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                                                      Els Clàssics més universals 

 

Valls, la ciutat de Robert Gerhard - ell mateix la 

reivindicava en les seves biografies -, homenatja un 

cop més el seu compositor més universal. En aquesta 

ocasió, ho fa en el marc de les Nits de Clàssics, un 

esdeveniment plenament consolidat que any rere 

any - i ja en són tretze - ens acosta a la millor música 

d'intèrprets de casa nostra i també d'arreu. 

 

Gerhard, com us deia, n'és enguany un protagonista 

estel·lar, amb diferents concerts i actes acadèmics a l'entorn de la seva figura i 

obra. Els altres grans protagonistes de les Nits de Clàssics són els prestigiosos 

músics que integren un programa de concerts i activitats senzillament excel·lent. 

Un any més, aquest cicle musical se situa entre els millors de la nostra regió.  

 

Res de tot això seria possible sense la sensibilitat, el saber fer i la plena implicació 

dels Amics de la Música de Valls/Joventuts Musicals de l'Alt Camp, entitat 

referent en la promoció de la música i de la cultura a casa nostra. De nou, des de 

la Diputació de Tarragona, donem suport a una iniciativa necessària, que a més, 

ens convida a viure la música en tota la seva plenitud. Prepareu-vos per gaudir-

ne! 

 

 

Josep Poblet i Tous 

President de la Diputació de Tarragona 
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Albert Batet i Canadell                                               
Alcalde de Valls 
 

Valls i els Amics de la Música 
 
“No es pot separar la música de la vida”. La cita li atribueixen al mestre Pau 
Casals i és ben cert que no ho podem destriar. La música, com tota activitat i 
manifestació cultural i artística, és vida, aliment de l’ànima, font d’emocions i 
transmissora de sentiments. A la vida, podríem dir, que tot sona millor amb 
música. A Valls tenim la sort de comptar amb l’Associació d’Amics de la Música, 
entitat que posa el seu granet d’arena a transmetre aquesta inspiració i amistat 
vital per la música. 
 
La vida cultural vallenca, sens dubte, no seria la mateixa sense l’aportació de les 
Nits de Clàssics que, temporada rere temporada, creixen i guanyen en ressò. 
Prova d’aquesta voluntat de sempre per anar incorporant noves activitats i 
propostes, els Amics de la Música arrenquen temporada dedicant-la a Robert 
Gerhard, en una iniciativa impulsada conjuntament amb l’Institut d’Estudis 
Vallencs i la nostra escola municipal de música. És aquesta una excel·lent 
iniciativa per reconèixer i projectar l’obra d’aquest vallenc il·lustre i compositor 
universal que ha donat la ciutat i, a la vegada, prova de l’esperit que sempre ha 
tingut l’entitat per col·laborar amb altres agents culturals de Valls. 
 
Des d’aquestes línies vull transmetre en nom meu i de la ciutat l’agraïment i 
felicitació a tots els membres que formeu part de l’Associació dels Amics de la 
Música, per l’organització una temporada més de les Nits de Clàssics, així com 
totes les activitats que impulseu des de diferents àmbits. Amb la vostra tasca, feu 
més gran l’estima que els vallencs i vallenques sempre hem sentit per la música, 
a la vegada que contribuïu a projectar el pes de Valls com a capital cultural del 
país.  
 
 
Albert Batet i Canadell 
Alcalde de Valls 
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Robert Gerhard, un veí genial de Valls 

La rellevància de la tretzena temporada 2018-2019, de l’Associació Amics de la 
Música de Valls – JJMM de l’Alt Camp, la dediquem a l’il·lustre compositor 
vallenc Robert Gerhard. La seva música obrirà la temporada amb dos concerts al 
setembre i la tancarà amb un concert al juny. Una temporada que trenca alguns 
esquemes d’anteriors edicions pensant amb aquells aficionats que  volen gaudir 
de la qualitat que troben en els concerts monogràfics, protagonitzats per 
intèrprets de qualitat reconeguda arreu.  

Després de tretze temporades de música arriba el moment de delectar-nos amb 
vetllades dedicades a les sonates de Brahms, als quartets de Mozart, o a la Clara 
Schumann, com a exemples de la programació en què, respectant el gust de 
tothom, també hi trobarem els concerts de  jazz, i la presència, després d’unes 
temporades absent de la cartellera, de l’Orquestra Càmera Musicae. L'objectiu és 
arribar a tot tipus de públic amb música de diferents gèneres, èpoques i estils.   

Una vegada més hem apostat pels joves intèrprets, que s’obren camí de manera 
imparable, amb un alt nivell qualitatiu que sabrem apreciar en els concertistes  
premiats que tindrem entre nosaltres aquesta temporada. 

Robert Gerhard, tot i el seu reconeixement internacional, encara és un estrany 
entre nosaltres, a la seva ciutat i al seu país. Per la relació que té amb l’obra 
d’aquest compositor universal, hem demanat al mestre Edmon Colomer, eminent 
director d’orquestra de casa nostra, que ens apadrini precisament aquesta 
temporada. Especialista i estudiós de l’obra de Robert Gerhard, no és casualitat 
que, d’entre els nostres directors, sigui qui més enregistraments ha editat de les 
obres del compositor vallenc. A Edmon Colomer li agraïm el seu suport i  l’estima 
cap a Robert Gerhard.   

Una vegada més el suport institucional, la implicació del teixit cultural de la 
ciutat i la gran assistència de públic, tant de la nostra ciutat com de ciutats veïnes, 
han tornat a esdevenir protagonistes de la recent temporada de Nits de Clàssics.  

Comença la tretzena temporada; intentem que Robert Gerhard deixi de ser un 
geni i un músic encara estrany a la seva ciutat i al seu país, i comenci a esdevenir 
un veí genial de Valls, amb projecció arreu del món. Esperem que el públic i les 
entitats continuïn sent el motor d’aquest projecte cultural per a la nostra ciutat. 
Un projecte de cultura musical que pretén entreteixir un cicle de concerts de tots 
i per a tots, amb un programa d’activitats complementàries amb entitats locals i 
comarcals.   

Roman Galimany 

President de l’Associació Amics de la Música de Valls – JJ MM de l’alt Camp 
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EDMON COLOMER, Padrí d’Honor  
 

Edmon Colomer i Soler (Barcelona, 1951), especialista i estudiós de l’obra de 
Robert Gerhard, ha enregistrat 
d’aquest autor universal: Ariel, El 
Cancionero de Pedrell, la Cantata 
“Alta Naixença del rei Don Jaume”, 
Pandora, La Plague, Sis cançons 
populars catalanes, Soirées de 
Barcelona, Sardanes números 1 i 2.  

Edmon Colomer 
estudià al conservatori de 
Barcelona amb figures com Xavier Montsalvatge i Antoni Ros-Marbà, i continuà 
la seva formació amb Hans Swarowsky, George Hurst i Sergiu Celibidache. 

Ha estat al capdavant de l'Orquestra de Cadaqués (que va dirigir al ja mític 
enregistrament del Concierto de Aranjuez amb Paco de Lucía), l'Orquestra de la 
Picardie (França), l'Orquestra Simfònica del Vallès 2002-2005, l'Orquestra 
Simfònica de Balears (2002-2005),] l'Orquestra de Màlaga,] i l'Orquestra 
Filharmònica de Daejeon, a Corea del Sud. De 1977 a 1980 va dirigir l'Orfeó de 
Sabadell. 

Convençut del component educatiu i social de la música sovint ha vinculat la 
seva activitat professional a l’educació. Al 1983 va crear la Jove Orquestra Nacional 
d’Espanya (JONDE) i al 2002 el Ministeri de Cultura francès el va 
nomenar “Chevalier dans l’ordre des palmes académiques”. 

Amb les orquestres Jove Orquestra Nacional d’Espanya, Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya, English Chamber Orchestra, London Sinfonietta, Orchestre de 
Picardie i els cors Radio France i BBC enregistra per a la ràdio i la televisió 
d’Europa, d’Amèrica del Nord i del Sud, d’Austràlia, de Corea del Sud i del Japó 
i també per als segells discogràfics Auvidis-Naïve, Assai, Harmonia 
Mundi, Calliope, Triton, Naxos, Ensayo, Virgin i Philips. 

Atlántida i El amor brujo de Falla, Concert per orgue i Sinfonietta de Poulenc i les 
produccions audiovisuals de Trencanous de Txaikovski/Béjart i El Concierto de 
Aranjuez amb Paco de Lucía es consideren avui versions de referència en un 
catàleg que també inclou obres de Beethoven, Schumann, Fauré, Ginastera, 
Guinjoan, Honegger, Milhaud, Weill, Bernstein, Balada, Nillni i Lavista. 

L’Associació Amics de la Música de Valls/JJ MM de l’Alt Camp ens sentim molt 
honorats que el Mestre Edmon Colomer apadrini aquesta temporada de concerts 
on tenim una especial dedicació al compositor vallenc Robert Gerhard.     
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1.  MEMÒRIA ROBERT GERHARD 
 

Descobrim i contextualitzem Robert Gerhard. 
Teatre Principal de Valls 

Dijous, 20 de setembre de 2018 a les 20.30 h 
 

 
Anna Crexells, piano 
Pol Berlinches, violí 
Gabrielle Deakin, violoncel 
 
 
Programa. 
 
Trio per a violí, violoncel i piano  Robert Gerhard 

I. Moderat 
II. Ben calmat 
III. Viu 

 
El Pont, per a violoncel i piano   Frederic Mompou 
 
Jardí de campanes (Encantaments, III)              Joan Magrané  
 
Sonata per a violoncel i piano   Robert Gerhard 
 I. Allegro molto energico 
 II. Grave 
 III. Molto vivace 
 
Moviment en trio                 Ramon Ribé 
 

En aquest programa, tres músics de procedències diferents però que comparteixen una vinculació 
fortuïta amb la ciutat de Valls, ens hem reunit per investigar la música d’aquest català universal. Tot i 
donar al seu nom a la nostra escola de música, la figura de Robert Gerhard segueix sent un enigma per 
a la majoria de vallencs. Per tant, l’itinerari musical que oferim té l’objectiu apropar la seva música a la 
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seva gent.  Començarem el concert amb una 
obra que deixa al descobert els arrels catalans 
de Robert Gerhard: el Trio per a violí, violoncel i 
piano. És una peça de joventut escrita 
exactament fa 100  anys, el 1918, i dedicada al 
seu mestre, Felip Pedrell. El trio beu de les 
influències de la música impressionista de 
Claude Debussy i Maurice Ravel, però, no 
obstant, té un aire català remarcable: recorda 
una altra obra que el seu contemporani 
Eduard Toldrà escriurà dos anys després, 
Vistes al Mar. La bellesa, frescor i coherència 
del discurs musical d’aquest trio fan palès el 
gran talent d’aquest jove vallenc de 22 anys.  

Complimentem i contrastem la primera part amb una obra per a violoncel i piano d’un altre cèlebre 
compositor català, Frederic Mompou. Mompou va néixer tres anys abans de Gerhard, i el va sobreviure 
17 anys. Aquesta peça, El Pont, originalment formava part del quart i últim quadern de la seva Música 
callada, escrita l’any 1967 quan el compositor tenia 74 anys. La versió per a violoncel i piano, però, és 
encara posterior, de les poques obres que publica Mompou després de patir una embòlia: la partitura 
porta com a data 1982, quan havia complert ja 89 anys. Estem, per tant, davant d’una obra de vellesa, 
amb tota la sensibilitat d’un artista que mira la mort de prop. Suggereixo que El pont com a títol de 
l’obra es pugui entendre com aquell pont misteriós entre la vida i la mort. 

La segona part comença amb una altra obra de Robert Gerhard,  la Sonata per a violoncel i piano, 
publicada l’any 1956. Igual que l’obra del Mompou, aquesta és una segona i allargada versió de la 
Sonata per a viola i piano de l’any 1950. És difícil relacionar l’ambient líric del trio amb el llenguatge 
musical més sec i abstracte de la sonata; efectivament, Gerhard ja ha estat testimoni de les dues guerres 
mundials i la Guerra Civil Espanyola, viu en exili a Anglaterra... Però també ha estat mig segle 
d’innovacions, creativitat i noves idees d’igualtat i oportunitat. La sonata porta una dedicatòria 
particular: al cineasta Charles Chaplin (Charlot) i la seva esposa.  Aquesta dedicatòria ens dóna la pista 
sobre com hem de tocar i escoltar aquesta música: fixant-nos en els gestos exagerats i els moments de 
pathos, ironia i humor. 

Acabem el concert amb una obra curta per a trio, escrita enguany  pel compositor vallenc Ramon Ribé. 
Podem traçar el llinatge de Ribé amb Gerhard, ja que va ser alumne de Joaquim Homs, que per la seva 
banda era deixeble de Gerhard. És una peça curta que paradoxalment, recorda més l’esperit fresc del 
trio de joventut de Gerhard que la seva música posterior. Honrar i celebrar la memòria de grans 
compositors és sinònim de tocar la seva música... però hem de fer el mateix pels nostres compositors 
vius! 

 



                                                         
Temporada 2018-2019                                                                           

 

 

 

 
 

8 ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MÚSICA DE  VALLS/JOVENTUTS MUSICALS DE L’ALT  CAMP 

Teatre Principal de Valls 

Dijous, 27 de setembre de 2018 a les 20.30 h 

 
Robert Gerhard i el Regeneracionisme Català 
 

CAMERATA EDUARD TOLDRÀ 

Laura Farré Rozada, piano 

Edmon Colomer, director 

 
Camerata  Eduard Toldrà, actualment orquestra resident a l’Auditori Eduard Toldrà de Vilanova 
i la Geltrú,  és el resultat de la refundació de la veterana Orquestra de Cambra del Garraf (OCG). 
La justificació d’aquesta metamorfosi es troba tant en la posada en marxa de l’Auditori Eduard Toldrà, 
un equipament municipal de nova planta inaugurat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’any 
2011, com en la celebració (2012) del 50è aniversari de la desaparició de l’excel·lent violinista, 
compositor, director i fundador de l’Orquestra Municipal de Barcelona (actualment OBC), Eduard Toldrà 
i Soler (Vilanova i la Geltrú, 1895- Barcelona, 1962). 

 
En els darrers temps 
l’orquestra ha tingut la 
gosadia d’abordar obres 
clau prou compromeses 
del repertori mundial.  
 La nit transfigurada (A. 
Schönberg), 
 Les illuminations (B. 
Britten),  

Les metamorfosis (R. Strauss), la producció de El Far Blau anomenada Miralls: Toldrà-Falla-Milà i Las 
cuatro estaciones porteñas (A. Piazzolla) han estat alguns dels difícils reptes que han posat a prova tant 
la tenacitat com la capacitat de la formació, amb l’assoliment de gran èxit, tant artístic com de públic.  

 
Laura Farré Rozada és pianista i matemàtica especialitzada en música contemporània. Actualment 
es troba a Londres i estudia per obtenir el grau de Master of Music amb Andrew Zolinsky al És 
llicenciada en estudis de piano amb Jean-François Dichamp a l'ESMUC, i llicenciada en Matemàtiques 
per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), titulacions obtingudes amb les més altes 
qualificacions. 
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Ha investigat temes com ara els vincles existents entre les matemàtiques i la música, el folklore a la 
música i el repertori de piano dels segles XX i XXI. A més, ha treballat amb compositors com George 
Crumb, Michael Finnissy, Albert Sardà, Sergio Ramis, Pablo Carrascosa, Carlos Rojo i Lewis Coenen-
Rowe. Laura també ha estrenat obres de Philippe Manoury, Vladimir Djambazov, David Lang, Thierry 
Escaich, Ofer Ben-Amots, Joel Järventausta, Lara Poe, Stella Fiorenzoli, Dani López, Ákos Lustyik, 
Piyawat Louilarpprasert, Karim Younis, Benjamin Heim, Bronwen McVeigh i Patrick McGraw. 

Laura Farré ha actuat com a solista a Espanya, França, Alemanya, Canadà i el Regne Unit, amb aparició 
al canal nacional de TV França 3 i a la Ràdio Nacional de Bulgària. També ha actuat amb conjunts 

realitzats per Timothy Lines, Thomas Foskett-
Barnes, Matthew Hardy i Jean-Bernard Matter, 
i ha participat en diverses classes magistrals 
amb els professors Stanislav Pochekin, 
Mikhail Voskresensky, Felix Gottlieb, Konrad 
Elser, Boris Berman, Dmitri Alexeev, Hortense 
Cartier-Bresson, Michel Béroff, Marie-Josèphe 
Jude, Andrew Haigh, Albert Tarakanov, 
Natasa Sarcevic, Marcel Baudet, Antoine 
Françoise, Karst de Jong, Kennedy Moretti i 
Nelly Ben-Or, entre d'altres. 

Els projectes futurs inclouen l'estrena de diverses obres de Sergio Ramis, Nino Russell, Nathanael 
Gubler i Alberto Jacopucci; i el llançament del seu primer àlbum en solitari, "The French Reverie". 

 

Edmon Colomer, director. Entre 1997 i 2013 ha estat titular de les orquestres Simfònica de 
Balears i Simfònica del Vallès a Catalunya, Orquestra Filharmònica de Màlaga a Espanya, Orchestre de 
Picardie a França, Daejeon Philharmonic a Corea del Sud, i principal director convidat de l’Eastern Music 
Festival als Estats Units d'Amèrica. 

