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VETLLADES MUSICALS 
A Heretat Sabartés

3 únics concerts!!!!

Primeres VETLLADES MUSICALS A LA FINCA HERETAT SABARTÉS organitzades per l’ORQUESTRA 
DE CAMBRA CATALANA & BODEGUES SUMARROCA.

Un duet entre música & gastronomia (maridat amb vins i caves Sumarroca i Heretat Sabartés) amb propostes 
imaginatives i originals per gaudir sota les estrelles de les nits d’estiu en un entron de clàssica elegància envoltat 
de vinyes, Heretat Sabartés.
Aquest palauet del segle XVIII fou la casa-palau de la marquesa de Griny i, actualment, és propietat de la família 
Sumarroca. Es troba en ple cor del Penedès, a Banyeres del Penedès.

DATES: 
17 de juliol de 2014 
24 de juliol de 2014
31 de juliol de 2014

100 úniques places en cada concert
Possibilitat d’assistir únicament al concert o sopar + concert

VENDA DE LOCALITATS I INFORMACIÓ:
E-mail: pedidos@selfoods.es
Telèfon fix: 93 891 10 92 - 93 475 01 25 
Horari de trucada: 8:00h a 14:00h i de 15:00h a 17: 00h de dilluns a divendres
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Heretat Sabartés

Heretat Sabartés és un palauet del s. XVIII envoltat de vinyes, en ple cor del Penedès. Es troba a Priorat de
Banyeres i està envoltat per 25 ha de vinya, a partir de la qual s’elaboren els més exquisits i reconeguts vins i caves 
Sumarroca-Sabartés.
Amb bones comunicacions per carretera, es troba a tan sols 40 minuts de Barcelona i de l’aeroport del Prat, i a 
30 minuts de l’aeroport de Reus.

Va ser la casa-palau de la marquesa de Griny i, en l’actualitat, és propietat de la família Sumarroca. La finca compta 
amb diferents edificacions, totes amb l’elegància i el romanticisme propis de l’època.

La casa principal, amb la seva torre característica del palauet i els seus interiors restaurats, conserven tot el seu 
encant i aconsegueixen transportar-nos en el temps. La finca compta també amb altres peculiaritats com un
estany al mig del jardí, o les antigues casetes dels banyistes, unes autèntiques joies arquitectòniques.

L’Orquestra de Cambra Catalana

L’any 2011 es van celebrar els 25 anys del primer concert de l’OCC. Donar l’oportunitat d’actuar als joves 
intèrprets, oferir als creadors de l’avantguarda musical la possibilitat d’estrenar la seva producció i impulsar 
la difusió de mestres del passat són alguns dels trets que descriuen la filosofia de l’orquestra expressada en 
la seva carta fundacional. Tanmateix, el seu repertori abasta totes les èpoques i compositors i dóna especial 
relleu a la interpretació i difusió de la música catalana. L’orquestra ha ofert més de cinc-cents concerts al llarg 
de la seva trajectòria i ha actuat en alguns dels principals auditoris, cicles i festivals de música d’Espanya. També 
ho ha fet a Albània, França, Itàlia, Polònia, República Txeca, Argentina, Xile, Mèxic, Uruguai, Líban, Tunísia i Xina. 
Solistes del prestigi de Nicanor Zabaleta, Montserrat Cervera, León Ara, Régis Pasquier, Evelyne Dubourg, 
Montserrat Torrent o Enrica Guarini han actuat en els seus concerts. Aquesta relació es perllonga amb altres 
noms del panorama actual com Ludmil Angelov, Assumpta Mateu, Young Hee Kim, Jesús Ángel León o Marco 
Fiorini. Entre els directors que han dirigit l’orquestra destaquen Mihail Angelov, Marçal Gols, Lucien Jean 
Baptiste, Yukio Kithara o Milen Nachev. 
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Orquestra de Cambra Catalana i Marta Arbonés
17 de juliol de 2014 

Un Concerto Grosso de G. F. Haendel obrirà el programa, que prosseguirà amb dues pàgines vocals del mateix 
compositor i que ens permetrà gaudir del virtuosisme de la soprano Marta Arbonés. El cèlebre Divertiment en Fa 
de Mozart donarà pas a les Cançons d’Eduard Toldrà que, orquestrades per A.Vila, ens mostraran un cop més la 
inspiració mediterrània del mestre de Vilanova. I per cloure aquesta vetllada musical, la sardana Sant Martí del Canigó 
de Pau Casals.

