Memòria d’activitats 2014-15 de l’Associació Jove Orquestra
de Ponent
La Jove Orquestra de Ponent és una associació juvenil independent de tota escola o
institució que va néixer l’any 2011 del desig de fer música dels i les joves de Lleida i els
seus voltants. Dins les diverses activitats de caràcter associatiu el seu projecte principal
ha estat la creació i consolidació dins el panorama musical lleidatà d’una orquestra
simfònica, que ara per ara ja compta amb més de 60 joves intèrprets d’arreu de les terres
de Ponent i fins i tot d’altres comunitats d’arreu de l’estat espanyol que per motius
d’estudis resideixen a casa nostra.

Assaig i Concerts de la Jove Orquestra de Ponent
La finalitat d’aquesta activitat és la creació d’una formació musical juvenil i simfònica i
l’assaig periòdic dels membres d’aquesta per tal de poder oferir concerts i transmetre
els valors musicals assolits en aquesta. El nom d’aquesta formació musical és “Jove
Orquestra de Ponent i els/les membres d’aquesta són associats/des o col·laboradors/es
puntuals.
L’activitat s’entén com un
projecte
anual
del
qual
s’esdevenen diferents projeccions
musicals que s’entenen com a
subprojectes a desenvolupar i
treballar en els assajos i a mostrar
en públic amb diferents concerts
al llarg del territori.





Brahms, Simfonia núm. 2. Després d’una
primera incursió en el simfonisme romàntic
amb Schubert, la JOP es va reptar a si mateixa
amb l’interpretació d’una de les grans
simfonies del romanticisme, la 2a de Brahms.
La precediran l’Adagio d’Espartac i Frígia,
del compositor rus d’orígen armeni
Khachaturian i El Moldava, del txec Smetana,
combinant així tres dels gèneres simfònics
més importants: la Simfonia, el Poema
Simfònic i el Ballet. Aquest projecte es va
interpretar al Paranimf de la Universitat de
Cervera el 29 de novembre i a l’Auditori
Enric Granados de Lleida el 30 de novembre.
També es va interpretar al Teatre de l’Amistat
de Mollerussa en un concert solidari en
benefici de la Campana de joguines de Creu
Roja Joventut. El període d’assajos per aquest
repertori va ser del mes de gener al mes de
maig segons un calendari d’assajos els
dissabtes a l’aula 3.0 del Conservatori
Municipal de Música de Lleida, un assaig al
Conservatori Professional de Música de
Cervera i l’assaig general a la sala 1 de
l’Auditori Enric Granados de Lleida.
L’ombra del capvespre... Primer repertori de
la Jove Orquestra de Ponent amb Director
Convidat. Després d’un procés de selecció
participatiu en Marcel Ortega i Martí, una jove
promesa de Tarragona i director de la JOIC,
va ser l’escollit per dirigir la seva proposta
“l’ombra del capvespre...”, una producció de
musical de temàtica nocturna. Les peces que
es van interpretar van ser, per aquest ordre,
l’obertura d’El caçador furtiu (Der
Freischütz) de Carl Maria von Weber, La
maledicció del comte Arnau d’Eduard Toldrà,
Dansa macabra (Danse macabre) de Camille
Saint-Saëns, Clar de lluna(Clair de lune) de
Claude Debussy (orq.: A. Caplet), Nit al mont
pelat (Noch' na lysoy gore) de Modest
Mussorgsky (revisió de N. Rimski-Kórsakov)
i Capulets i Montaguts de Romeu i Julieta de
Serguéi Prokófiev. Aquest projecte es va
interpretar a l’Auditori Enric Granados de
Lleida el 10 de maig i al Paranimf de la
Universitat de Cervera el 23 de maig.

A Lleida, la música va anar acompanyada, també per primer cop, d’una
escenografia exclusiva dissenyada pels alumnes de l’Escola d’Arts Municipal
Leandre Cristòfol. El període d’assajos per aquest repertori va ser del mes de
setembre al mes de novembre segons un calendari d’assajos els dissabtes a l’aula
3.0 del Conservatori Municipal de Música de Lleida, un assaig al Conservatori
Professional de Música de Cervera i l’assaig general a la sala 1 de l’Auditori
Enric Granados de Lleida



Nits a Miravall. Els dies 18 i 19 d’abril es va assajar de forma intensiva al mas
de Miravall i es va interpretar el repertori de “l’Ombra del capvespre...” (a
excepció de La
maledicció
del
comte Arnau) la
nit de dissabte.