Convençut del component educatiu i social de la 
música sovint ha vinculat la seva activitat 
professional a l’educació. Al 1983 va crear la Jove 
Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE) i el 2002 
el Ministeri de Cultura francès el va 
nomenar Chevalier dans l’ordre des palmes 
académiques. 

Amb les orquestres Jove Orquestra Nacional 
d’Espanya, Simfònica de Brcelona i Nacional de 
Catalunya, English Chamber Orchestra, London 
Sinfonietta, Orchestre de Picardie i els cors Radio 

France i BBC enregistra per a la ràdio i la televisió d’Europa, d’Amèrica del Nord i del Sud, d’Austràlia, 
de Corea del Sud i del Japó, i també per als segells discogràfics Auvidis-Naïve, Assai, Harmonia 
Mundi, Calliope, Triton, Naxos, Ensayo, Virgin i Philips. 
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Atlántida  i  El amor brujo de Falla,  La Peste de Gerhard,  Concert per a orgue i Sinfonietta de Poulenc i les 
produccions audiovisuals del Trencanous de Txaikovski/Béjart i El Concierto de Aranjuez amb Paco de 
Lucía es consideren avui versions de referència en un catàleg que també inclou obres de Beethoven, 
Schumann, Fauré, Ginastera, Guinjoan, Honegger, Milhaud, Weill, Bernstein, Balada, Nillni i Lavista. 

Macbeth, Wozzeck, Don Giovanni, Ariadne auf Naxos, Don Pasquale, Atlàntida, Picasso et la Danse o 
Cascanueces/Béjart destaquen entre les seves produccions d'òpera i ballet més importants a Europa i els 
Estats Units d'Amèrica. Al 2014 dirigeix noves produccions de La Cenerentola de Rossini a l'Òpera de 
Toulon i de Il Prigionero de Dallapiccola i de Suor Angelica de Puccini al Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona. 

 
 

Repertori: 

Concert per a piano i orquestra de cordes                             Robert Gerhard 

 

Serenata per a cordes                                                                         Piotr Ilich Chaikovski   

 

 

Concert per a piano i orquestra de cordes. 
La partitura, d'excel·lent qualitat i rica invenció, com ho revela el segon temps en forma de diferències, 
és encara resultat de la gran antinòmia que suposa Robert Gerhard: haver estat deixeble de Felip 
Pedrell i d'Arnold Schönberg. Antinòmia progressivament resolta pel compositor en una síntesi que 
sembla impossible i que es presenta real en pàgines com la que comentem, punt de trobada de dos 
llunyans camins: el regeneracionisme català i l'expressionisme vienès. 

Robert Gerhard ve a demostrar-nos que si va ser possible, per a Falla i els seus seguidors, fer música 
nacional servint-se de la tècnica impressionista francesa, no ho és menys expressar-se en nacional per 
vies de procediments schoenbergians. Cert que els resultats, és clar, són diversos en un i altre cas, doncs 
també ho són els plantejaments ideològics. 

(Enrique Franco) 
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2.  MÚSICA NOSTRA 

 

Teatre Principal de Valls 

Dijous, 11 d’octubre de 2018 a les 20.30 h 

 

Concert i Acte d’homenatge al senyor Joan Josep Marca 
(Tarragona 1940 – 2018), fundador de Mútua Catalana i President de la Fundació 
Privada Mutua Catalana.  

Un gran tarragoní preocupat per la cultura i el patrimoni històric de les terres de 
Tarragona.  Sempre va tenir una estreta 
relació amb el món de la cultura que el portar, 
en els darrers anys de la seva vida, a presidir 
la principal entitat privada de mecenatge al 
Camp de Tarragona. La nostra entitat s’ha vist 
afavorida pel seu recolzament i amistat, 
manifestada repetidament amb la seva 
presència en els nostres concerts.  

Considerem just retre un acte de 
reconeixement a l’amic Joan Josep Marca que 

sempre l’hem sentit al nostra costat i ens ha encoratjat per treballar pel mon de la 
cultura.  

 

 

ORQUESTRA DEL REIAL CERCLE ARTÍSTIC   DE BARCELONA 

Josep Antoni Sànchez, tenora 

Xavier Pagés-Corella, director convidat i arranjaments  

 
L'Orquestra del Reial Cercle Artístic de Barcelona (ORCA) sorgeix en el si de la institució homònima, 
situada en ple centre de la capital catalana, i creada l’any 1881, amb seu al Palau Pignatelli. El RCA es 
va establir com a centre de referència per a artistes de tot tipus i de reconeixement internacional, com 
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Enric Granados, que va incentivar la formació d'un grup de cambra que va fer concerts al majestuós 
saló dels Atlantes d'aquesta institució. 
Posteriorment, l’any 1992, a partir de les inquietuds musicals de diversos socis, entre els quals, el  

 

concertino-director Javier Mateos, es va crear l'Orquestra del Reial Cercle Artístic, amb la intenció de 
formalitzar un conjunt estable, professional i de qualitat en l'escena catalana i amb el suport 
institucional necessari, l'orquestra entra amb força en la programació de festivals per tot Catalunya. 

 

 

El Reial Cercle Artístic és una entitat catalana centenària dedicada a promoure i impulsar 
manifestacions artístiques. La institució, amb seu al Palau Pignatelli de Barcelona, és un espai de 
referència en la vida cultural de la ciutat que es renova constantment. Amb una programació ambiciosa 
i una visió internacional, el Reial Cercle ofereix des de grans exposicions de prestigi fins a la potenciació 
d'artistes novells amb cert recorregut en les disciplines clàssiques de l'art, així com també en les més 
modernes com el videoart o la fotografia. 
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Xavier Pagès 

Xavier Pagès-Corella estudià piano, composició i direcció d'orquestra en els conservatoris de Música 
de Barcelona, al del Liceu i al de Viena amb els professors Salvador Pueyo, Albert Argudo, Reinhard 
Schwarz i Joan Guinjoan, que s'ha convertit un dels seus principals mentors. 

Ha guanyat concursos com el Josep Mirabent i Magrans, el Concurs de Joves Directors de Besançon i 
ha estat director assistent de 
Salvador Mas i Manel Valdivieso 
a la Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya (JONC). 

Ha actuat en auditoris i festivals 
com l'Auditori de Barcelona, al 
Palau de la Música, el Festival 
Castell de Peralada i el Festival 
Pau Casals. Ha dirigit formacions 
com l'Orquestra Ciutat de 
Granada, l'Orquestra Simfònica 
Ciutat d'Eivissa, l'Orquestra 

Ciutat d'Elx, la GIOrquesta, l'Orquestra Camera Musicae, l'Orquestra Camerata XXI, la Camerata 
Eduard Toldrà i l’Orquestra de Cambra Terrassa 48. En l'entorn internacional destaquen les actuacions 
a Argentina, Mèxic, Romania i Alemanya. També ha dirigit conjunts instrumentals especialitzats en el 
repertori dels segles XX i XXI, com el Grup 21 i el grup Barcelona Modern Project, del qual és director 
titular des de 2017. Entre 2004 i 2009, va ser director titular de la Cobla Sant Jordi amb la que va fer 
nombrosos enregistraments. 

En l'àmbit pedagògic destaca la seva col·laboració en els concerts de l'Acadèmia de l'Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC), el projecte Veus del Cor, l'Orquestra Fusió Sant Cugat, l'Orquestra 
de l'Escola de Música Pau Casals i la Jove Orquestra de Figueres. Des de l’any 2015 és professor del 
Conservatori Superior de Música del Liceu (Barcelona), on imparteix diverses assignatures 
relacionades amb la direcció i la composició. 

Com a compositor, ha obtingut premis com el Andrés Gaos de la Corunya, el Concurs Internacional 
de Composició de Tarragona i la Oare String Orchestra Composing Competition. També ha rebut 
encàrrecs com els del World Symposium on Choral Music (2017), l'Auditori de Barcelona (Cantània, 
2015), el Festival de Música de Cervera (2014), la Federació Sardanista de Catalunya (2012, 2014), la 
Fundació Orfeó català - Palau de la Música (2006, 2008, 2011), el Festival Castell de Peralada (2008), 
l'Orquestra Simfònica Sant Cugat (2005), el Festival d'Òpera de Butxaca i Noves Creacions de Barcelona 
(2004) i el Memorial Joaquim Serra (2001). 

Una particularitat de la seva producció és la utilització de la cobla -una formació d'instruments 
tradicionals- en combinació amb instruments i formacions de la música clàssica. La màxima expressió 
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d'aquesta utilització es troba en les seves obres "La processó", per a cobla i orquestra i "El crit del 
temps", per a cor, cobla i orquestra. 

 

 

 

 

Programa 

 

I PART 

Melangia                                                                 Enric Morera 

Sis Cançons                                                            Apel·les Mestres  

1. Felicitat 
2. Cançó de taverna 
3. Les gotes d'aigua 
4. La non-non morta 
5. La bosqueta rossinyolera 
6. Minuet 

La sardana del noi (sardana)                                  Pep Ventura 

Per tu ploro (sardana) 

II PART 

Tres postals il·luminades                                        Xavier Montsalvatge 

1. postal de Provença 
2. postal de l'Havana 
3. postal de Nova York 

Vistes al mar                                                               Eduard Toldrà 

1. La ginesta altra vegada (Allegro amb brio) 
2. Allà en les llunyanies de la mar (Lent) 
3. La mar estava alegre (Molto Vivace) 
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3.  DIASPORA: Concert de Jazz  
 

Teatre Principal de Valls 

Dijous, 25 d’octubre de 2018 a les 20.30 h 

 

Lluis Capdevila, piano 
Ignasi Gonzàlez, contrabaix 
 
 
 

Lluis Capdevila, de Falset a Manhattan  
El prioratí Lluís Capdevila va néixer a Falset el 1981. La passió per crear i la llibertat d’expressió aviat 
el van apropar a improvisar. No obstant, va estudiar Dret a Bellaterra, un màster en drets d’autor a 

Estocolm i va treballar en una reconeguda 
agència de la propietat intel·lectual al Passeig 
de Gràcia de Barcelona. Amb 25 anys fets però, 
va decidir apostar pel que realment el movia; la 
música.  

Al 2007 es va instal·lar a Nova York per formar-
se a l’Aaron Copland School of Music amb l’ajuda 
d’una beca Fulbright. En acabar, va continuar la 
seva formació a la Universitat de Stony Brook, on 
va obtenir el grau de Doctor en Arts Musicals.  

A Manhattan ha compartit escenari amb músics 
veterans com Philip Harper, James Cammack i 
Elliot Zigmund. També amb talents emergents 
com Tivon Penicott o Kush Abadey. I ha actuat 
en locals com el Rockwood Music Hall, 55 Bar, 
Harlem Tavern o Cleopatra’s Needle, entre 

d’altres.  
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DIASPORA (2016) és el seu àlbum debut en el món del jazz. Música que ha escrit inspirant-se en les 
vivències dels últims vuit anys a Nova York. El nom intenta fer una referència a la generació de joves 
nascuts als anys vuitanta, que avui es troben dispersats pel món buscant oportunitats laborals. 
L’acompanyarà en aquesta ocasió Ignasi Gonzàlez (contrabaix). El disc va ser enregistrat al juny de 
2015 als estudis TEDESCO de Nova Jersey. Es va editar durant els mesos de juliol i agost a SLIM Studio 
a Barcelona, amb Néstor Oñatibia, qui ha treballat amb Marc Parrot i Andreu Buenafuente. I ha estat 
mesclat i masteritzat a SEAR SOUND Studios de Manhattan durant la tardor amb l’enginyer Jeremy 
Loucas, guanyador de varis Grammys.  

Durant el gener de 2016 es va aconseguir assolir una campanya de micromecenatge de 7.500 € a 
KICKSTARTER, que ha servit per cobrir la major part de les despeses de producció. El disc s’ha publicat 
durant el mes de març d’aquest any.  

 

 
Programa  
 
1. Long Time No See  

2. Leaving Spain  

3. Another Day  

4. If I Tell You the Truth  

5. Workshop  

6. My Romance (Rodgers & Hart)  

7. Contemplation  

8. Cabana Leo  

9. Broadway East  

 
 
 
 

 

 

 

 



                                                         
Temporada 2018-2019                                                                           

 

 

 

 
 

17ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MÚSICA DE  VALLS/JOVENTUTS MUSICALS DE L’ALT  CAMP 

4.  LA TRUITA 

 

Teatre Principal de Valls 

Dijous, 15 de novembre de 2018 a les 20.30 h 

 
GRUP  REBLA’T 
 

Judit Bofarull, violí 
Vicent Nogués, viola 
Jean Baptiste Texier, violoncel 
Albert Prat, contrabaix 
Eudald Buch, piano 
 
  

Judit Bofarull, violí. Comença els estudis musicals a l’Escola de Música “Robert Gerhard” de Valls, 
i els amplia a Barcelona i Viena (A.León Ara i M.McCrann). Becada per la Fundació Agustí Pedro i 
Pons, la Fundació Güell, la Fundación Caja Madrid i el Ministerio de Asuntos Exteriores i Cooperación, 
ha treballat durant cinc temporades amb l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena (RSO Wien) i 
col·labora habitualment amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Ha estat 
membre de les orquestres European Union Youth Orchestra, Youth World Orchestra, Orquesta 
Sinfónica Iberoamericana CAB-UNESCO i la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).  

Des del 2001 és membre de l’Orquestra de qui ha realitzat 
gires per Europa, Àsia i Amèrica. 

 Ha gravat per Catalunya Música, TV3, Radio-Televió 
Austríaca (Ö1), i una vintena de discs per Tritò, Galaxy 
Records i Orfeo amb diferents formacions. Ha tocat en les 
millors sales i festivals d’Europa (BBC Proms, Menuhin 
Festival Gstaad, Konzerthaus Berlin, Concertgebaw 
Amsterdam, Musikverein Wien, Tohnalle Zürich, Opera di 
Roma, Philharmony St.Petersburg) i ha treballat amb 
directors com Carlomaria Giulini, Sir Neville Marriner, 
Bernard Haitink, Vladimir Ashkenazy i Tugan Cadaqués, 
amb qui ha tocat per tota la geografia espanyola i amb 
Sokhiev. És llicenciada en Filosofia i des del 2010 professora 

de violí al Conservatori Municipal de Música de Barcelona 

 



                                                         
Temporada 2018-2019                                                                           

 

 

 

 
 

18ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MÚSICA DE  VALLS/JOVENTUTS MUSICALS DE L’ALT  CAMP 

Vicent Nogués, ha col·laborat en diferents orquestres professionals com: Kammer-Orkester Koln, 
Orquestra Nacional d'Espanya, Orquestra de la Comunitat de Madrid, Orquestra del Gran Teatre del 

Liceu, Orquestra Simfònica de Galícia, Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya  (OBC) com a col·laborador 
habitual, i des de 2012, viola solista de l'Orquestra Simfònica 
del Vallès, amb plaça des de la temporada 2013/14; treballant 
amb directors de la talla de Yaron Traub, James Judd, Mstislav 
Rostropovich, Jose Luis García Asensio, Antoni Ros-Marbà, 
Juanjo Mena, Sir Colin Davis, Mathias Bamert, Gianandrea 
Noseda, Gerd Albrecht, Vassily Petrenko, Josep Pons, Rubén 
Gimeno , Pablo González, Emmanuel Krivine, Pinchas 

Steinberg, Michel Tabachnik, Enrico Onofri, Josep Pons, Stanislaw Skrowacevsky, Elihau Inbal, 
Kazushi Ono, Lorenzo Viotti, Victor Pablo i un llarg etc. 

Ha participat en festivals i concursos tant internacionals com nacionals: Concurs Nacional Vila de 
Pego, Concurs de Música de Cambra Vila de Cox, Concurs Música de Cambra de Reus, Concurs 
Música de Cambra de Riba-roja, Festival dels Camins del Vi a Mendoza (Argentina ), Festival de 
Peralada (Girona), Festival Fundació Monteleón (Lleó), Euro Young Classic, BBC Proms 2010, etc. 

 

Jean-Baptiste Texier (Paris, *1978) començà a tocar el violoncel a l'edat de 8 anys al Conservatori 
de Region de Boulogne-Billancourt. Primer Premi de violoncel al 
Conservatori de Ginebra (Suiza) i Diploma de la Hochschule für Musik de 
Detmold (Alemania), ha tocat a França amb el Trio "Eusebius" (Paris, Dijon, 
Toulon) i Alemania (Dortmund, Colonia), així com als principals festivals 
de França amb formació de sonata: Festival Couperin, Champs-sur-Marne, 
Flaine Musique...etc. Membre de l'Orquesta Mundial des Jeunesses 
Musicales (Kurt Masur, Anne-Sophie Mutter) ha realitzat concerts a 
Montreal, Nova York, Boston, Berlin, Colonia i Varsòvia. Entre el 2000 y el 
2004 forma parte de la Gustav Mahler Jugend Orquester, treballant amb 
directors com Claudio Abbado, Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Mariss 
Jansons...etc i acompanyant solistes de la talla de Martha Argerich, Anne-
Sophie Mutter, Anne-Sophie Von Otter, Radu Lupum, tocant en sales com 
la Filarmónica de Berlin, el Musikverein de Viena,i als Festival de Lucerna i 

incluso a Tokyo ("Messagesquisses", obra para 6 violoncels de Pierre Boulez, sota la direcció d'aquest 
mateix). És convidat de nou al país nipó amb el Pacific Music Festival, on realizarà diversos concertos 
al llarg de tota la geografia japonesa: Tokyo, Kyoto, Osaka, Sapporo, sent dirigit per Bernard Haitink 
y Edo de Waart, entre altres.  
 
