Països Baixos i Dinamarca.
Paral·lelament es llicencià en Filosofia i Ciències de l’Educació a la Universitat de Barcelona. Ha estat guardonada
amb diferents premis internacionals de carilló, i també ha format part del jurat per a diversos exàmens i concursos
internacionals de carilló. Ha ofert concerts de carilló per tot Europa, als EUA i a Austràlia. També, juntament amb el
seu marit, Koen Van Assche, comparteix projecte amb un carilló mòbil propi www.bronzenpiano.com És carillonista del
Palau de la Generalitat de Catalunya i responsable de la seva promoció i divulgació des del 1988.

THE BEE GEES, CARILLÓ I BATERIA
El concert d’avui és extraordinari en tots els sentits, tant per la
temàtica, original i atractiva, com ho solen ser tots, com per la
cooperació d’un instrument molt singular, la bateria, que combina de
manera molt exigent amb els sons produïts pel carilló.
En el projecte de sumar sonoritats de procedència diversa, l’Anna
Maria Reverté porta, des de fa temps, un programa de diàleg del
carilló amb instruments que poden oferir uns resultats musicals molt
suggerents. En el cas d’avui, el so de les campanes, produït pel
batall que colpeja el bronze i emet un so intens i de resultats eteris,
serà acompanyat per la bateria, amb la seva varietat de sonoritats de
percussió a què ens té tan acostumats la música d’ençà que es va
començar a fer popular a la segona meitat del segle XX.
L’excusa d’aquest curiós i fascinant duo és el grup de pop The Bee
Gees, una agrupació integrada per tres germans anglesos, nascuts
a l’Illa de Man i esdevinguts un dels grups de pop més rellevants
de la història del gènere per la seva música de caràcter melodiós,
acaronador i penetrant. Per definició, la música pop aspira a la
popularitat universal, en aquest cas assolida sens dubte. D’ençà del
1965 en què enregistren el seu primer disc, The Bee Gees Sing and
Play 14 Barry Gibb Songs, van anar creixent en popularitat fins a
arribar a ser núm. 1 a Austràlia, on s’havien traslladat i des d’on van
mantenir una carrera d’èxits, només interrompuda per la recent mort
de dos dels tres germans.
El concert d’avui, doncs, promet gran varietat i suggestió d’acord amb
el propòsit de constant estímul sonor de part de la carillonista. Us hi
convidem.
Xosé Aviñoa
Catedràtic d’Història de la Música

Carilló del Palau
Inaugurat el desembre de l’any 1976
sota l’impuls de la carillonista M. Dolors Coll,
substituí el petit “carilló” de l’any 1927
Característiques tècniques
49 campanes, 4.898 kg de bronze,
bordó: Fa – 905 kg – nom “Catalunya”,
teclat i pedaler manuals
Construït als Països Baixos per “Petit & Fritsen”
i “Eijsbouts”. Restaurat el desembre de 1991 i
octubre de 2015
Lloc d’audició
Pati dels Tarongers o Galeria Gòtica
del Palau de la Generalitat
(amb circuit tancat de televisió
que permet visualitzar els teclats de l’instrument)
Per accedir als concerts
Per poder accedir al Palau de la Generalitat a
escoltar els concerts de carilló és obligatori
fer una inscripció prèvia i gratuïta mitjançant
el formulari que trobareu a
presidencia.gencat.cat/carillo o bé trucant al 012

DISSENY I FOTOGRAFIA - O.CUSIDÓ

El dijous abans de cada concert serà
l’últim dia per inscriure’s, o bé quan
s’hagi omplert l’aforament
També és possible seguir el concert
des dels carrers del Barri Gòtic
Pròxim concert
Diumenge 3 de març, 12 h
CARNIVAL SUITE
Peces originals per a carilló, i
sambes de Luiz Bonfá i
Antonio Carlos Jobim
Més informació:
presidencia.gencat.cat/carillo
Adreça electrònica:
carillo_palau.presidencia@gencat.cat