PROGRAMA

G. F. Haendel (1685-1759)   Concerto grosso op. VI núm. 1  
      

G. F. Haendel     Oh! had I Jubal’s lyre 
      Ombra mai fu

W. A. Mozart (1724-1780)   Divertiment en Fa M 
 

     
Eduard Toldrà (1895-1962)   Cinc cançons        
      

Pau Casals (1876-1973)   Sant Martí del Canigó
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ELS INTÈRPRETS

Marta Arbonés 
Soprano. Guanyadora del concurs de Callosa d’en Sàrria i del Premi Ciutat de Segorbe. Ha interpretat sarsue-
les com Bohemios, Cançó d’amor i de guerra, La Dogaresa, Los Claveles, Don Gil de Alcalá, Katiuska o Los Gavilanes 
i ha intervingut en títols operístics interpretant  La Reina de la nit a La flauta màgica, Blonde a El rapte en el 
serrall, Lucy a The Telephone, Adina a L’elisir d’amore, Gilda a Rigoletto, Olympia a Els contes de Hoffman o Muse-
tta a La Bohème. Ha actuat en algunes de les més prestigioses sales d’Espanya,  Alemanya i Itàlia, principalment. 

Orquestra de Cambra Catalana 
Va ser fundada per Joan Pàmies l’any 1986. Ha ofert més de cinc-cents concerts al llarg de la seva trajectòria i 
ha actuat en alguns dels principals cicles i festivals de música d’Espanya. També ha actuat a Albània, França, Itàlia, 
Polònia, República Txeca, Argentina, Xile, Mèxic, Uruguai, Líban, Tunísia i Xina i ha col.laborat amb solistes del 
prestigi de Nicanor Zabaleta, Montserrat Cervera, León Ara, Régis Pasquier, Ludmil Anguelov, Evelyne Dubourg, 
Montserrat Torrent o Enrica Guarini. Ha gravat cinc CD, fonamentalment amb obres inèdites de compositors 
catalans. L’OCC està emparada en l’Associació que duu el mateix nom i compta amb el suport de la Genera-
litat de Catalunya, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, AIE i Sumarroca.

Joan Pàmies
Director. Va néixer a Valladolid, ciutat on va cursar els seus estudis musicals, que després va continuar a 
Barcelona, Brussel.les, Stuttgart i Madrid. La seva trajectòria professional s’ha projectat en els vessants de la 
interpretació instrumental, la docència i la direcció orquestral i coral. Aquestes activitats l’han dut a actuar a 
tot l’Estat espanyol, Alemanya, Bèlgica, Bulgària, França, Itàlia, República Txeca, Suïssa, Líban, Mèxic i Tunísia. Ha 
dirigit diverses orquestres i formacions corals tant de l’àmbit nacional com internacional. Ha estat professor 
titular de l’Orquestra Nacional d’Espanya i durant quinze anys va exercir com a catedràtic del Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona.
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GASTRONOMIA
 
Degustació de la nostra gastronomia als jardins de la Finca. Sopar tipus cocktail amb maridatge dels vins de 
Bodegues Sumarroca.

HORARIS I PREUS

1. NOMÉS CONCERT:
 HORARI:  22:00 h
 PREU CONCERT:  20 €

2.SOPAR + CONCERT:
 HORARI SOPAR: 20:30 h
 PREU SOPAR: 30 €
 PREU CONCERT:  20 €

INFORMACIÓ I VENDA DE LOCALITATS

E-mail: pedidos@selfoods.es
Telèfon fix: 93 891 10 92 - 93 475 01 25 
Horari de trucada: 8:00h a 14:00h i de 15:00h a 17: 00h de dilluns a divendres

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  10 de juliol de 2014

 
 

Vetllades Musicals a Heretat Sabartés
Orquestra de Cambra Catalana i Marta Arbonés

 

HERETAT

SABARTÉS



	  

El Violí de Rothschild
24 de juliol de 2014 

Un programa amable ideal per a una nit d’estiu, que comença amb un dels més celebrats quartets amb flauta 
de Mozart.  A continuació, El violí de Rothschild, una petita suite per a trio basada en el relat homònim d’Anton 
Txékhov en què els músics esdevenen també improvisats actors.Per acabar, podrem gaudir d’un clàssic dels 
nostres dies, John Williams, molt conegut per les seves bandes sonores. En aquest cas sentirem l’arranjament 
que ha efectuat el grup d’una de les seves creacions més conegudes: Memòries d’una geisha.

PROGRAMA

W.A. Mozart (1724-1780)  Quartet en Re M
    

David Esterri (1970)  El violí de Rothschild. Un conte d’Anton Txékhov 
    

John Williams  (1932)  Memòries d’una gheisha     

ELS INTERPRÈTS

IMPOSTO LIBERO ENSEMBLE
Format per professors del Conservatori Professional de Badalona, Imposto Libero Ensemble va néixer amb 
la voluntat d’oferir repertoris poc freqüents a les sales de concerts. És per això que aquesta formació de 
cambra també s’ha obert a propostes més innovadores que barregen la música amb altres disciplines com 
ara la literatura, la màgia o la dansa.
En aquesta ocasió col.labora amb el grup la prestigiosa violoncel.lista Ester Vila.

Ramon Vilalta, flauta.
Marc Armengol, violí.
Montse Vallvé, viola.
Ester Vila, violoncel.
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GASTRONOMIA
 
Degustació de la nostra gastronomia als jardins de la Finca. Sopar tipus cocktail amb maridatge dels vins de 
Bodegues Sumarroca.