De tornada a Europa, formarà part de la Filarmónica de Liège ( Bèlgica, 2003), després de la qual 
s'establirà a Suïssa, sent integrant de la famosa Orquesta de la Suisse Romande, amb la qual 
interpretarà acompanyant a grans i diversos artistes com Hélène Grimaud i Fabio Luisi. L'any 2005 
entrarà a formar part de l'Orquesta Simfònica de Barcelona I Nacional de Catalunya. Simultàniament 
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desenvolupa la seva carrera cambrística amb l'ensemble "Diapason", realizant grans gires per Espanya, 
Seul (Korea) o Buenos Aires(Argentina). A més a més, ampliarà el seu repertori musical acompanyant 
a cantants de l'alçada de David Rendall o Diana Montaigue (concerts a Regne Unit). 

 

Albert Pla, Nascut a Taradell, va estudiar als conservatoris superiors de Barcelona 
i de Salamanca, i al conservatori de Viena a Àustria. Ha estat membre de la JONC, de 
la JONDE, de la Ràdio de Viena en Akademie Stelle, i és membre de la OBC des del 
2004. el 2006, juntament amb companys i amics de l’orquestra simfònica  ciutat de 
Barcelona i nacional de Catalunya,  va fundar el grup de cambra REBLA’T, amb el 
qual han actuat per tot Catalunya, portant tot tipus de repertori, tan de cambra com 
simfònic, arreu, sempre en format cambrístic. 

 
 

Eudald Buch (1997) s’ha format a l'Escolania de Montserrat, el Conservatori de Vic i la Chetham's 
School of Music a Manchester. Actualment és alumne de la classe de 
Vladislav Bronevetzky a l'ESMUC. També ha rebut consells de Pascal 
Devoyon, Jacques Rouvier, Maria Jesús Crespo, i especialment de 
Christian Blackshaw. Ha estat becat per la Fundació Victòria dels 
Àngels. 

Ha tocat als festivals de Buxton i Hellens (Anglaterra), The 
International Holland Music Sessions (Bergen, Holanda) i Chetham's 
Piano Summer School (Manchester), en sales com l'Auditori 
l'Atlàntida (Vic), l'Auditori Enric Granados (Lleida) i l'Auditori Pau 
Casals (El Vendrell), i ha actuat en directe a l'emissora de música de 
la BBC (Radio 3). Ha col·laborat com a solista amb l'Orquestra de 
Cambra de Vic, la Chetham's Symphony Orchestra i membres de 
l’OBC. ic i la Chetham's School of Music a Manchester.  

Programa 

 Franz Schubert 
 
 Nocturne op.148 per violí, violoncel i piano 

 

  Quintet en La Major "La Truita” (Die Forelle), D. 667 (op. posth. 114) 

Allegro vivace 

Andante 

Scherzo: Presto 

Tema con variazioni: Andantino - Allegretto 
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5.  EAST AND WEST SIDE STORY  
 

Teatre Principal de Valls 

Dijous, 29 de novembre de 2018 a les 20.30 h 
 

HOMENATJE 
Claude Debussy (1862-1918) y Leonard Bernstein (1918-1990) 
 

Daniel Ligorio, piano 

Considerat per la crítica i el públic com un dels pianistes de més projecció del panorama nacional. Ha 
ofert recitals, sol i amb orquestra, a les sales i festivals més prestigiosos del país amb gran èxit de crítica 
i públic. Destaquem l'opinió del compositor Xavier Montsalvatge: "L'art pianístic de Daniel Ligorio no 
enganya, perquè és per sobre de tot, autèntic", en un recital realitzat a l'Auditori Nacional amb 
l'orquestra de Radio Televisión Española, o la del crític Xavier Cester: "des de la inoblidable visita de 

Claudio Arrau no escoltàvem a Barcelona un 
emperador pianísticament tan extraordinari", en 
ocasió de la interpretació que va fer del cinquè 
concert de Beethoven al Palau de la Música amb 
l'Orquestra Simfònica Nacional de Catalunya. 

En els últims anys ha intervingut en projectes tan 
importants com l'enregistrament del concert per a 

piano i orquestra del mestre Joaquín Rodrigo amb el segell Naxos; l'estrena internacional, amb motiu 
del cinquanta aniversari de JJ MM d'Espanya, del concert per a dos pianos i orquestra "Juventus" 
d'Antón Garcia Abril; l'enregistrament de la integral per a piano de Manuel de Falla i la integral dels 
trios de Turina per a piano violí i cello amb el Trio Arriaga, així com un disc monogràfic de l'obra per 
a piano de George Gershwin. 

Els seus premis, tant com a pianista solista com a component de diferents grups de cambra, li han obert 
les portes a importants gires de concerts tant a Europa com a Amèrica, entre els quals destaquem 
premis a nivell estatal com el concurs nacional de Joventuts Musicals d'Espanya, el Infanta Cristina, o 
fundació Yamaha, a nivell internacional el "Kendall Taylor Beethoven piano Prize", el Quilter piano 
competition, el "Hopkinson Gold Medal & Sydney & Peggy Shimmin piano Prize", així com 
l'International Tournamet competition, després de ser seleccionats com a millor grup de música de 
cambra Espanyol i el primer premi del concurs Gaetano Zinnetti a Verona. 

Ha col·laborat amb el Quartet Brodsky, el Quartet de la Gewendhause de Leipzig, el Quartet de Praga, 
el quartet Pezze Italià, el director Marcello Biotti, Robert King, Josep Pons, i les orquestres més 
prestigioses del país, com L'Orquestra Simfònica de Sevilla , l'orquestra Simfònica de Malaga, 
l'orquestra Simfònica de Còrdova, l'orquestra Pablo Sarasate de Pamplona, l'orquestra de Ràdio 
Televisió Espanyola, l'orquestra Simfònica de Galícia, l'orquestra Simfònica de Múrcia, l'orquestra 
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Simfònica d'Extremadura, l'orquestra Simfònica de la Gulbenkien de Lisboa ...., també destacar la seva 
col·laboració com a assessor musical amb el director Ventura Pons gravant fragments pianístics per a 
la seva pel·lícula "the food of love" 

Actualment prepara per al segell Naxos un enregistrament de trios Americans, així com una gira de 
concerts per promocionar la seva última gravació de la integral per a piano del mestre Manuel de Falla. 

Programa 

Tres Estampas                                                                             Claude Debussy 

Pagodas 
Le soireé dans Granada 
Jardins sous la plouie 

 

Preludes 

Le vent dains la plaine 
Les collines d’anacapri 
La danse de Puck 
La cathedrale englutie 
Feux d’artifice 

 

La isla alegra 

*     *     * 
 

Symphonic dances from West side story                              Leonard Bernstein 
Arreglo M. Hauley        
 
  Cuadros de una Exposición                                                     Modest Mussorsky 
 

Promenade I 
1. Gnomo 

Promenade II 
2. El viejo castillo 

Promenade III 
3. Tullerías 
4. Bydlo 

Promenade IV 
5. Baile de los pollitos en su cascarón 
6. Samuel Goldenberg y Schmuÿle 
7. Limoges – El Mercado 
8. Catacumbas 

Sepulcro Romano 
Cum mortuis in lingua mortua 

9. La cabaña sobre patas de gallina (Baba-Yaga) 
10. La gran puerta de Kiev 
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6.  DÚO DeLis  
 

Teatre Principal de Valls 

Dijous, 6 de desembre de 2018 a les 18.00 h 

 
Acte de reconeixement i homenatge a la Senyora 

Gemma Romanyà i Valls (Capellades, 1945 – 5 de març de 2018). 

Empresària i mecenes catalana, del sector de les arts gràfiques. Originària de Capellades (Anoia), des 
del 1973 dirigia la impremta Romanyà Valls SA, amb centre a Capellades i la Torre de Claramunt.  

Gemma Romanyà Valls inicià l’any 1988  la creació de l’Associació Paper de Música que més tard es 
convertí en fundació. La Fundació Privada Paper de Música 
va néixer amb l’objectiu d’acostar aquesta música als pobles i 
d’ajudar a promocionar els joves intèrprets. Des de 1988 
patrocina uns concerts de cambra presentats en un acurat 
programa sota el títol genèric de Concurs Paper de Música de 
Capellades i Curs Internacional de Música de Cambra, 
concurs anyal per a la promoció de joves intèrprets. Per això 
el 1998 va rebre un dels Premis d'Actuació Cívica de 
la Fundació Lluís Carulla. També és promotora i divulgadora 

a Capellades de l'Eurocongrés 2000 i en 2005 va guanyar el Premi al Patrocini i Mecenatge Empresarial 
a Espanya.  

Ha col·laborat en l'edició dels àlbums gravats per l'orquestra Ensemble XXI i també va cedir a aquests 
el seu estudi per a l'enregistrament dels mateixos. Pel que en el curs 2010/11 va ser convidada d'honor 
al concert de presentació del CD Postales de verano que formava part del programa de cinc concerts 
celebrats per Ensemble XXI amb motiu del seu desè aniversari.  

 

. 

Irma Bau Rubinat, violoncel 
Irina Veselova, piano 
 
Primer Premi Concurs Internacional Paper de Música 2017 
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El DÚO DeLis format per la viol·loncelista Irma Bau i la pianista Irina Veselova, sorgeix a Barcelona 
el febrer del 2017 per l’interès d’interpretar l’ampli i fantàstic repertori que ofereix aquesta formació.  

Comencen amb concerts dins del marc de Barcelona i a l’abril d’aquest mateix any reben el Primer 
Premi al 28è Concurs Internacional Paper de Música de Capellades (Barcelona).  

El maig aconsegueixen el Segon Premi al Concurs Internacional de Música de Les Corts (Barcelona) i 
segueixen al juny aconseguint el Primer Premi al Concurs Internacional Josep Mirabent i Magrans de 
Música de Cambra de Sitges (Barcelona).  

 

Irma Bau Rubinat (Vic 1990). Inicia els estudis de violoncel a l’edat de 7 anys, a Manlleu, amb  
Eulàlia Subirà. El 2006 es desplaça a Madrid per estudiar amb María 
de Macedo, mentre continua estudiant regularment amb Lluís Claret 
a Sant Cugat, i cursa, al mateix temps, el Grau Professional al 
Conservatori de Música de Vic, sota la tutela d’Albert Bardolet. El 
2008 inicia el Grau Superior a l’ESMuC, a Barcelona, amb el professor 
Damián Martínez, que finalitza el 2012, amb les màximes 
qualificacions. Aquest mateix any entra a la Musikhochschule Lübeck, a 
Alemanya, per seguir un màster d’interpretació amb el professor 
Troels Svane.  

Quant a la música de cambra, l’any 2006 obté el primer premi en el 
Concurs de Música de Cambra de Castellterçol (Barcelona), i l'any 

2008, el primer premi en el Concurs d’Interpretació Musical l’Arjau (Barcelona), en la modalitat de 
música contemporània catalana.  

El 2011 guanya el concurs per a les beques Anna Riera; el 2012, el Concurs de Solistes ESMuC i el 2014 
aconsegueix el segon premi al Stockholm International Music Competition. El 2017 obté, juntament 
amb la pianista Irina Veselova, el primer premi al Concurs Internacional Paper de Música de 
Capellades (Barcelona), el segon premi al Concurs Internacional de Música de les Corts (Barcelona) i 
el primer premi al Concurs Internacional Josep Mirabent i Magrans de Música de Cambra de Sitges 
(Barcelona).  

Ha participat en festivals com el Festival de Música de Peralada, l'Shleswig Holstein Musik Festival i 
el Young Euro Classic i en projectes didàctics amb el SINEM de Costa Rica i el Musikerkennen a 
Alemanya.  
Ha rebut beques de la Fundació BBVA, d'Anna Riera, de Posshel i de la Generalitat de Catalunya.  

 

Irina Vaselova, ( Barnaul-Rússia). A l'edat de 5 anys comença els seus estudis de piano a l'Escola 
Central de Música i continua la seva formació al Conservatori de Grau Mitjà de la seva ciutat nadiua 
amb la professora Elvira Rossinskaya. Durant els anys d'estudis ja guanya diversos concursos regionals 
i nacionals. Actua a recitals de diferents ciutats de la seva regió i també amb l'Orquestra Simfònica 
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Filharmònica de Barnaul.   A l'edat de 18 anys es trasllada a Moscou per a continuar la seva formació 
amb la professora Ksenia Knorre al Conservatori Estatal de Piotr Tchaikovsky. 

El 2010 obté la Llicenciatura de Música de grau Superior Universitari. Des del 2011 fins el 2014 fa un 
curs de perfeccionament al Conservatori Superior del Liceu amb el professor Stanislav Pochekin.  

Entre els seus nombrosos premis aconseguits en renombrats concursos nacionals com els de Kemerovo, 
Igumnov i Gavrilin a Rússia a més a més podem incloure: el 
Primer Premi en el Concurs Internacional del compositor 
Nasedkin a Rússia; finalista al Concurs Internacional SEILER 
2002 a Alemanya i el 1r premi al Concurs Internacional del 
compositor Kabalevsky, també a Rússia.  

Professionalment actua amb el pianista i marit Fedor Veselov.  

Amb Irma Bau Rubinat han format el DeLis Duo amb qui han 
aconseguit durant aquest any el Segon Premi al Concurs 
Internacional de Música de Les Corts (Barcelona), el Primer 
Premi al 28è Concurs Internacional Paper de Música de 
Capellades (Barcelona) i també el Primer Premi al 23è Concurs 

Internacional Josep Mirabent i Magrans de Música de Cambra de Sitges (Barcelona).  

Programa 
 
Suite popular Espanyola.                                               Manuel de Falla  
a partir de “Siete canciones populares españolas”  
 

El paño Moruno  
Nana  
Jota  
Asturiana  
Canción  
Polo 

Sonata per violoncel.lo en re menor, op. 40.           Dimitry  Shostakovich 
     Allegro 

Largo 
Allegro 

                                                       
Pausa 
 
Sonata per violoncel.lo en sol menor, op. 19.           Sergei Rachmaninov 

Lento – Allegro moderato 
Allegro scherzando 
Andante 
Allegro mosso 
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7  Camera Musicae 
 
 

Teatre Principal de Valls 

Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 20.30 h 

Orquestra Camera Musicae 
Mariona Camats, violoncello 
 
Proposat per JJ MM de Catalunya 
 

L’Orquestra Simfònica Camera Musicae (OCM), fundada l’any 2006, ha gaudit d’una gran 
rebuda per part del públic atesa la seva tasca de divulgació de la música clàssica entre sectors molt 
diversos, fent especial atenció al públic melòman i jove. Ha actuat en sales com l’Auditorio Nacional 
de Madrid, L’Auditori de Barcelona, el Palau de la Música Catalana i el Teatre Tarragona, entre d’altres. 
En aquests dos últims equipaments, l’Orquestra desplega les seves temporades estables de concerts de 
producció pròpia. 

Des del seus inicis, Tomàs Grau n’és el director titular i artístic, i des de la temporada 2016-2017 el 
violoncel·lista Lluís Claret n’és l’artista resident. El mestre Salvador Mas inicia durant la temporada 
2017-2018 el rol de principal director convidat que abans van exercir Jordi Mora i José Rafael Pascual-
Vilaplana. L’OCM va iniciar el seu projecte de residència a l’Auditori del Tívoli del Vendrell durant la 
temporada 2009-2010, vigent en l’actualitat. 

L’Orquestra Simfònica Camera Musicae ha col·laborat amb directors com Antoni Ros Marbà, Salvador 
Brotons, John Rutter, Diego Martin-Etxebarria, Josep Vila i Casañas, Xavier Puig, Manel Valdivieso i 
Virginia Martínez; i solistes com Stephen Kovacevich, Sabine Meyer, Patricia Kopatchinskaja, Alice 
Sara Ott, Sayaka Shoji, Alexandra Soumm, Avi Avital, Ainhoa Arteta, Asier Polo, Judith Jáuregui, 
Massimo Spadano, Rafael Aguirre, Claudi Arimany, Albert Guinovart, Núria Rial o Àngel Òdena, 
entre d’altres. 

Tot i realitzar la seva activitat principalment a Catalunya, l’OCM també actua de manera periòdica 
arreu de l’estat espanyol i ha realitzat una gira de concerts per diferents ciutats d’Alemanya, Txèquia 
i Suïssa. Ha enregistrat els discs Alba Eterna, Tempesta esvaïda, De Catalunya al món, Un conte de Nadal i 
Mediterráneo. 
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Mariona Camats (La Garriga 1997) va començar a tocar el violoncel sota el mestratge d’Anna Mora 
i de Lluís Claret. Actualment estudia al Leopold Mozart Zentrum de la Universitat d’Augsburg amb 
el professor Julius Berger. Ha rebut classes magistrals de Gary Hoffman, Jens Peter Maintz, Laurence 
Lesser, Amit Peled, Maria de Macedo, José Mor i Asier Polo, entre d’altres. 
A part de realitzar masterclasses i actuacions a França, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Holanda i Àustria, 
també ha col·laborat, entre d’altres, amb el grup Violoncel·listes de Barcelona, amb la Compañía 
Corella Ballet i, com a solista, amb la Jove Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Gilles Apap, la 
JONC Philarmonia dirigida per Manel Valdivieso i la Bruckner Akademie Orchester dirigida per Jordi 
Mora. El passat octubre, va guanyar la Beca Internacional Pau Casals 2016, atorgada per la Fundació 
Pau Casals. Fins avui ha obtingut 
diversos primers premis, destacant el Concurs Joves Intèrprets Ciutat de Sant Cugat del Vallès (2009 i 
2011), el Concurs Cordes de Barcelona (2012), el premi “Grand Prix” en la FLAME Competition de 
Paris (2012) i el VicCelloFestival (2014). Actualment, interpreta amb un violoncel del luthier francès 
Marc 
Laberte (Mirecourt, 1921) que va pertànyer al mestre Pau Casals. 
 