Cloenda del IXè Festival Musiquem Lleida. La Jove Orquestra de Ponent va
col·laborar en el concert de cloenda del IXè Festival Musiquem Lleida
organitzat per la coral Shalom. En aquest es van interpretar només peces de F.
Shubert sota la batuta de Robert Faltus. Aquest concert es va interpretar a
l’Auditori Enric Granados de Lleida el 5 d’octubre i a l’Església Parroquial de
Torrefarrera l’11 d’octubre.
Cantata “1714-2014, 300 anys vencent”. S’ha seguit col·laborant amb la
Federació de Cors de Clavé amb la interpretació de la cantata del junedenc Josep
Rosenach i orquestrada per Jordi Nus. Durant aquest període s’ha interpretat al
Teatre de la Llotja de Lleida en dues sessions el mateix 25 d’octubre.



Vida Associativa i Participativa
En primer lloc, es fomenta la participació en les estructures formals (Junta Directiva i
Assemblea General) i no formals (Comissions de Treball) de l’associació, mitjançant la
participació en les reunions i debats que s’organitzen per tal de treballar unes línies
generals i documents reglamentaris del funcionament de l’associació i les seves
activitats.

D’altra banda, també es potencia, mitjançant diferents activitats (trobades internes,
dinars, sopars,...), la vida associativa dels i les membres de l’associació per tal de que
existeixi un teixit social real que ajudi al bon funcionament de la resta d’activitats.







Assemblea General Ordinària Maig-Juny 2014. El dia 7 de juny de 2014 es
va celebrar la 1’AGO semestral de la JOP a l’aula 2.0 del Conservatori
Municipal de Música de Lleida. En aquesta van assistir-hi 13 persones i van
gaudir d’un dinar a l’aire lliure entremig.
Assemblea General Ordinària Gener-Febrer 2015. El dia 31 de gener de
2015 es va celebrar la 1’AGO semestral de la
JOP a l’aula 3.0 del Conservatori Municipal
de Música de Lleida. En aquesta van assistirhi 19 persones.
Reunions d’Associats/des ordinàries. Es
van realitzar reunions ordinàries i
extraordinàries els dies
Participació a la Diada Nacional de
Catalunya. Membres de l’entitat van assistir
l’11 de setembre a l’ofrena floral
institucional a la Seu Vella de Lleida on van
dur a terme l’ofrena d’un ram de flors en
nom de la Jove Orquestra de Ponent i un
quartet de corda format per membres de la
JOP van interpretar peces catalanes i l’himne nacional de Catalunya.









Participació als “Optimistes”.
La Jove Orquestra de Ponent el
30 de març va participar a una
edició de setmana santa del
concurs que organitza el
programa “els Optimistes” de
Catalunya Radio per entitats
d’arreu de Catalunya. La JOP es
va classificar per la final que es
va disputar el 2 d’abril, quedant
en aquesta segona classificada
del concurs.
Sopar d’orquestra. Es va celebrar un sopar desprès de les festes de nadal el dia
10 de gener de 2015 al restaurant “Casa Martí” i el 10 de maig de 2015 al
restaurant “el Galeón”.
Sortida de convivència a Miravall. Els dies 18 i 19 d’abril, els i les membres
de la Jove Orquestra de Ponent, aprofitant l’estada a Miravall on es van dur a
terme assajos intensius i un concert, van compartir tot un cap de setmana de
convivència per tal de millorar la vida associativa entre el i les músics.

Barraca Festa Major de Maig de Lleida (la
Sirollada). Els dies 8 i 9 de maig la Jove Orquestra de
Ponent va participar de la Festa Major de maig de
Lleida amb una barraca (barra) als Camps Elisis i l’organització d’una Jam
Session que acompanyava un vermut a la Plaça l’Ereta i on podien participar tots
els estils de música. Tot això en el marc de la Sirollada, plataforma de la qual la
JOP hi forma part.

Aprovada per l’Assemblea General Ordinària Maig-Juny 2015 de la JOP
20 de juny de 2015