HORARIS I PREUS

1. NOMÉS CONCERT:
 HORARI:  22:00 h
 PREU CONCERT:  20 €

2. SOPAR + CONCERT:
 HORARI SOPAR: 20:30 h
 PREU SOPAR: 30 €
 PREU CONCERT:  20 €

INFORMACIÓ I VENDA DE LOCALITATS

E-mail: pedidos@selfoods.es
Telèfon fix: 93 891 10 92 - 93 475 01 25 
Horari de trucada: 8:00h a 14:00h i de 15:00h a 17: 00h de dilluns a divendres

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  17 de juliol de 2014
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Vivaldi i les Quatre Estacions.
31 de juliol de 2014 

L’any 1723 Antonio Vivaldi va escriure un conjunt de dotze concerts amb el títol Il Cimento de-
ll’armonia e dell’inventione. Els primers quatre concerts s’anomenaren Le quattro stagioni i fan 
referència a cadascuna de les estacions de l’any. Publicades l’any 1725, Les Quatre Estacions han 
esdevingut una de les obres més universalment conegudes i celebrades de la literatura musical. 
Les sentirem en la versió del violinista Joan Espina, que actuarà com a solista i director. El concert 
començarà amb una altra estació, Invierno Porteño, del compositor argentí Astor Piazzolla en un 
arranjament per a orquestra de corda del mateix Joan Espina.

PROGRAMA

Astor Piazzolla  (1921-1992)   Invierno Porteño  
      

Antonio Vivaldi (1678-1741)   Les Quatre Estacions       
      

ELS INTERPRÈTS

ORQUESTRA DE CAMBRA CATALANA
Va ser fundada per Joan Pàmies l’any 1986. Ha ofert més de cinc-cents concerts al llarg de la seva trajectòria i 
ha actuat en alguns dels principals cicles i festivals de música d’Espanya. També ha actuat a Albània, França, Itàlia, 
Polònia, República Txeca,  Argentina, Xile, Mèxic, Uruguai, Líban, Tunísia i Xina i ha col.laborat amb solistes del 
prestigi de Nicanor Zabaleta, Montserrat Cervera, León Ara, Régis Pasquier, Ludmil Anguelov, Evelyne Dubourg, 
Montserrat Torrent o Enrica Guarini. Ha gravat cinc CD,  fonamentalment amb obres inèdites de compositors 
catalans. L’OCC està emparada en  l’Associació que duu el mateix nom i compta amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona,  AIE i Sumarroca.

JOAN ESPINA,  VIOLÍ
Originari de Mollerussa, comença els estudis musicals en aquesta ciutat. Posteriorment estudia al Conservatori 
Superior Municipal de Música de Barcelona i a l’Escola Superior de Música Reina Sofia. Guardonat en diversos 
concursos de violí i de música de cambra, ha realitzat nombrosos recitals amb piano i amb diferents formacions 
cambrístiques per tot l’Estat i també a França, Bèlgica, Bulgària, EUA, Haití, El Salvador, Palestina, Sud-àfrica, etc. 
Des de 2006 és membre de l’Orquestra Nacional d’Espanya i des de 2008 solista de segons violins. També forma 
part habitualment dels grups de música contemporània Plural Ensemble de Madrid i Zahir Ensemble de Sevilla, 
i col.labora regularment amb el grup de música antiga Zarabanda. És sovint convidat com a concertino de 
l’Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida. 
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GASTRONOMIA
 
Degustació de la nostra gastronomia als jardins de la Finca. Sopar tipus cocktail amb maridatge dels vins de Bodegues 
Sumarroca.

HORARIS I PREUS

1. NOMÉS CONCERT:
 HORARI:  22:00 h
 PREU CONCERT:  20 €

2. SOPAR + CONCERT:
 HORARI SOPAR: 20:30 h
 PREU SOPAR: 30 €
 PREU CONCERT:  20 €

INFORMACIÓ I VENDA DE LOCALITATS

E-mail: pedidos@selfoods.es
Telèfon fix: 93 891 10 92 - 93 475 01 25 
Horari de trucada: 8:00h a 14:00h i de 15:00h a 17: 00h de dilluns a divendres 

 
 
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  24 de juliol de 2014
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VETLLADES MUSICALS 
A Heretat Sabartés

PROMOCIONS 

Preu d’una entrada per a un sol concert: 20 €
 
Preu d’una entrada per a dos concerts: 35 €

Preu d’una  entrada per a tres concerts: 50 €

OBSERVACIONS

- El preu de les entrades del concert no inclou el sopar, que sempre té un preu de 30 €/persona/concert.
- DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS: 7 dies abans de la data del concert.

VENDA DE LOCALITATS I INFORMACIÓ:

E-mail: pedidos@selfoods.es
Telèfon fix: 93 891 10 92 - 93 475 01 25 
Horari de trucada: 8:00h a 14:00h i de 15:00h a 17: 00h de dilluns a divendres
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