 
 

Programa 

Obra 1: per determinar 

Concert per a violoncel i orquestra núm 1, en Do Major         Joseph  Haydn 

Obra 3: per determinar 
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8 Música Barroca 

 
Teatre Principal de Valls 

Dijous, 10 de gener de 2019 a les 20.30 h 

Música de cambra amb obres per a traverso i baix continu, violoncel sol i flauta 
sola, pertanyents al barroc europeu de la segona meitat del s. XVIII, interpretada 
amb instruments històrics. 
 

Isabel Serra, traverso 

Glòria Coll, violoncel 
 

Isabel Serra Bargalló (Reus 1976), inicia els estudis de flauta al Conservatori de Tarragona obtenint 
Matrícula d’Honor en tots els cursos i els Premis Extraordinaris de Grau Elemental i Professional. Obté 

el Títol Superior de flauta al CSMM de Barcelona i posteriorment el 
Postgraduate Diploma in Orchestral Training (2000) i el Master Degrée in 
Music Performance (2001) a la Guildhall School of Music and Drama de 
Londres. 
Ha obtingut nombrosos premis i reconeixements entre els que 
destaquen: finalista al Concurs Permanent de JJMM d’Espanya (Segorbe, 
1993), finalista i becada al Concurs Permanent de JJMM d’Espanya 
(Alcalá de Henares, 1995), premi i beca d’estudis de la Fundació Yamaha-
Hazen Europa (Madrid, 1997), beca d’ampliació d’estudis de la JONDE 
(1998), beca de la Fundació Agrupació Mútua per a estudis a Londres 

(1999), beca de la Generalitat de Catalunya durant dos anys consecutius per a estudis a Londres (1999 
i 2000), premi de la fundació “Sylvia and Dennis Forbes” (2000, Londres) per l’excel·lència en els estudis 
a la Guildhall School of Music and Drama, Primer Premi al Concurs Nacional de Flauta “Donosti 99”. 
Des de sempre interessada en la música antiga, n’inicia estudis formals a la Guildhall School de 
Londres cursant Baroque Studies amb Stephen Preston i Classical Studies amb Rachel Brown. Serà 
aquesta última qui iniciarà Isabel Serra en la interpretació del traverso i els instruments històrics. El 
2015 participa a l’“Aestas Musica” International Summer School of Baroque Music and Dance, a 
Varazdin, Croàcia. Ha estat alumna activa del mestre Wilbert Hazelzet en diverses masterclass 
internacionals, i l’entusiasme pel traverso la porta posteriorment a perfeccionar estudis a l’ESMUC amb 
Marc Hantaï. 
Com a solista ha interpretat el concert “Il Gardellino” de Vivaldi amb l’orquestra de cambra Camerata 
XXI, el concert en La Major de C. P. E. Bach amb el Guildhall Strings Ensemble, el Concert en Do Major 
per a piccolo i orquestra de Vivaldi amb el Guildhall Early Music Group, el concert “La Tempesta di 
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Mare” de Vivaldi amb l’Orquestra de Cambra de Vilaseca i la integral dels Concerts de Brandemburg 
de J. S. Bach amb l’orquestra Camera Musicae. 
Ha col·laborat tocant diferents traversos en la gravació del CD “Omumbo Rombomba. Cuentos 
Afroamericanos” (2015), acompanyada de Paco Montañés (percussions) i Alexander Hernández 
(narrador). 
Isabel Serra és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Durant 
el curs 2011-2012 va ser professora d’Història de la Música a l’Escola Municipal de Música de Cambrils, 
on també va introduir la interpretació del traverso a alguns dels seus alumnes de Nivell Mitjà entre 
2005 i 2015. 
En l’actualitat viu a Tarragona, on compagina la docència amb la música de cambra, la música antiga i 
l’activitat orquestral. Forma duo amb la violoncel·lista Glòria Coll, és part del “Duo Bruyères” amb el 
pianista Andrés Moya i és membre de l’Orquestra Simfònica Camerata XXI. 
 
Glòria Coll Domingo (Riudoms 1988), al seu poble natal va rebre les seves primeres classes de 
violoncel a mans de la professora Carmen Gómez a l’edat de vuit anys. Va continuar la seva formació 

musical al Conservatori Professional de Vila-seca, on es va graduar 
amb el Títol Professional de Música l’any 2009 sota el mestratge de 
David Blay. Aquell mateix any va iniciar els seus estudis superiors a 
l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) en 
l’especialització d’Interpretació del Violoncel. Allí hi va descobrir la 
seva passió per la música de cambra i la música antiga, a mans de grans 
mestres com el Quartet Casals o Bruno Cocset. Fruit d’aquesta nova 
visió, Glòria Coll decideix continuar la seva formació als Països Baixos. 

El 2011 es muda a Utrecht per continuar els estudis superiors amb la professora Timora Rosler 
(violoncel) i Viola de Hoog (violoncel barroc), on es gradua el 2005, amb mèrits, amb el Bachelor of 
Music de la Hogeschool van de Kunst Utrecht (HKU). Durant el curs 2015-2016, Coll amplia els seus 
estudis de música antiga al Conservatori d'Amsterdam sota el mestratge de Viola de Hoog. 
Entre d'altres, ha rebut classes magistrals de violoncel dels mestres Melissa Phelps, Leonid Gorokhov, 
Dmitry Ferschtman; en el camp de la música antiga, dels violoncel·listes Christophe Coin, Lucia Swart 
o Bruno Cocset, i ha articipat en projectes amb perspectiva historicista liderats per Wilbert Hazelzet, 
Shunske Sato, Teunis van der Zwart, Antoinette Lohmann, Heiko ter Schegget o Siebe Henstra. 
Entre els seus últims projectes, destaca la participació en el festival Opera Forward per a joves talents 
organitzat per la Dutch National Opera & Ballet, i el projecte conjunt del Conservatori d'Amsterdam 
amb l'històric grup de música antiga Il Fondamento, amb concerts als Països Baixos i Bèlgica. A més a 
més, amb el seu grup de música antiga Les Sélénites van quedar seleccionats per al festival de música 
antiga de Colònia, el Zamus, fet que els va donar l'oportunitat d'oferir un concert en el marc del festival 
l'any 2016. Glòria Coll ofereix regularment concerts a França i als Països Baixos amb l'ensemble Les 
Sélénites o en col·laboracions amb altres agrupacions cambrístiques, especialment de música antiga. 
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Programa 

 
Cinquième Suite en si menor                                                   J. B. Boismortier 
Flauta i violoncel 

 Prélude 
 Bourée en Rondeau 
 Rondeau 
 Fantaisie 
 Gigue 
 

Fantasia núm. 11 en Sol Major TWV 40:12                             G. Ph. Telemann 
Flauta sola 

Allegro 
Adagio. Vivace 
Allegro 
 

Sonata en Sol Major HWV 363b                                               G. F. Haendel 
Flauta i violoncel 

Adagio 
Allegro 
Adagio 
Bourrée anglaise 
Minuetto 
 

Suite núm. 3 en Do Major BWV 1009                                      J. S. Bach 
Violoncel sol 

Prélude 
Courante 
 

Fantasia núm. 11 en mi menor                                                  J. J. Quantz 
Flauta sola 
 
Sonata Metòdica núm. 3 op. 13 en mi menor                         G. Ph. Telemann 
Flauta i violoncel 

Grave 
Vivace 
Cunando 
Vivace 
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9  Duo Voronkova 
 
 
     Teatre Principal de Valls 

Dijous, 24 de gener de 2019 a les 20.30 
 

    Alan Voronkova, violí 
    Guerassim Voronkov, piano 
 

El seu concert, Salut d'amour, presenta una vetllada de música 
apassionada i virtuosa realitzada per la violinista ucraïnesa Ala 
Voronkova juntament amb el pianista i director d'orquestra 
Guerassim Voronkov. Aquest repertori el varen interpretar, amb 
èxit aclaparador, al Carnegie Hall de New York, el dia 7 de març de 
2018.   

 

Ala Voronkova va néixer a Kíev, Ucraïna, quan aquesta feia part de l'URSS, No té memòria de quan 
va començar a agradar-li el violí, però manifesta que segurament va néixer per tocar-lo, perquè amb 
prou feines aixecaria un pam de terra quan es va oposar al obstinació matern que la volia com a 
concertista de piano. També va arribar ser una excel·lent pianista. 

És reconeguda com una eminència en el repertori rus i els seus interessos musicals l’han portat a gravar 
estètiques contemporànies com l'obra completa per a violí de Xavier Montsalvatge o les sonates per a 
violí i piano de Babel Juan. 

Entre els seus enregistraments més important la dedicada als Quartets de Corda de Eduard Toldrà, 
Premi Ciutat de Barcelona. 

La Voronkova és menuda, emotiva i carismàtica. I quan abraça la seva Maggiati es transforma i creix, 
creix en la música, creix en el gest, creix en la passió que la domina. Encisa al públic i demostra per què 
la van anomenar "nena prodigi" a Kíev. 

Guessim Voronkov. Nascut a Moscou, inicià la seva formació musical en violí i piano i acabà els 
seus estudis de violí, direcció d’orquestra i òpera amb matrícula d’honor al Conservatori Txaikowski. 
Entre el 1981 i el 1990 forma part de l’Orquestra del teatre Bolshoi on funda, el 1988, l’Orquestra de 
Cambra del Bolshoi. El 19890 guanya el Premi Karajan de Berlín i és nomenat Director de la Simfònica 
del Conservatori Txaikowski de Moscou amb la qual realitza diversos enregistraments i concerts a 
Rússia, Àustria i França. També fou convidat a col·laborar amb diverses orquestres de l’0antiga Unió 
Soviètica.  
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El 1991 es trasllada a Barcelona des d’un ha desenvolupat una continuada tasca com director i 
promotor destacant la formació de l’Orquestra Camerata Mediterrània (1993) i amb la qual ha realitzat 
nombrosos concerts i enregistraments. En l’actualitat és professor i director de l’Orquestra del 
Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, director titular de la Simfònica de l’Acadèmia del Gran 
Teatre del Liceu i Director musical assistent del Gran Teatre  del Liceu de Barcelona. 

Ha dirigit la Simfònica del Liceu, la 
Simfònica del Vallès, la Simfònica HJO de 
Hannover, la Simfònica Renaissance de 
Kiev, l’Orquestra del Festival Internacional 
d’Òpera de Cheboksary, la Simfònica de 
Balears, l’Orquestra Nacional del Líban, la 
Filharmònica de Medellín... i és un habitual 
col·laborador de la Camerata Eduard 
Toldrà. Com violinista ha col·laborat amb el 
Quartet Glinka i com pianista amb el Duet 
Voronkov. 

Conjuntament amb la direcció musical 
també ha realitzat diverses posades en 
escena com la de Formalist raek de 

Xostakòvitx, el muntatge multimèdia per a la pel·lícula El Fantasma de l’òpera i les produccions infantils 
i juvenils Pere i el Llop, El Carnaval del Animals i Els Músics de Bremen. 

 

Joies del ballet rus  
 

Primera part (segle XIX) 
       P. Chaikovski 

Vals-scherzo Op. 23  
Danza rusa del ballet Lago de los cisnes                        

 
A. Glazunov 

Pas de deux del ballet Raimonda 
 
N. Rimski-Korsakov 
 Scheherezade 
 -Canción árabe 
 -Danza oriental 
 
Segona part (siglo XX) 
 
A. Khachaturyan:  
 Vals del ballet Un baile de máscaras 
 

 
             :       R. Glier 
 Ro                     Romanza del ballet Amapola roja 
                    
                           S. Prokofiev    
S.  

 Valse del ballet Cenicienta  
 Marcha del Amor de tres naranjas 

Suite del ballet Romeo y Julieta Op. 64  
-Montesco y Capuleto 
-Niñera 
-Julieta 
-Menuet 
-Máscaras  
-Padre Lorenzo 
-Danza de las chicas de Antilla 
-Adiós de Romeo y Julieta  
-Muerte de Tibaldo
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10   La veu dels àngels 

         Una veu que mai s’apaga   

                    Victoria de los Angeles López 

 
     Teatre Principal de Valls 

Dijous, 7 de febrer de 2019 a les 20.30 
 

Mireia Tarragó, mezzosoprano 
Marina Pelfort Camprubí, piano 

Premi Concurs Internacional de Música Paper de Capellades 2016  

 

El Concert 

“No recordo no haver cantat mai. El cant forma tant part de mi 
que quan no estic bé de veu sento que em falta alguna cosa 
essencial de mi mateixa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes paraules de Victoria de los Ángeles, formen part del concert: La veu 
dels àngels, una veu que mai s’apaga. Aquest concert vol ser un homenatge a una 
gran cantant, que ni a dalt dels escenaris més importants del món, deixava de ser 
una gran persona. Victoria sentia un gran respecte per la música i la poesia de tot 
el que cantava. La seva sinceritat i humilitat es veuen encara reflectides en els 
pocs prejudicis que va tenir respecte al repertori. Sense barreres entre uns estils 
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i els altres, ens va deixar un immens llegat de música, interpretada amb el bon 
gust i l’expressivitat que la caracteritzaven. 
 

L’espectacle, doncs, fa un recorregut per la vida de Victoria de los Ángeles, 
utilitzant part del seu repertori més apreciat, i posat en context mitjançant 
recursos audiovisuals, que volem que facin del concert, una experiència única i 
enriquidora. 
 

Mireia Tarragó (Tarragona 1995), comença els estudis de música amb l’especialitat de guitarra, però 
als 14 anys inicia els estudis de cant de grau Professional amb la professora Mª Teresa Català al 
Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona. Allà participa en diversos muntatges d’òpera 
sota la direcció de Mercè Obiol i Alan Branch: Hänsel und Gretel de Humperdink, Die Zauberflöte de 
Mozart, Gianni Schicchi de Puccini i Dido & Aeneas de Purcell. Acaba el Grau Professional amb 
qualificació de Matrícula d’Honor i Premi Extraordinari en l’especialtat de cant. 
 

Ha finalitzat recentment els estudis de Grau Superior a l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC) amb la professora Margarida Natividade, obtenint qualificació de Matrícula d’Honor en el 
recital final. Participa en dos muntatges d’òpera sota la direcció d’Ofèlia Sala, Susana Egea i Daniel 
Mestre: Die Zauberflo ̈te de Mozart i Betly de Donizetti. Actualment cura el Màster d’Interpretació del 
Lied Victoria de los Ángeles, també a l’Escola Superior de Música de Catalunya. 
 

Guanya dues vegades la beca Fundació Victoria de los Ángeles gràcies a la qual realitza diversos 
concerts. Participa com a New Generation Artist en el concert d’innauguració del Festival Life Victoria 
2016, en el Recinte Modernista de Sant Pau, i en un concert a la Galeria Carles Taché, dins del marc del 
Festival Life Victoria 2017, juntament amb el pianista Èric Ledesma. 
  

El desembre de 2016 debuta com a solista amb l’oratori El Pessebre de Pau Casals, a l’Auditori Nacional 
de Bordeaux i sota la batuta del director reconegut internacionalment Marc Minkowski. El marc ̧ de 
2017, debuta també com a solista en el Requiem de Mozart a la Catedral de Tarragona, amb la directora 
Montse Rios. Recentent ha debuat al Palau de la Música Catalana amb el personatge de Micaëla, de 
l’òpera Carmen de Bizet. També és col·laboradora al Cor del Gran Teatre del Liceu i al Cor de Cambra 
del Palau de la Música. 
 

Ha ofert recitals en diverses sales emblemàtiques de Catalunya, com són el Paper de Música de 
Capellades, l’Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú, el Teatre Metropol de Tarragona, el Jardí 
dels Tarongers, etc. 
 

Ha rebut classes de Ana Luisa Chova, Dolors Aldea, Ofèlia Sala, Marta Mathéu, Roger Padullés, Josep 
Bros i Enedina Lloris, Josep Surinyac, Alan Branch, Francisco Poyato, Rubén Fernández Aguirre, Iain 
Burnside, Wolfram Rieger, Josep Buforn i Carlos Aragón. 
 
Marina Pelfort Camprubí, Nascuda a Castellbisbal, inicia l'estudi del piano als 6 anys amb Marcos 
Fernández. L'any 2008 entra al Conservatori Municipal de Barcelona, amb Carles Marquès, en què va 
rebre la Menció d'honor en finalitzar el Grau Mitjà, i l'any següent entra a l'Escola Superior de 
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Música de Catalunya (ESMUC) per cursar el grau superior de piano amb la catedràtica Maria Jesús 
Crespo. També ha rebut classes de piano com a solista dels professors Luiz de Moura Castro, Alba 

Ventura, Albert Atenelle, Jordi Vilaprinyó i Rita 
Wagner, entre d'altres. 
 

Realitza el seu projecte final de carrera amb el 
pianista Josep Surinyac titulat: “Chopin i 
Leopardi: dues sensibilitats bessones”. En ell 
volia fer confluir el seu amor per la música i la 
poesia, fent una comparació entre ambdós 
artistes. 
 

Seguint amb aquest interès, s'especialitza en el 
lied amb el Màster de lied «Victòria dels 
Angels» a l'ESMUC amb els pianistes Josep 

Surinyac i Francisco Poyato, finalitzat amb el treball final de màster «Diferents mirades a través dels 
mateixos ulls: Un pont musical entre Goethe i l'actualitat a través de l'anhel de Mignon». També ha 
rebut classes de pianistes tan reconeguts com Wolfram Rieger, Iain Burnside, Helmut Deutsch, Anne 
le Bozec, Erik Battaglia, Ulrich Eisenlohr,  Burkhard Kehring i Dalton Baldwin, en diversos cursos i 
masterclass.  
 

En aquesta especialitat, l'any 2011 va quedar finalista, amb la soprano Núria Vinyals, en el Concurs 
Arjau, en la categoria de música de cambra. Amb la soprano Mireia Tarragó, l'any 2016 queden 
finalistes en el concurs Paper de Música de Capellades; amb ella també guanyen la beca per a 
participar al  Curs Internacional de Lied amb Wolfram Rieger, organitzat per Juventudes Musicales, 
així com el Premi Noves Creacions Musicals 2017 de Vilanova i la Geltrú. 
 

Ha actuat en llocs i sales tan emblemàtiques com el Palau de la Música Catalana, el Festival "Fringe" 
de Torroella de Montgrí, el cicle de concerts del MEAM (Museu Europeu d'Art Modern), l'Ateneu 
Barcelonès, la sala «Eutherpe» de León, el Teatre Metropol de Tarragona, o l'Auditori del Centre Sant 
Pere Apòstol de Barcelona, entre d'altres.  
. 

                                                  Programa 
 
Ars Musicae 
 

 Vidi suum dulcem natum (Stabat Mater) – G. B. Pergolesi 
 

ls seus personatges 
 When I am laid (Dido & Aeneas) – H. Purcell 
 Sì, mi chiamano Mimì (La Bohème) – G. Puccini 
 Adieu notre petite table (Manon) – J. Massenet 
 Je dis que rien ne m’épouvante (Micaëla) – G. Bizet 
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Les seves cançons 
 El majo discreto – E. Granados / F. Periquet 
 El tralala y el punteado – E. Granados / F. Periquet 

 

 Madre, unos ojuelos vi – E. Toldrà / Lope de Vega 
 Cançó de grumet – E. Toldrà / T. Garcés 

 

 Damunt de tu només les flors – F. Mompou / J. Janés 
 Jo et pressentia com la mar – F. Mompou / J. Janés 

 

 Que curtes vida meva són les hores – P. Casals / A. Mestres 
 No t’ha trobat – P. Casals / A. Mestres 

 

 Morgen – R. Strauss / H. Mackay 
 Cäcilie – R. Strauss / Hart 

 
 

Grans èxits 
 Azulão – J. Ovalle / M. Bandeira 
 Clavelitos – J. Valverde 
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11   Brahms_Violí_Sonatas 

        
      COLOMÉ – BAGARIA 
 
     Teatre Principal de Valls 

Dijous, 22 de febrer de 2019 a les 20.30 
 
     Josep Colomé, violí  
     Enrique Bagaría, piano 
 

Josep Colomé, (Sabadell 1979) .Realitza concerts a  ciutats com París, Madrid, Freiburg, Stuttgart, 
Barcelona, Medellin, Cali, Berlín, Còrdova, Venècia, Rotterdam, Quito, Ciutat de l'Havana, l'Haia, 
San José de Costa Rica, Gent o Chicago. També realitza gravacions per a Ràdio Nacional d'Espanya. 

Ha estat guardonat amb el Segon Premi i el Premi a la Música Nacional del I Concurs Internacional de 
Violí Amadeo Roldan (l'Havana, Cuba, 1997), VII Concurs Germans Claret (1994), I Festival de Músics 

Joves de Barcelona (1998), Mitsubishi Electric, Primer 
Premi del Concurs de la Fundació ARJAU de 
Barcelona (1998, 2000 i 2003). Mendelssohn 
Wettbewerb 2000 (Berlín). Primer Premi en el IV 
Concurs Internacional de Música de Cambra de 
Guadamora (Còrdova, 2003). Col·labora amb els 
següents músics i directors: Lorin Maazel, Neville 
Marriner, Andrés Orozco-Estrada, Enrique García 
Asensio, Gonçal Comellas, Salvador Brotons, Nicolás 
Chumachenco, Augustin Dumay i Heinz Holliger. 

Va iniciar els seus estudis musicals als 4 anys amb el seu pare i es gradua als 18 anys dels Estudis 
Superiors de violí i música de cambra amb les màximes qualificacions amb tots els premis del 
Conservatori del Liceu de Barcelona. El 1998 va continuar en la Staatliche Hochschule für Musik 
Freiburg formant part de la càtedra del violinista Nicolás Chumachenco on es va graduar l'any 2003 
.Va residir als Estats Units entre 2003 i 2005 estudiant amb Shmuel Ashkenasi i el Vermeer Quartet a 
la Northern Illinois University de Chicago. 

És membre fundador del Alart Quartet i es presenta regularment en recital amb el pianista Enrique 
Bagaría des de 2005.Toca com a solista amb la Filharmònica de Cali i Simfònica Eafit de Medellin, rep 
invitació del Festival de Música de Popayan realitzant concerts amb l'Orquestra Caucamerata i recitals 
amb piano en el marc del Festival. Enregistra la sonata de Pau Casals per Klasic Cat 2010 i el "Violí 
invisible" per Solé Recordings 2014 amb el violí Antonio Stradivari, ex-Tartini 1711 . Enregistrà per 
Solé Recordings la integral de les sonates de Brahms per violí i piano. 
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Toca amb un violí Nicola François Vuillaume,Bruxelles,1861 i una arc Louis Bazin del 1910. 

 

Enrique Bagaría. L'admiració de la crítica especialitzada i l'estima del públic reafirmen a Enrique 
Bagaría com un dels noms més destacats de l'actual panorama pianístic del país.  

Nascut a Barcelona, va iniciar els seus estudis en el conservatori de la seva ciutat natal. Va compaginar 
estudis a l'École Normale Alfred Cortot de París. Va prosseguir al Conservatori Superior del Liceu amb 
S. Pochekin i posteriorment amb D. Bashkirov, Claudio Martínez Mehner i Galina Eguiazarova a 
l'Escola Superior de Música Reina Sofia. Va finalitzar amb V. Suchanov al Richard Strauss 
Konservatorium. Paral·lelament va rebre consells de mestres com Alicia de Larrocha, Josep M. Colom, 
Elisso Virsaladze, Leon Fleisher, Andrzej Jasinski, Ralph Gothoni, Vitaly Margulis i Boris Petrushnsky. 

El primer premi en la 52 edició del concurs internacional "Maria Canals" (Barcelona 2006) - després 40 
anys sense que cap pianista espanyol obtingués tal guardó- suposar un gir important en la seva carrera. 
Des d'aleshores la seva progressió ha estat constant i actualment gaudeix d'una reconeguda projecció 
nacional i internacional. 

Ha actuat amb l'Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky i el mestre 
Valery Gergiev. Així mateix ha col·laborat amb l'Orquestra de Cambra 
de Viena, Orquestra de Cambra de Salzburg, Filharmònica de Bogotà 
(OFB), Simfònica de Galícia (OSG), Orquestra de València, Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i Simfònica de Castella i 
Lleó (OSCYL). 

Ha participat en els principals cicles i festivals nacionals com el Festival 
de Música i Dansa de Granada, la Temporada d'Ibercàmera, Festival de 
Santander, Festival Castell de Peralada i musika-Música de Bilbao, en 
sales com el Palau de la Música i l’Auditori de Barcelona, l'Auditori 
Nacional de Madrid, l'Auditori de Saragossa, l'Auditori Miguel Delibes 

de Valladolid, el Palau de Festivals a Santander. 

En l'àmbit internacional destaquen les seves actuacions en importants sales com l'Alfred Cortot de 
París, la Philharmonia de Sant Petersburg, el Teatre dal Verme de Milà, l'Acadèmia d'Espanya a Roma, 
l'Auditori León de Greiff a Bogotà, l'Oriental Art Center de Xangai, i en ciutats com Nova York, 
Chicago, Munic, Brussel·les. 

En l'apartat de música de cambra, destaquen els duos que ha format amb Josep Colomé des del 2005 i 
el violoncel·lista Pau Codina. 

Compagina seva activitat com a concertista amb la docència al Conservatori Superior de Música del 
Liceu de Barcelona. 
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Programa 
 
Johannes Brahms 
 
 

 Wie melodien zieht es mir 
 
 
Sonata per a violí i piano en Sol major núm. 1, op.78 (1878–1879) 

I. Vivace, ma non troppo 
II. Adagio 
III. Allegro molto moderato 

 
 
 
- Pausa- 
 
 
Sonata per a violí i piano en La major núm. 2, op.100 (1886) 

I. Allegro amabile 
II. Andante tranquillo 
III. Allegretto grazioso (quasi Andante) 
 

 
Sonata per a violí i piano en Re menor núm. 3, op.108 21’ (1886–1888) 

I. Allegro 
II. Adagio 
III. Un poco presto e con sentimento 
IV. Presto agitato 
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12   Melómano 
 

    Teatre Principal de Valls 

Dijous, 7 de març de 2019 a les 20.30 
         

Mª del Mar Jurado Jimènez, violí 

Berta Brull Saldaña, piano 

 Primer Premi Estatal Certamen Intercentros Melómano 

 

Maria del Mar Jurado, (La Carolina- JAÉN 2003). Inicia els seus estudis musicals a l'edat de vuit 
anys en l'especialitat de Violí al Conservatori Elemental de Música Enric Granados de la seva localitat. 
Finalitzant Grau Elemental amb les màximes qualificacions. Durant els seus estudis elementals va ser 
concertino de la Jove Orquestra "ACAMUS". 

Al setembre de 2015 comença els seus estudis al Conservatori Professional de Música Andrés Segovia 
de Linares, cursant en l'actualitat 5è d'Ensenyaments Professionals. 

Ha participat com a alumna activa en 
diversos cursos amb mestres com Mariana 
Todorova, David Marco i Anna Baget, 
professora amb la qual continua en 
l'actualitat. 

A l'abril de 2018 és seleccionada com a 
alumna activa en les classes magistrals "Els 
concerts romàntics" impartides per la 
famosa solista Sarah Chang. 

Ha col·laborat amb diferents orquestres, 
institucions i festivals de música a la 

celebració de diversos concerts, interpretant obres d'alt nivell i participant en molts d'ells com a solista. 
Així ha realitzat concerts, amb l'Orquestra Castulum de Linares, Jove Orquestra Simfònica de Granada 
al Concert de Primavera 29 abril 2018 participant com a solista convidada, l'Associació de Música de 
Cambra d'Alacant, La Nit en Blanc de Jaén, la UNIA en Baeza i FIMAE (Festival Internacional de 
Música i Arts Escèniques) de Linares. 

Al maig de 2015, com a integrant del Trio de corda M va ser guardonada amb el Primer Premi en el 
Concurs de Música de Cambra "Visitació Magarzo" celebrat al Conservatori Elemental de Música de 
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Triana (Sevilla). 

Al novembre de 2015, any en què va començar els seus estudis al Conservatori Professional de 
Música Andrés Segovia de Linares i a l'edat de 12 anys, és la segona classificada d'Andalusia 
(CategoríaProfesional), al Certamen d'Interpretació "Intercentros Melómano". 

Al maig de 2016 és guanyadora del Primer Premi del II Concurs de Joves Intèrprets celebrat a Jaén. 

Al febrer de 2017 és guanyadora del Segon Premi de Música de Cambra "Lorenzo Palomo" celebrat a 
Pozoblanco (Còrdova), com a integrant de duo de violí / Viola. 

Al desembre de 2017, guanya el Primer Premi i Premi Especial a la millor Intèrpret de Corda en el 16è 
Certamen d'Interpretació "Intercentros Melómano". 

 
Berta Brull Sardaña (Tarragona 1993). Comença els estudis musicals als sis anys al Conservatori 
Professional de música de Tarragona en dues especialitats instrumentals: piano amb Elisenda Monné 
i oboè amb Maria Dolors Jorge, obtenint el grau professional d’ambdós instruments. 

Ha realitzat classes magistrals impartides per Ana Guijarro, 
Josep Colom, Einar Steen-Nøkleberg i Barry Douglas, entre 
d’altres. 

És seleccionada en la primera i segona Mostra de Joves 
Pianistes el 2008 i 2010, respectivament. El 2009 obté el segon 
premi al Concurs d’Interpretació Musical l’Arjau, i un tercer 
premi al Concurs Vila de Salou. 

Acaba el grau professional amb una mitjana d’excel·lent i li és 
atorgat el Premi Extraordinari de piano. 

Tot i la seva joventut, ha actuat en espais de renom com 
l’Auditori Pau Casals, dins del Cicle de Joves Intèrprets, a 
l’Auditori de Barcelona, al Teatre Keiros de Roma o al Teatro 

Filarmonico de Verona. 

És seleccionada per fer de pianista corepetidora a l’òpera Lucia di Lammermoor en el projecte BOS 
(Barcelona Opera Studio). A la vegada, és becada per aquesta entitat per continuar formant-se com a 
repertorista.  

Ha acompanyat prestigioses veus com les de Begoña Alberdi, Simón Orfila, David Alegret i Katerina 
Tretyakova, entre d’altres. I també classes magistrals de Roberto Accurso, Jaume Aragall i Montserrat 
Caballé. 

Acaba la carrera d’interpretació de piano a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), amb 
les màximes qualificacions. 

Recentment, ha obtingut el primer premi al Concorso Internazionale Elsa Respighi de Verona (Itàlia), 
juntament amb la soprano Anna Gomà. 
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Programa 

 

 
 

 

Partita per violí n. 3.  En Mi major, BWV 1006. 1720                         Johann Sebastián Bach  

     Preludio 
     Loure 
     Gavotte en Rondeau.  
 
Sonata Nº 21 en Mi menor KV. 304.                                                  Wolfgang A. Mozart 
      Allegro  

      Tempo di Menuetto 

 
Polonesa Brillante en La Mayor , Op.21                                            Henryk Wieniawski 
 
 

*       *      * 
                       

 
 Largo                                                                            Francesco M. Veracini 
 Recitativo y Scherzo                                                                             Fritz  Kreisler.  

 Introducción y Tarantella                                                                    Pablo Sarasate 

  
 Introducción y Rondo Caprichoso  Op 28                                         Camil Saint-Saens. 
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13   Cantates Germàniques 

        Bach – Teleman - Handel 
 

    Teatre Principal de Valls 

Dijous, 28 de març de 2019 a les 20.30 
 

 
Orquestra Barroca Catalana 
Marta Matheu, soprano   
Josep Ramon Olivé, baix  
Marina Comas i Tiam Goudarzi, flautes  
Manfredo Kraemer, violí i direcció 
 

 L’Orquestra Barroca Catalana neix l’any 1993 amb la idea de divulgar i recuperar repertori dels 
segles XVII i XVIII. Els seus membres, majoritàriament residents a Catalunya, són músics especialitzats 

en interpretació històrica. El repertori 
interpretat, tant instrumental com 
operístic i religiós, és ampli. Es podria 
destacar la recuperació d’obres de 
Domènec Terradellas, Francesc Valls, 
Ferran Sor, Vicent Martín i Soler, Charles 
Desmazures, Alessandro Scarlatti, Angelo 
Ragazzi, Emanuele d’Astorga, Manuel Pla 
i Josep Pla. 

Del repertori interpretat cal assenyalar la 
missa Alma redemptoris mater i el Concert per 
a fagot, d’Anselm Viola, Stabat mater i Salve 
Regina, de Josep i Manuel Pla; el Magníficat, 

La passió segons sant Joan i La passió segons sant Mateu, de Johann Sebastian Bach; les Vespres de la beata 
verge, de Claudio Monteverdi; el Te Deum, de M. A. Charpentier; El Messiah, de Georg Friedrich Händel, 
el Rèquiem, de Wolfgang Amadeus Mozart; la Missa Nelson, de Franz Joseph Haydn, i el Concert per a 
violí en Re menor, de Felix Mendelssohn.  
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Hi han treballat directors de prestigi internacional com Hiro Kurosaki, 
Daniel Reuss, Olivia Centurioni, Paul Dombrecht, Barry Sargent, Charles 
Limouse, Eva Kollar, Simon Carrington, Helmut Breuer, Jordi Casas i K.F. 
Beringer, entre d’altres, i han col·laborat com a solistes, Josep Borràs, 
Raquel Andueza, Marta Infante, Xavier Sabata, Jordi Domènech, Marta 
Matheu, Pau Bordas, Enric Martinez Castignani, Robert Expert, Michael 
Chance, Lluís Vilamajó, Lucy Crowe, Marianne Beate Kielland, David 
Wilson-Johnson i Thomas Walker.  

Ha enregistrat i editat la integral de la música religiosa de Josep Pla i 
Manuel Pla, per a veu solista i orquestra. Premi Enderrock Clàssica 2011. 

 
 

Programa 
 
Georg Philipp Telemann(1681-1767) 
Concert per traverso i flauta de bec en Mi m, TWV 52:e1                         
Largo - Allegro - Largo – Presto 
 
Georg Friedrich Handel  (1685-1759)     
Clori, mia bella clori, HWV92                              
Cantata per a soprano i orquestra 
Recitatiu - Ària - Recitatiu - Ària - Recitatiu - Ària - Recitatiu - Ària  
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)         
Dich hab ich je und je geliebet                              
Ària de la Cantata BWV49 per a soprano, baix i orquestra 
 
********** 
 
Georg Philipp Telemann 
Der am Ölberg zagende Jesus, TWV: 1:364                    
Cantata per a baix i orquestra 
Accompagnato - Ària - Recitatiu - Àrria - Recitatiu – Ària 
 
Johann Sebastian  Bach          
Durchlaucht’ster Leopold, BWV173a                                                     
Cantata per a l'aniversari del Príncep Leopold de Anhalt-Cöthen  
per a soprano, baix i orquestra 
Recitatiu - Ària – Ària – Duet – Recitatiu – Ària – Ària - Choral 
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Cantates de Concert i Església 

La Cantata, apareguda a principis del Segle 
XVII, va ser una nova forma per compondre 
música vocal ràpidament acceptada i utilitzada 
per la majoria de compositors. Johann Sebastian 
Bach n'és el màxim exponent amb més de 200 
cantates que formen part del repertori habitual 
que s'interpreta arreu del mon. Menys 
conegudes son les cantates d'altres compositors 
com Georg Philipp Telemann o Georg Friedrich 
Handel, també d'una extraordinària bellesa. 

 
En aquest programa volem mostrar la diversitat temàtica de les cantates. 
Clori, mia bella Clori de Handel, profana, fou composta a Roma 
durant la seva estada a Itàlia, la part sacra del programa ens 
l'ofereix Telemann amb la cantata Der am Ölberg zagende Jesus, 
TWV: 1:364 (Jesús al mont de les Oliveres) i en aquesta ocasió 
hem triat Durchlaucht’ster Leopold, BWV173a de Bach, cantata 
festiva composta per a l'aniversari del Príncep Leopold de 
Anhalt-Cöthen, totes elles son obres que tenen un encant 
especial, plenes de contrastos i sentiments  que ens faran 
gaudir de la millor música. 
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14 Lírica per una nit de primavera 
   Teatre Principal de Valls 

Dijous, 11 d’abril de 2019 a les 20.30 
 

Júlia Farrés-Llongueras, soprano. Nascuda a Sant Cugat del Vallès, realitza els seus estudis amb 
Mati Pinkas (Catedràtica de l’Acadèmia Estatal Superior de Sòfia, Bulgària), perfeccionant-se més tard 
amb Renata Scotto a l’Òpera Studio de l’Acadèmia Santa Cecília de Roma. 

El 2010 resulta premiada en els concursos “Premio Internazionale di Santa Chiara” de Nàpols i 
“Concours International de Belcanto Vincenzo Bellini” de París.  

El 2004 debuta amb el rol de “Poussette” (Manon, J. Massenet) amb els 
Amics de l’Òpera de Sabadell, al que seguiran “Stéphano” (Roméo et 
Juliette, Ch. Gounod), “Erste Dame” (Die Zauberflöte, W.A.Mozart) i 
“Frasquita” (Carmen, G. Bizet). En el “Teatro de la Maestranza” de Sevilla 
canta “Woglinde” (Das Rheingold, Wagner) en la producció de La Fura 
dels Baus, així com “La princesa árabe” (J. C. Arriaga) a Pamplona 
(Baluarte) i Madrid (Teatro de la Zarzuela). Participa en festivals 
internacionals com el “Paphos Aphrodite Festival” de Xipre (Così fan 
tutte) i en diferents edicions del Festival Internacional “Castell de 
Peralada”, on interpreta “Inés” (Il trovatore, Verdi), “Isabella” (Das 
Liebesverbot) en una versió reduïda per a orquestra de cambra per al 
“Bayreuth Festspiele”, així com en un recital a piano. Ha protagonitzat les 
sarsueles Bohemios (A. Vives), Cançó d’amor i de guerra (R. Martínez-

Valls) i Katiuska (P. Sorozábal) en diversos teatres españols. 

En el gènere d’oratori ha cantat la Krönungsmesse i Requiem de Mozart, Stabat Mater de Pergolesi o 
Ein Deutsches Requiem de Brahms. L’activitat liederística ocupa un espai rellevant dins del seu 
repertori, actuant acompanyada pels pianistes Robert Lehrbaumer, Stanislav Angelov o Husan Park 
en nombroses sales a Espanya, Alemanya, Finlàndia i Itàlia. Junt amb la pianista Antonia Valente 
participa en l’exposició sobre el pintor valencià Joaquin Sorolla organitzada per la Fundació La Caixa 
amb el concert-conferència “Colors de llum marina. Paisatges musicals a l’època de Sorolla”. 
Interessada també pel repertori del segle XX i XXI, interpreta la integral dels “Lieder” d’Anton Webern, 
“Pierrot lunaire” de Schönberg, i junt amb el quartet de percussió “Esclats”, les obres “La sombra de 
mi alma” de Roland Schmidt (estrena absoluta), “Espejo desierto II” d’Agustí Charles i “Hommage a 
Ball” d’Ígor Lešnik. 

Com a solista ha estat acompanyada per l’OBC, Orquestra Sinfònica de la Comunitat de Madrid, 
“Prague Philharmonic Orchestra”, “Berlin Kammerorchester”, “Rencontres Musicales de Puteaux”, 
"Orchestra Città di Ferrara”, Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, Orquestra de Cadaqués, 
Orquestra Simfònica de València, , Orquestra Simfònica del Vallès, Orquestra Simfònica Julià 
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Carbonell de Lleida o Grup instrumental de València entre d’altres, i directors com Marco Guidarini, 
Roberto Rizzi-Brignoli, Pedro Halfter, Gerard Claret, Fausto Nardi, Joan Cerveró o Jordi Bernàcer.  

Realitza gravacions per RNE, Catalunya Ràdio i “Bayerische Rundfunk”.   

La pasada temporada va realizar una gira de concerts organitzats per la Fundació Vila Casas, 
l’Associació Joan Manén i Joventuts Musicals juntament amb el violoncelista Guillermo Pastrana i el 
pianista Daniel Blanch. Amb aquest últim ha presentat al Palau de la Música Catalana el CD “L’Abril 
ha florit”, primer enregistrament de l’obra integral per a veu i piano del compositor i violinista Rafael 
Ferrer (1911-1988) sota el segell La mà de Guido.  

Entre els seus pròxims compromisos destaquen diversos projectes d’enregistrament, el Requiem Op.48 
de G. Fauré organitzat per la Fundació Victòria dels Àngels i el Requiem KV 626 de W. A. Mozart amb 
l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i l’Escolania de Monserrat al Palau de la Música 
Catalana o Palau de Congressos d’Andorra entre d’altres. 

 
Josep Fadó, tenor. Nascut a Mataró, realitza 
els seus estudis de cant al Conservatori del 
Liceu de Barcelona i finalitza el Grau Superior 
al Conservatori Superior de Música de 
Barcelona. Ha rebut classes de Francisco 
Lázaro, Aldo Danieli, Bonaldo Giaiotti, Ana 
Luisa Chova i Carlos Chausson. 

Debuta professionalment l’any 1999 amb 
MANRICO (Il trovatore). Des d’aquest mateix 
any col·labora habitualment a les temporades 
d’òpera del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 
amb títols com Turandot, Samson et Dalila, La 
Bohème, Fidelio, Henry VIII, Ariadne auf Naxos, Aida, Roberto Devereux, Maria del 
Carmen, Nabucco, Lucia di Lammermoor, Luisa Miller, Salomé, Il trovatore, Der 
rosenkavalier, Rienz, Kiteje, I due Foscari i Otello de Rossini entre d’altres. 

Ha treballat sota les ordres de directors d’orquestra com Stefano Ranzani, Bertrand de Billy, José 
Collado, Guido Mancusi, Miguel Roa, Ernst Märzendofer, Antoni Ros Marbà, Friedrich Haider, Miguel 
Ángel Gómez Martínez, Ives Abel, Nello Santi, Josep Caballé, José Collado, Daniele Callegari, 
Giovanni Di Stefano, Maurizio Benini, Sebastian Weigle, Michael Boder, Renato Palumbo, Josep Pons, 
Riccardo Zanetti i Christopher Franklin. 

Entre les seves activitats professionals més rellevants destaquen D. JOSE (Carmen, Festival 
Internacional Alexander Mijailow ―Rússia), POLLIONE (Norma, Stadttheater de Klagenfurt 
―Àustria), JOSE MARIA (La Chulapona, Teatro de la Zarzuela de Madrid), RADAMES (Aida, Opern 
Festspiele St. Margarethen ―Àustria― i Teatro sociale di Rovigo ―Itàlia), Rèquiem de Verdi a Maó 
(Menorca), MANRICO (Il trovatore), D. ALVARO (La forza del destino), CANIO (Pagliacci) i 
RICCARDO (Un ballo in maschera) i ISMAELE (Nabucco) per a Òpera a Catalunya, STEUERMANN 
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(Der fliegende holländer, Dijon ―França), MANRICO (Il trovatore, Teatro Campoamor ―Oviedo―, 
Teatro Municipal de Lima ―Perú― i Danish National Opera―Dinamarca), Cançó d’amor i de 
guerra al Palau de la Música Catalana i a l’Auditori Enric Granados de Lleida amb l'Orquestra Julià 
Carbonell de Lleida. Ha treballat també amb l'Orquesta Sinfónica de Elche i les sopranos Elisabete 
Matos i Ana María Sánchez, en el Teatro Castelar de Elda (Alicante). El desembre de 2010 debuta al 
Teatro Real de Madrid amb una producció de Der Rosenkavalier de R. Strauss sota la batuta del mestre 
Jeffrey Tate.L’agost de 2011 participa en una Gala a Aalborg (Dinamarca), amb la Simfoniorkester 
d’Aalborg, sota la direcció de Giordano Bellincampi. El setembre de 2013 participa com a solista al III 
Concert Bicentenari Verdi que inaugura la temporada del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El mes 
de juny de 2014 canta el Rèquiem de Mozart a l’Auditori Enric Granados de Lleida i al Monestir de 
Pedralbes de Barcelona amb l’Orquestra Julià Carbonell de les terres de Lleida i el Dallas Symphony 
Chorus. El maig de 2015 participa en la producció de I due foscari de G. Verdi junt amb Plácido 
Domingo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El desembre de 2015 participa en la producció de Il 
duca d’Alba de Donizetti al Teatro Campoamor d’Oviedo junt amb Josep Bros i Àngel Ódena. El 
desembre de 2015 participa en la producció d'Otello de Rossini en el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, junt amb Grgory Kunde. El julilol de 2016 debutarà al Festival Castell de Peralada 
amb Turandot de G. Puccini amb Irene Tehorin i Roberto Aronica, amb una nova producció dirigida 
per Mario Gas. 

Dins de la temporada 2016/17 cantarà Rigoletto de G. Verdi en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
amb Javier Camarena, Carlos Álvarez i Leo Nucci entre d’altres. El mes de juny de 2017 cantarà Lucia 
di Lammermoor de G. Donizetti al Teatre Principal de Maó juntament amb Celso Albelo i Elena Mosuc 
dins de la temporada dels Amics de s’Òpera de Maó. 

 
Berta Brull, piano. Neix a Tarragona l’any 1993. Comença els estudis musicals als sis anys al 
Conservatori Professional de música de Tarragona en dues especialitats instrumentals: piano amb 
Elisenda Monné i oboè amb Ma Dolors Jorge, obtenint el grau professional d’ambdós instruments. 

Ha realitzat classes magistrals impartides per Ana Guijarro, Josep Colom, 
Einar Steen-Nøkleberg i Barry Douglas entre altres. 

Els anys 2008 i 2010 és seleccionada per a la Mostra de joves pianistes de les 
comarques de Tarragona. El 2009 obté el 2on premi al Concurs 
d’interpretació musical l’Arjau, així com un 3er premi al Concurs Vila de 
Salou. El 2015 obté el 1er premi al Concorso internazionale Elsa Respighi de 
Verona (Itàlia), juntament amb la soprano Anna Gomà. 

Acaba el grau professional amb una mitjana d’excel·lent i li és atorgat el 
Premi Extraordinari de piano. Finalitza la carrera d’interpretació de piano a 
l’ESMUC (Escola superior de música de Catalunya), amb les màximes 
qualificacions.  

Ha actuat com a solista diverses vegades a l’Auditori Pau Casals, dins del Cicle de Joves Intèrprets, 
així com a l’Auditori de Barcelona, al Teatre Keiros de Roma o al Teatro Filarmonico de Verona. El 
2014 és seleccionada com a pianista en la producció de l’òpera Lucia di Lammermoor de Donizetti, 
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dins del projecte de la Barcelona opera Studio (BOS). A la vegada, és becada per aquesta entitat per 
continuar formant-se com a pianista repertorista.  

Ha acompanyat prestigioses veus com les de Begoña Alberdi, Simón Orfila, David Alegret, Katerina 
Tretyakova i Júlia Farrés-Llongueras, amb qui  recentment ha realitzat un concert de Lied al Teatre 
Metropol de Tarragona organitzat per Joventuts Musicals. Ha acompanyat classes magistrals de 
Roberto Accurso, Jaume Aragall i Montserrat Caballé. 

 

PROGRAMA 

                                                                                   I 

Parle moi de ma mère, Micaela, Don José………...………………………Carmen (Georges BIZET) 

La fleur que tu m’avais jetée, Don José 

Intermezzo 3er acte, piano sol 

Je dis que rien ne m’épouvante, Micaela 

 

Ah la paterna mano, Macduff…………...………………………..………Macbeth (Giuseppe VERDI) 

 

Non so le lagrime”, Medora……………..………………………………...Il Corsaro (Giuseppe VERDI) 

 

O soave fanciulla”, Mimì, Rodolfo..………………………….....……..….La Bohème (Giaccomo PUCCINI) 

                                                                                      II  

Carceleras, soprano…………………………...…………………… Las hijas del Zebedeo (Ruperto CHAPÍ) 

 

No puede ser, Leandro …………..…………………………La Tabernera del puerto (Pablo SOROZÁBAL) 

 

Caballero del alto plumero”, Javier, Carolina……………Luisa Fernanda (Federico MORENO TORROBA) 

 

Meine Lippen sie küssen so heiss, Giuditta………………………………………….Giuditta (Franz LÉHAR) 

 

Du ge ich zu Màxim, Danilo……………………………………………..….La viuda alegre (Franz LÉHAR) 

Lippen schweigen, Danilo, Hanna 
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15  W.A. Mozart 
    Teatre Principal 

Dijous, 25 d’abril de 2019 a les 20.00 
 

ELS QUARTETS PER FLAUTE, VIOLÍ, VIOLA I VIOLONCELLO 
 
Claudi Arimany, flauta 
Cristian Chivu, violín 
Pol Cortese, 1ª viola 
Magdalena Cristea, violoncelo 
 

Claudi Arimany (Granollers, 1955) és un flautista de fama internacional considerat hereu directe, 
quant a estil interpretatiu i concepte musical, de Jean-Pierre Rampal, de qui va ser alumne i company 
en múltiples concerts. Des dels anys vuitanta ha actuat com a solista convidat per les millors 
orquestres internacionals, a més de dedicar-se a l'estudi i la recuperació d'obres per a flauta i a 
l'activitat docent.  

La seva trajectòria sempre ha estat com a solista i l'ha portat a 
compartir escenari amb figures de primera línia de la talla de Jean-
Pierre Rampal, Maxence Larrieu, Aurèle Nicolet, Constantine 
Orbelian, Victor Pikaisen, Janos Rolla, Jean-Jacques 
Kantorow, Nicanor Zabaleta, Marielle Nordmann, Mischa 
Maisky, Victòria dels Àngels, Roland Pidoux o Claudio Scimone. 

La seva activitat com a concertista internacional l'ha portat a actuar 
als auditoris més importants, com el Chicago Simphony 

Hall, Washington Library of Congress, Carnegie Hall de Nova York, Boston Simphony Hall, Palau de 
la Música Catalana, Concertgebouw d'Amsterdam, Beethoven Haus de Bonn, Auditori Nacional de 
Música de Madrid, Palais Auerspergde Viena, Beijing Concert Hall de Pequín, Hollywood Bowl de 
Los Angeles, Txaikowsky de Moscou, Teatro Real de Madrid, Rudolfinum i Smetana Hall de Praga, 
Gasteig de Munic, Lieder halle Stuttgart, Théâtre des Champs-Élysées, Sala Pleyel i Salle Gaveau de 
París o el Suntory Hall, el Konzerthaus i el Bunka Kay llaKan de Tòquio. Això li ha permès viatjar per 
tot el món i ser convidat per importants formacions internacionals, com ara la Berlin Philharmonic 
Chamber Orchestra, China National Symphony Orchestra, Orquestra Bach de Munic, Moscow 
Chamber Orchestra, Stuttgarter Kammerorchester, European Union Chamber Orchestra, I Virtuosi 
Italiani i la Filharmònica Txeca, Mendelsson chamber orchestra,[7]Philarmonia Virtuosi New 
York,[8] New American Chamber Orchestra,[9] Orchestra Internazionale d'Itàlia,[10] Orquestra de 
Cambra Virtuosi di Praga,[11] Franz Liszt de Budapest, Orquestra de Cambra Arthur Rubinstein de 
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Polònia,[12] Israel Sinfonietta, Ensemble Orchestral de París,[13] Solistes de Zagreb, English Chamber 
Orchestra, Amadeus Chamber Orchestra i Berliner Kammerorchester. 

 

Cristian Chivu Ivan, violi. Actualment ocupa la plaça de concertino a l'Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya; va néixer a Bucarest on inicià els seus estudis musicals. Es llicencia 
a l'Acadèmia superior de música "Ciprian Porumbescu", on es va graduar amb les màximes distincions. 
Prossegueix els seus estudis amb Bujor Prelipcean-Quartet Veus i Constantin Dinu Bogdanas - 
Athaeneum Enesco Quartet. 

Ha actuat com a solista en diversos recitals i concerts 
amb orquestra a Bucarest i en altres ciutats de 
Romania. Ha estat Assistent de Concertino en 
l'Orquestra de Cambra de la Ràdio Televisió 
Romanesa de Bucarest entre 1993-1996. 

Ha actuat en nombroses ocasions en qualitat de 
concertino convidat amb les següents orquestres: 

Orchestre de Suisse Romande,   Orquestra de 
cambra de l'Auditori de Saragossa,   Orchestra 
Ciutat de Granada,   Orquestra Simfònica del 

Vallès,   Orquestra Barcelona 216,   Orchestra Sinfonica de Tenerife,   Reial Filharmonia de 
Galícia.   Orquestra del Festival de musica de Sant Domingo - República Dominicana – 
2015,   Orquestra Simfònica do Porto Casa da Musica 

 Ha estat membre de la Hamburger Camerata - Emil Klein actuant a Alemanya, Suècia, Àustria i 
Espanya. Amb la mateixa orquestra a gravat diversos discos en la Bayerische Rundfunk - Munic. Ha 
estat convidat a l'Orchestra Internazionale d'Itàlia entre 1994 i 1996 amb els quals ha gravat diversos 
discos per a la Rai Roma. 

Compagina la interpretació amb l’activitat pedagògica, sent professor en els cursets d’estiu a Sant 
Antioco – Sardegna 2013 i 2014 i director dels cursets d’estiu de corda a Puig-reig 2014. Toca un violí 
Carlo Antonio Testore cedit per "De l'Jesu Foundation" – Suïssa 1097. 

Paul Cortese, protagonista actiu del seu instrument, es va graduar a l'Institut de Música de Curtis, 
on va estudiar amb el famós violista Joseph de Pásquale. 

Anteriorment, sota la tutela de Stanley Nosal, Guillermo Perich, John Garvey i Burton Fine, va cursar 
els seus estudis a la Universitat d'Illinois i al New England Conservatory de Boston. 

Al finalitzar els seus estudis, Cortese va actuar amb l'Orquestra de Filadèlfia i la Simfònica de Boston, 
i es va oferir la posició de Principal Viola al Teatre alla Scala. El 1986 es va convertir en el líder de la 
secció de viola de l'Orquestra Simfònica de Göteborg sota el seu director de música Neeme Järvi. Va 
debutar amb l'orquestra a Alice Tully Hall a Nova York el 1991. Tot i que ha estat convidat principal 
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de la viola en més d'una dotzena d'orquestres europees, Cortese 
dedica un temps creixent a solista i música de cambra. 

Cortese ha treballat extensament als Estats Units, Canadà i la 
Unió Europea, i ha col·laborat amb nombrosos grups de música 
de cambra com el Trio de Kandinsky, el Trio Arbós i diversos 
quartets de corda, que participen en festivals de música 
internacional com Tanglewood, Evian, Banff, Musicades de Lió, 
Granada, Grand Teton i molts altres. Ha actuat en nombroses 
ocasions amb Context, un grup de cambra flexible d'interpretació 
històricament informada als Estats Units. A Espanya, ha estat 
membre de la Beethoven Klavierquartett des de fa més de quinze 
anys, i fa recentment amb el Trio de corda Jacques Thibaud. 

Cortese ha gravat obres d'Elliot Carter, William Bergsma, Alan Hovaness, Vincent Persichetti i George 
Rochberg, Shostakovich, Martinu, i obres d'Otto Luening, Witold Lutoslawski, Rebecca Clarke, Ralph 
Vaughan Williams, Walter Piston i Roy Harris, Milhaud, Ernest Bloch, Debussy, etc. per a la DG, 
Chandos, ASV, Crystal, entre molts altres, sobretot les obres completes de Paul Hindemith, en honor 
del seu centenari, amb l'Orquestra Filharmònica de Londres a l'etiqueta ASV, l'únic enregistrament de 
el seu tipus. 

Nascut a Wisconsin per pares italians, Paul viu actualment a Barcelona, on és professor de viola i 
música de cambra al conservatori del Liceu, juntament amb una masterclass regular a l'Acadèmia 
Arcos de Madrid. Col·labora amb la Filharmònica de Joves de Baltic, Kristjan Järvi, director de música 
i ha impartit classes Classes magistrals a Espanya, Itàlia, França, Vietnam, EUA, Polònia, Letònia, 
Alemanya i Estònia. En l'actualitat interpreta una viola construïda per ell pel bon productor espanyol 
Agustín Clemente de Madrid l'any 2006, juntament amb una Ijosio Sderci viola de Florència, 1972 

Magdalena Cristea, violoncello. En la seva carrera artística internacional, a actuat en qualitat de 
solista amb orquestres d'Itàlia, Espanya, Alemanya, Romania, França. 
Ha estat convidada a tocar en gires internacionals a Bulgària, Hongria, 
Alemanya, Cuba, França, Andorra, Itàlia, Grècia, Suïssa, sota les batutes 
de Vassily Sinaisky, Garcia Asensio, Miguel Gomez Martinez, Gustav 
Khunn, Jan Latham König, Valeri Gheorghiev, Alberto Zedda, Emanuel 
Krivine, Amury du Clossel, Cristoph Adt, Ramon Tébar, Eiji Oue, 
Lawrence Foster, Michel Nesterowicz , Eliahu Inbal. 

 A Itàlia i Espanya realitza actuacions en tots els auditoris de concert, 
com a solista i amb els grups de cambra "Arts String Quartet",  “Goldberg 
String Trio," Alla Breu "String Quartet," Nicolò Amati "Munich String 

Orquestra”. 

Convidada als Festivals d'Òpera de Martina-França, Macerata - Sferisterio, Arena di Verona en els 
Festivals Musicals de Salzburg, Baden Kissingen, Bratislava, Zagreb, Viena, Rússia, Havana, 
Matadepera, Taormina, Palerm, Monopoli, Sorrento, Stresa, Gibraltar, Bari, Pont` St.Esprit, Santo 
Domingo. 
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 Desde1999 és Assistent de Solista a l’Orquestra Simfònica del Vallès, Solista de  Cello des de 2004, en 
l'Orquestra Filarmonía de Cambra de Barcelona i des de 2015  Solista de cello  en Arts Symphony 
Orchestra. Ha estat Cello solista en la Rádio Bucarest Chamber Orchestra, en la Filarmónic "Paul 
Constantinescu" Ploiesti i en la Orquesta de Camera del Auditorio de Zaragoza. Col·labora molt sovint 
amb Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional Catalunya.  

Compaginant la seva activitat artística amb la docència, impartint classes magistrals en els Cursos 
musicals d'estiu.  Ha gravat per a Naos, RAI Milana, RAI Roma, Ràdio Bucarest, Móder Music, Gags, 
Deutsche Gramophone. 

Toca un violoncel del segle XVIII, model Goffriller-Amati. 

 

 
 
Programa 
 
                      -I- 
 
Quartet in G Major KV 285a 
         Andante 
         Tempo di Menuetto 

 
Quartet in C Major KV 285 b 
 Allegro 
 Tema con variaciones 
 
                         -II- 

 
Quartet in A Major KV 298 
 Tema con variaciones 
 Menuetto 
 Rondeau: allegretto gracioso 
 
Quartet in D Major KV 285 
 Allegro 
 Adagio 
 Rondeau 
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16  HALÍŘ TRIO PRAGA 
 
 
Teatre Principal de Valls 

Dijous, 9 de maig del 2019 a les 20.30 h 
 
 

Eduardo  García Salas, violí 
Jana  Podolská, violoncel 
Vaclav Macha, piano 
 
 

El Halír Trio és una formació creada per donar a conèixer la figura del gran violinista txec Karel 
Halír (Vrchlabí 1859 - Berlin 1909). El diari La Vanguardia   del 12 de gener de 1910 portava la següent 
notícia: "Amb la mort de Karel Halír, acaba de perdre Alemanya un dels seus violinistes més distingits. 

Deixeble de Joachim, va formar part del 
quartet d'aquest i després de la mort del 
gran mestre va formar amb Siloti i 
Schroeder el cèlebre trio. Pertanyia al famós 
número de petits violinistes que malgrat el 
seu virtuosíssim saber feien ressaltar en 
primera línia el valor musical de l'obra per 
ells interpretada." 
Eduardo Garcia és un dels músics sortits 
del Conservatori de Música de Lleida que 
va marxar a estudiar i a viure fora del país 
quan eren pocs els qui es decidien a fer-ho. 
Establert a Praga, des de 2011 és 

vicepresident de la Societat Karel Halíř i organitza cada any un festival Halíř per donar a conèixer la 
figura de Karel Halíř (1859-1909), violinista txec tan injustament oblidat. Artistes com Ivan Zenaty, 
Ulrika Stromstedt, Stanislav Bogunia, Joan Pages i Valls, Natasha Korsakova, Adam Skoumal, Jiří 
Vodička, Martin Kasik, Quartet Casals, Emile Cantor, Thomas A. Irnberger, Paul Kaspar han passat 
per aquest festival. Aquest any al setembre Kai Gleusteen i Catherine Ordronneau 

 
Enric Granados: Trío en Do Major op. 50 
Antonin Dvorák: Trio en fa menor op. 65 
Piotr Ilich Chaikovski:  Trio en la menor op.50  
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17 REUS BIG BAND 
 
Teatre Principal de Valls 

Dijous, 23 de maig del 2019 a les 20.30 h 
 
KIKE ORDAX, saxo alt, soprano, flauta i direcció. 
 

Aprofitant que durant el 2017 Reus és capital de la cultura, era el moment ideal perquè la ciutat tingués 
una Big Band formada per 17 músics professionals de la ciutat i rodalies. Així que ja fa un temps que 
van començar a cuinar a foc lent un repertori amb molta energia, ple de groove, funk, jazz-rock… que 
segur no us deixarà indiferents. 

La Reus Big Band està farcida de músics professionals amb una àmplia experiència en diferents estils 
que s’ajunten en aquesta ocasió amb l’objectiu de seguir l’estel de les grans big bands modernes. Sense 
oblidar la tradició del swing ens ofereixen un repertori ple d’arranjaments contemporanis amb molta 
energia i bon humor. Més d’una hora d’espectacle on podreu escoltar des d’els ritmes llatins més 
moguts fins als grooves més puyents del jazz-fusion. Melodies d’infart, una base rítmica sòlida i solos 
espatarrants són els ingredients que donen com a resultat un so potent i amb molta trempera. Stewie 
Wonder, Gordon Goodwin, Chuck Mangione… son només alguns dels referents d’aquesta nova Big 
Band nascuda a Reus que ben segur farà gaudir al públic. 

Qui son? 

Kike Ordax, saxo alt, soprano, flauta 
i direcció Jordi Grifoll, saxo alt Jaume 
Aguza, saxo tenor i soprano Oscar 
Gómez, saxo tenor Iván Sáez, saxo 
barítono Aureli Andrés, trombó 
Antonio López, trombó Javi Medina, 
trombó Toni Chisvert, tuba Josué 
García, trompeta i fliscorn Xavi 
Barrero, trompeta Juan Beneito, 
trompeta Marc Anglès, trompeta 
Sergi Esparza, piano David Vidal, 

guitarra Artemi Agràs, baix Ricard Cendra, bateria. 
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18   I A LA MATINADA, CANTA EL ROSSINYOL 
 
Teatre Principal de Valls 

Dijous, 6 de juny del 2019 a les 20.30 h 
 
 

 

Roger Padullés, tenor 
Daniel Espasa, clavecí 
Xavier Pastrana, direcció 

 
 

I  a  l a  m a t i n a d a ,  c a n t a  e l  r o s s i n y o l .  
La generació que va escoltar el poble. 
 

El 19 de febrer de 1841 naixia, a Tortosa, Felip Pedrell Sabaté. Després d’una etapa d’aprenentatge a la 
catedral del municipi, Pedrell ja destaca per les seves habilitats musicals que el duran a una carrera 
com a compositor i musicòleg que influenciarà tota una generació de músics. Entre els seus alumnes 
hi trobem noms insignes de la música com ara Granados, Albéniz, Taltabull, Millet o el mateix Manuel 
de Falla, el compositor espanyol més important dels últims segles. Però un alumne -de fet, l’últim que 
va tenir- el feia sentir especialment orgullós de la seva labor com a pedagog: Robert Gerhard. A tots 
ells els inculcà la seva passió per la música de la terra, tant la culta (era un gran estudiós de Tomás Luís 
de Victoria, per exemple) com de la popular. Fou, doncs, la llavor d’un nou sentiment nacional en la 
producció musical de la generació de finals del segle XIX. Escales, ritmes i modes propis del folklore 
català, valencià, andalús, entrarien a les obres d’aquesta generació que elevaria la qualitat musical del 
territori a uns estàndards que feia segles que no arribava. 
 
La música de Manuel de Falla no s’entén sense tenir en compte un pòsit deixat per la música popular 
que impregna totes les seves obres, especialment El amor brujo, sense deixar de banda l’atenció a la 
música europea més avantguardista que imperava al continent, com podem sentir en el Concierto para 
clave. Així mateix, Rober Gerhard, reconegut sobretot pel seu seu vessant més serialista que el situa en 
el cercle de l’Escola de Viena, no va amagar mai el seu interès tant per la música folklòrica com pel 
mateix Felip Pedrell a qui va dedicar diverses obres, entre elles el Cancionero de Pedrell, un recull de 
peces populars d’arreu de la Península Ibèrica harmonitzades en un estil fresc i sempre respectuós amb 
l’esperit de la melodia. 
L’obra musical de Felip Pedrell engloba des del gran format (El Comte Arnau, Els Pirineus) fins a petites 
obres com Orientales, un cicle de cançons en francès on Pedrell decideix incorporar elements modals 
dels cants populars que ell mateix havia recollit a les terres de l’Ebre. El reconeixement de Pedrell com 
a musicòleg i coneixedor de la música popular el porta a ocupar lla presidència honorífica del Consell 
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Consultiu de l’Obra del Cançoner de Catalunya, institució dedicada a la recerca, aplegament i estudi de la 
música popular catalana.  
 
És en aquesta institució que hi trobem treballant, l’any 1934, Xavier Gols, músic canongí amb un gran 
talent per a la composició que es veié truncat, malauradament, per una mort prematura, als 36 anys. 
L’obra de Gols quedà irremeiablement impregnada de la música folklòrica després de les missions de 
recerca del Priorat com veiem en les harmonitzacions de les seves cançons populars com A la Febró o 
Ara ve el mes de març, que serviria d’inspiració per als seus Tres preludis rurals per a piano i orquestra. 
 
Pedrell, Falla, Gerhard, Gols : una generació de músics que veu de la música del poble, de la terra, per a 
dur-la a les orelles de qui, potser, ja l’ha oblidat. 

 

PROGRAMA 

Manuel de Falla                          Concierto para clave 
                                                       El Amor Brujo (versió 1915, instrumental) 
 

Felip Pedrell                                 Orientales (orquestració, X. Pastrana) 

 
Xavier Gols                                    Els dos brillaires 
                                                        Don Joan i Don Ramon 
                                                        Ara ve el mes de març 
                                                        A la Febró 
                                                        (orquestració X. Pastrana) 
 

Robert Gerhard                            Cancionero de Pedrell 

 

 

Xavier Pastrana, director. Nascut a Tarragona (1977), estudia guitarra amb Enrique Malo i Carles 
Trepat i aconsegueix el títol superior l'any 2000. Estudia direcció coral amb Pierre Caó i composició 
amb el mestre Manel Oltra. Ha participat en diversos cursos de direcció coral i orquestral amb mestres 
com Frieder Bernius, Jorma Panula o Salvador Mas. Durant el curs 2005-2006 estudia direcció 
d'orquestra a la Universität für Musik und Darstellende Kunst amb els professors O. Lajovich i S. 
Pironkoff. 
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Ha guanyat diversos premis de composició en les 
últimes edicions dels Premis Ciutat de Reus de 
Composició per a Corals Infantils i el Premi Orfeó 
Manresà de l'any 2003. L'any 2004 li va ser 
encarregada la composició d'una cantata per a la 
celebració del XX Aniversari de l'Escola Municipal 
de Música de Tarragona, estrenada el setembre del 
2005 sota la seva mateixa direcció. Ha estat 
professor de direcció coral dels cursos que 
organitza la Federació Catalana d'Entitats Corals 
(FCEC) i dels de la Federació Aragonesa de Cors. 

Ha dirigit el Cor Mos Cantars durant sis anys i el Jove Cor de Tarragona entre els anys 1997 i 2003. 
Durant els anys 2003 i 2004 va treballar com a director assistent a l'Orfeó Català i al Cor de l'Orquestra 
Ciutat de Granada. Actualment dirigeix el Cor Sant Esteve de Vila-seca, l'orquestra Andreví de Cervera 
i la Cobla Marinada de Badalona.  

 
S i  f o s  o c e l l e t  
‘ n i r i a  a  v o l a r  

i  a  c a  l a  L a i e t a  
‘ n i r i a  a  p a ra r.  

 
S o n  p a r e  e m  d i r i a :  

“ Q u è  v o l e u ,  h e r e u ? ”  
“ V i n c  p e r  l a  L a i e t a ,  

s i  m e  l a  d o n e u .”  
“ To r n e u  d e m à  a l  v e s p r e   

o  d e  b o n  m a t í   
q u e  s i  e l l a  u s  v o l i a  

j o  d i r é  q u e  s í .”  
 

L a  n o i a  b o n i c a  
d i u  q u e  s í  q u e  h o  v o l  

I  a  l a  m a t i n a d a ,  
c a n t a  e l  ro s s i n y o l  

 

 
“Laieta”    Cancionero de Pedrell  de  R.  Gerhard  
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19.  SERENA SAENZ 

        Premi Concurs Francesc Viñas 2017 
 

    Teatre Principal de Valls 

Dissabte, 8 de juny de 2019 a les 21.30 
 

Serena Sáenz, soprano ·  
Leyre Sáenz de Urturi, piano 
 
Una proposta de: Premi Català Concurs Tenor Viñas 

 
 

Dúo Sáenz Bikotea 
Duo format l'any 2014 a Barcelona. Han cursat els estudis al Conservatori Superior del Liceu de 
Barcelona. Ambdues van obtenir la beca d'Excel·lència acadèmica "Joves Promeses" de la fundació 
Ferrer-Salat. 

Durant la seva trajectòria com a duo han rebut classes de prestigiosos professors com Wolfram Rieger, 
Josep Surinyac, David Malet, Anna Ollet, Josep Buforn, Dolors Aldea i Alba Ventura, entre d'altres. 

El 2015, van obtenir una beca al Curs Internacional de Lied de Joventuts Musicals d'Espanya en el qual 
van treballar sota les directrius del mestre Wolfram Rieger. En aquest mateix any, van quedar finalistes 
del concurs Arjau de Catalunya en la modalitat de música de cambra. 

Han ofert nombrosos concerts entre els quals destaquen al festival "Música als parcs" l'any 2015; en 
aquest mateix any van oferir un concert al Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona (MEAM). 

Han participat en diverses ocasions en els cicles de concerts del Goethe-Institut de Barcelona i l'Ateneu 
Barcelonès entre d'altres. Al 2016 van actuar en un concert dins el cicle de Música de Cambra del 
Conservatori del Liceu en homenatge a Enric Granados. El mes de març d’aquest any han ofert  un  
recital a Santo Domingo, República Dominicana. El passat mes de maig van participar en RedTheater 
- Performing Arts Factory a Brescia, Itàlia. 
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Serena Saenz, soprano  
Amb només 13 anys, Serena Sáenz ja va trepitjar l’escenari del Gran Teatre del Liceu. Ara que en té 23 
esta treballant al International Opera Studio de Staats Opera Unter den Linden a Berlín. Ha estat 
premiada en el Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas 2017. 

La soprano Serena Sáenz (Barcelona 1994) va fer el seu debut professional amb tan sols 13 anys al Gran 
Teatre del Liceu interpretant a Aninka en l'òpera infantil Brundibár de Hans Krása, i l'any següent va 
protagonitzar Juliet a The Little Sweep de Britten al mateix teatre, on va destacar musicalment. 

Durant 2017 va interpretar La Comtesse de Formoutier al Teatre de Sarrià i Gretel a l'Opernakademie 
Weikersheim. 

En la temporada 2015-2016, va interpretar el paper principal, Chiara, en l'estrena mundial de Il Conte 
di Marsico de Balducci al Teatre de Sarrià. Va formar part del "Festival Rossini a Bad Wildbad 2016" 
amb aquesta òpera i amb Le Comte Ory de Rossini. Serena també va guanyar el "Premi Belcanto 
Internacional 2016" durant el Festival. 

El seu debut al "Teatro de Sarria" va ser amb l'estrena mundial de El Màgic Elixir interpretant a Adina 
/ Diana, en aquesta nova òpera pedagògica d'Alberto Demestres, basada en L'Elisir d'Amore de 
Donizetti i produïda per Joan Font. Al novembre va rebre una beca per participar en una Masterclass 
amb Wolfram Rieger en el XX Curs Internacional d'Interpretació de Lied. 

A la temporada 2014-2015, va rebre el segon premi al Concurs Internacional de Cant de Camerata Sant 
Cugat. Va actuar com a solista en el Messies de Handel amb l'orquestra Camerata Sant Cugat en un 
recorregut per Catalunya. Reprodueix novament el paper de Belinda de l'òpera barroca Dido i Aeneas 
al Palau de la Música Catalana, després de debutar el paper en 2013. Al març, va participar a l'Opera 
de Barcelona Opera 2015, interpretant a Norina en Don Pasquale. 

 

Al juny, va ser la solista de la producció Amadeus 1791, un 
espectacle biogràfic sobre Mozart amb algunes de les seves 
escenes operístiques més famoses, a més del Requiem 
complet. El 2012 va actuar com a solista del Requiem de Fauré 
a l'Auditori de Barcelona, amb el Cor de Cambra del Palau de 
la Música. 

Es va incorporar al Cor infantil de Palau de la Música Catalana 
als 12 anys i, juntament amb el cor, va rebre classes de teoria i 
cant de música. El 2010 va formar part de Cor Jove de l'Orfeó 
Català amb Esteve Nabona com a director, on va cantar durant 
cinc anys. Cantar en el cor li va permetre treballar amb grans 
directors internacionals com Harry Christophers, Pep Vila, 

Raphaël Pichon, Sir Eliot Gardiner i Salvador Brotons, entre d'altres; realitza recorreguts internacionals 
i actua com a solista en diverses produccions. 
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Ha participat com a solista en l'enregistrament de dos CDs per a Columna Musica, "Requiems" de 
Fauré i Mozart (2013) i "Spring Waters" amb The Four Seasons de Salvador Brotons (2010). 

Ha participat en Masterclasses amb Dolora Zajick, Montserrat Caballé, Ana Luisa Chova, Riccardo 
Frizza, Teresa Berganza i Maria Bayo, entre d'altres. A més, segueix una formació contínua com a 
ballarina en diverses disciplines, a més d'actuar.  

 
Programa: 
 
 
Hymn to the sun - Le Coq d’Or                                   N. Rimski-Kórsakov 

Zdes Khorosho                                                              S. Rachmaninov 

Ou va la jeune hindoue (Lakmé)                                  L. Delibes 

Du bist die Ruh, Ganymet                                           F. Schubert 

Morgen                                                                         R. Strauss 

Goizeko eguski arguiak                                                 J. Guridi 

Tres sonetos                                                                  J. Turina 

Me llaman la primorosa  (El Barbero de Sevilla)         J. Giménez 

Granada                                                                       A. Lara 
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20  EL GRAN CIRC D'ERIK SATIE 
 
Teatre Principal de Valls 

Dijous, 20 de juny del 2019 a les 21.00 h 
 
Daniel Blanch, piano 
Montse Bertral, mezzo 
Quim Lecina, actor i director 
 
 
EL GRAN CIRC D'ERIK SATIE 

Un concert-escenificat creat i protagonitzat pel gran director actor de teatre Quim Lecina. Un 
espectacle amb música i adaptació de textos d’Erik Satie en el que intentem copsar l’art, l’esperit i 
la peculiar personalitat del compositor francès a través del seu llegat musical, dels seus escrits i de les 
seves llegendes. 
Música de Erik Satie i de Igor Stravinsky 

Què és “El gran circ d'Erik Satie” ? 
Concert escenificat, amb música i 
adaptació de textos d’Erik Satie 
(Honfleur 1866- París 1925), en el 
que intentem copsar l’art, l’esperit i 
la peculiar personalitat del 
compositor francès a través del seu 
llegat musical, dels seus escrits i de 
les seves llegendes. Aquest concert 

és hereu de l'espectacle “Em dic Erik Satie, com tothom” representat amb gran èxit de crítica i públic 
entre 2006 i 2007. Les tenses relacions amb músics i artistes, els ferotges atacs als crítics musicals, la 
defensa de la subjectivitat de l’Art en contra de qualsevol “veritat”, la repulsa visceral a sentir-se 
descendent o creador de cap escola ni corrent estètic,...etc., tot plegat amanit amb excentricitats i una 
alt grau d’ironia, fan d’ Erik Satie un personatge enigmàtic i interessantíssim per acostar-nos-hi. 
La posada en escena l’hem embolcallat amb tocs de Circ i Cabaret, que són les escoles de llibertat que 
estimava Satie. El text ha estat creat a partir d’escrits del propi Satie, extrets dels llibres “Memòries 
d’un amnèsic” i “Quaderns d’un mamífer”, d’una comicitat i ironia tal que semblaria que haguessin 
servit de model posteriorment als grans Grouxo Marx i Woody Allen. 
En definitiva, amb aquest concert escenificat volem apropar-nos a l’esperit de l’artista sorrut que 
manifestava que “havia arribat al món massa jove, en un temps massa vell”. 
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Daniel Blanch realitzà els estudis musicals amb Maria Canals i Raquel Millàs a l'Acadèmia de 
Música "Ars Nova" de Barcelona obtenint el Títol Superior de Piano. Amplià els estudis amb Maria 
Tipus, Ramon Coll, Alícia de Larrocha, Josep Colom i Alberto Portugheis. Posteriorment amb la 
pianista francesa Brigitte Engerer. 

L’any 1999 va guanyar el segon premi en el Cicle "El Primer Palau" i el 1993 i 2004 va rebre Medalla 
per Unanimitat en el Concurs Internacional Maria Canals de Barcelona. 

Com a concertista ha actuat a la Brahms Saal del Musikverein de Viena, la St. James's Church de 
Londres, la Sala Witold Lutoslawski de la Ràdio de Polònia a Varsòvia, l'Auditori Manuel de Falla de 
Granada, o l'Auditori i el Palau de la Música Catalana de Barcelona entre d'altres. Ha col·laborat amb 
l'Orquestra Simfònica Nacional de Cuba, l'Òpera i Filharmonia Podlaska, la Simfònica de Xalapa, 
Simfonia Varsòvia i l'Orquestra de Cambra de Praga. Des de l'any 2002 forma un duo estable amb la 
violinista polonesa Kalina Macuta. 

Ha realitzat nombrosos enregistraments discogràfics. En els últims anys ha dedicat una especial atenció 
a la difusió internacional de Concerts per a piano i orquestra poc coneguts de compositors espanyols 
com Joaquín Nin-Culmell, Carlos Suriñach, Ricard Lamote de Grignon o Manuel Blancafort. 

Erik Satie 
Piccadilly 
Gymnopèdie nº1 
Gymnopèdie nº3 
Tendrement, per a veu i piano 
Gnossienne nº1 
Gnossienne nº3 
Je te veux, per a veu i piano 
Grimaces 
Préambule 
coquecigrue 
chasse 
fanfaronnade 
pour sortir 
La Diva de l'Empire, per a veu i piano 
Reverie du pauvre 
Música de Mobiliari 
carrelage phonique 
tapisserie en fer forgé 
chez un bistrot 
un salon 
tenture de cabinet prefectoral 
Igor Stravinsky 
La consagració de la primavera 
Danse des adolescentes 
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Informació 
http://webfacil.tinet.org/amicsmusicavalls 

nitsdeclassics.blogspot.com.es 

@nitsdeclassics                                          

  https://www.facebook.com/amicsdemusica.valls/ 
Els socis 
Els socis conserven la mateixa localitat de la temporada 2017-2018. 
En cas que desitgin canviar de localitat ho hauran de comunicar abans del 1 de 
setembre. 

Com fer-se soci 
No hi ha quota d’inscripció com a soci. 
Per fer-se soci cal omplir la fitxa (annex), fent constar totes les seves dades i 
indicant el número de compte bancari. 

Període d’abonament 
Nous socis – abonats: a partir del dia 1 de juliol del 2018. 

Tramitació de l’abonament 
Us podeu inscriure com a nous socis omplint el full adjunt i enviant-te’l, via 
correu electrònic (amicsmusicavalls@tinet.cat) o per correu postal (Amics de la 
Música de Valls, C/Jaume Huguet, 10 -43800- Valls) 

Modalitats de pagament 
Es cobraran en el compte bancari. 
Primer pagament: 1 de setembre del 2018 (50 €) 
Segon pagament: 1 de gener del 2019 (50 €)  
Tercer pagament: 1 d’abril del 2019 (50 €) 
Devolucions i impagaments: un cop formalitzat l’abonament, l’ AMV en cap cas 
acceptarà ni anul·lacions ni devolucions. 

Abonament Jove 
Per a joves de fins a 18 anys l’abonament és gratuït. 
L’abonament és personal i intransferible, vàlid únicament per a la localitat 
abonada. 
Període de sol·licitud: a partir del dia 1 de setembre si ho fan individualment. Si 
van acompanyats d’adults ho poden sol·licitar en la mateixa data d’aquests.  

 

Lliurament dels abonaments 
Els carnets d’abonament estaran a disposició dels abonats a partir del dia 14 de 
setembre del 2018, a la taquilla del Teatre Principal, en l’horari habitual.  
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Horari dels concerts 
Els concerts de dijous comencen a les 20.30 hores (2/4 de 9 del vespre). 
Els diumenges i festius a les 18.00 h  
Els concerts començaran puntualment i no es permetrà l’accés a la sala durant la 
interpretació d’una obra. 

Venda d’entrades al públic 
Des del dia 14 de setembre del 2018, per a tots els concerts de la temporada 2018-
2019, a les taquilles del Teatre Principal i a Ticketea www.ticketea.com. 
Els horaris de les taquilles es poden consultar a www.valls.cat 

 

PREU LOCALITATS 
 

CONCERT No socis Jubilats CONCERT No Socis Jubilats 

1. ROBERT GERHARD I 
 
20. 09. 2018 

 
15 € 

 
12 € 

1. ROBERT GERHARD II 
 
27.09.2018 

25 € 20 € 

2. MÚSICA NOSTRA 
 
11. 10. 2018 

 
15 € 

 
12 € 

3.   DIÁSPORA JAZZ 
 
25.10.2018 

15 € 12 € 

4.   LA TRUITA 
 
15. 11. 2018 

 
15 € 

 
12€ 

5.  DANIEL LIGORIO 
 
29.11.2018 

15 € 12 € 

6. DUO De LIS 
 
6. 12. 2018 

 
15 € 

 
12 € 

7.  CAMERA MUSICAE 
 
20. 12. 2018 

25 € 20 € 

8. MÚSICA BARROCA 
 
10. 01. 2019 

 
15 €  

 
12 € 

9. DUO VORONKOVA 
 
24.01.2019 

 
15 € 

 
12 € 

10. CLARA SCHUMANN: 
LA MUSA 

07.02.2019 

 

15 € 

 

12 € 

11. BRAHMS - VIOLÍ -
SONATAS 

21.02.2019 

 

20 € 

 

15 € 

12. Mª DEL MAR JURADO 

7.03.2019 

 

10 € 

 

8 € 

13.  CANTATAS 
GERMÀNICAS  

28.03.2019      

 

20 € 

 

15 € 

14. LÍRICA PER UNA NIT 
DE PRIMAVERA 

11. 04. 2019 

 

15 € 

 

12 € 

15. MOZART QUARTETS 

25.04.19 

 

20 € 

 

15 € 
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16.  HALÍŘ TRIO 
PRAGA 

9. 05. 2019 

 

15 € 

 

12 € 

17. REUS BIG BAND 

23. 05. 2019 

 

15 € 

 

12 € 

18. ROBERT 
GERHARD 

6.06.2019 

 

20 € 

 

15 € 

 19.  SERENA SAENZ 

  8.06.2019 

 

15 € 

 

 

12 € 

 

20. EL GRAN CIRC 
D’ERIK SATIE 

20.06.2019     

 

15 € 

 

12 € 

   

 

 

 

 

DADES A RECORDAR 

 

1 SETEMBRE:         COBRAMENT PRIMERA QUOTA DE SOCI 

14 SETEMBRE:       ENTREGA CARNETS D’ABONAMENT (Taquilla Teatre) 

14 SETEMBRE:       VENDA D’ENTRADES SENSE ABONAMENT 

20 SETEMBRE:       CONCERT INAUGURAL 

 

 CANVIS I MODIFICACIONS 

L’Associació Amics de la Música de Valls es reserva el dret d’incloure qualsevol tipus de 
modificació si un fet aliè a la seva voluntat ho fa imprescindible. 

Si un artista es veu impossibilitat d’oferir el seu concert en la data prevista, l’AMV fixarà una data 
alternativa, i si això no és factible, buscarà substituir el concert per un de qualitat igual o superior. 

La cancel·lació d’un concert serà l’única causa admissible per a la devolució de l’import de la part 
proporcional de l’abonament. 
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ORGANITZADORS: 

 

Associació Amics de la Música de Valls/ JJ MM de l’Alt Camp 

 

AMB EL SUPORT DE: 

Escola Municipal de Música Robert Gerhard             Institut d’Estudis Vallencs 

Museu de Valls                  Societat Narcís Oller            Fundació Ciutat de Valls 

Centre de Lectura de Valls          AAEETT                     Ajuntament de Valls 

 

PATROCINADORS: 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
COL-LABORADORS: 

          


