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PROGRAMA

J.S. Bach: Partita en Do menor, BWV 997
 Prelude i Fugue
 
E. granados: Danzas Españolas, op. 37
 Andaluza
 Oriental
M. de Falla: Danza del Molinero

F. Tarrega: Lágrima
H. arlen: Over the rainbow
The Beatles: Blackbird
 
H. Villa-lobos: 
 Prélude núm. 1 
 Prélude núm. 4
 Valsa-Choro de la Suite populaire brésilienne
 Étude núm. 12

Concert sense pausa

Miloš Karadaglić 
GUITARRA



La Partita en do menor BWV 997 
semblaria una suite de danses 
tot i que hi manquen l’Allemande 
i la Courante. Es tracta d’una 
obra que podria datar de l’època 
en què Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) estava treballant 
com a Kantor de Leipzig (1737-
1741). Malgrat que no es pot 
considerar una suite ens ha 
arribat la Double de la Guige. 
L’obra original està escrita per 
a llaüt però en aquesta ocasió 
escoltarem una transcripció 
per guitarra clàssica. El mestre 
Karadaglić interpretarà les dues 
primeres parts d’aquesta partita: 
el Prelude i la Fugue. Després 
seguirien les magnífiques 
Sarabande, la Guige i la Double 
que, com a variant d’aquesta, 
té una configuració molt 
ornamentada que contrasta 
amb la primera exposició.

De les dotze Danzas Españolas, 
op. 37 d’Enric Granados (1867-
1916) podrem escoltar Andaluza 
i Oriental. Juntament amb les 
Goyescas del mateix autor, 
constitueixen dues de les 
pàgines més importants de la 
literatura pianística espanyola. 
Aquí Granados no es va 
limitar a harmonitzar melodies 
tradicionals espanyoles, 
sinó que va crear cadascuna 
d’aquestes peces tenint en 
compte el repertori tradicional 
i hi va incorporar molts altres 
elements. Un dels grans 
compositors del nacionalisme 
rus pertanyent al Grup dels 
Cinc, Cezar’ Antonovic K’ui 
(1835-1918), en va destacar 
el seu admirable melodisme i 
harmonies i va detectar aquest 
pòsit de la música tradicional 
que tant hauria de servir 
als mestres russos d’aquest 

l’art de la guitarra 
amb Miloš Karadaglić

Xavier Paset Gelmà, crític musical del Diari de Girona i divulgador

moviment nacionalista. De totes 
les danses, la número cinc és la 
més popular i està dedicada a 
Alfredo García Faria. Oriental, 
escrita en la tonalitat de do 
menor, està dedicada a Juan 
Martí. No hi ha unanimitat pel 
que fa a la datació d’aquestes 
obres. Segons Henri Collet, 
Granados les hauria escrit a 
París entre el 1887 i el 1889.

El Sombrero de tres picos és un 
ballet de Manuel de Falla (1876-
1946) a partir de la novel·la 
de Pedro Antonio de Alarcón 
que es va estrenar a Londres 
el 1919. De fet, aquesta obra és 
una reelaboració d’una primera 
versió que va rebre el nom 
d’El corregidor y la mujer del 
molinero. El gran empresari 
dels Ballets Russos, Serguéi 
Diàguilev, li va encarregar que 
la modifiqués per obtenir una 

major profunditat per dur-la a 
l’escena i és així com de Falla la 
va reestructurar. La Danza del 
molinero es troba en el segon 
dels quadres d’aquest ballet 
i correspon a una farruca —
un dels palos flamencos més 
actuals que tenim, ja que el 
seu origen l’hem de buscar 
en la música tradicional del 
nord d’Espanya i transportada 
a Andalusia pels temporers 
d’allà—. El ballet originalment 
necessita una orquestra mitjana 
per ser interpretat.

Els Cinq Préludes W419 del 
compositor brasiler Héitor Villa-
Lobos (1887-1959) és l’ultima 
obra que el mestre va escriure 
per a guitarra sola i data de 
1940, escrita durant un breu 
període de temps. Després de 
més de deu anys, Villa-Lobos 
va tornar al món de la guitarra 



Considerat com un dels 
principals exponents d’aquest 
instrument —és “el guitarrista 
més aclamat del moment” 
segons el Sunday Times—, 
Miloš Karadaglić continua al 
capdavant de les llistes de 
reproducció i delectant el públic 
arreu del món.

Els seus tres primers 
enregistraments amb Deutsche 
Grammophon  van encapçalar les 
llistes de música clàssica d’arreu 
del món i els van convertir en un 
“heroi de la guitarra clàssica”, 
segons la revista BBC Music. Per 
a l’enregistrament dels concerts 
de Joaquín Rodrigo, l’any 2014, 
el van anomenar “rei d’Aranjuez”, 
mentre que l’àlbum Blackbird – 
The Beatles, l’any 2016,  va rebre 
les millors crítiques de forma 
unànime. 

Miloš ha ofert recitals a gairebé 
tots els auditoris i festivals 
d’arreu del món i ha treballat 
amb les principals orquestres 

i directors. És alhora el primer 
guitarrista de música clàssica 
que ha ofert un concert en 
solitari al Royal Albert Hall de 
Londres. A The Guardian es va 
publicar sobre aquest concert: 
“El més extraordinari de tot va 
ser com un guitarrista tot sol 
va aconseguir fer tan proper 
un escenari tan immens”. The 
Independent va parlar d’ell com 
“...un mag de la guitarra i alhora 
un músic compromès i exquisit”.

L’agost del 2018, Miloš torna al 
Royal Albert Hall al costat de 
la BBC Symphony Orchestra 
per oferir l’estrena mundial de 
Ink Dark Moon del compositor 
Joby Talbot, un sorprenent 
concert per a guitarra compost 
especialment per a Miloš. 
L’actuació als BBC Proms de 
l’any 2018 va ser rebuda amb un 
gran entusiasme i BachTrack va 
publicar: “una actuació suprema, 
explorant una àmplia gamma de 
colors i sonoritats”.

Miloš Karadaglić GUITARRA

segurament gràcies al vincle 
amb el guitarrista Andrés 
Segovia. No sabem exactament 
si gràcies a ell però el que està 
documentat és que Segovia els 
va incloure en el seu repertori. 
Aquests cinc preludis no 
formen una unitat perquè es 
tracta de peces molt diverses. 
El primer té molt a veure amb 
el romanticisme de Chopin. 
Tots dos —el primer i el quart— 
mantenen una estructura 
tripartida en la qual el mestre 
brasiler no va incorporar nous 
procediments instrumentals i, 
per tant, mantenen l’aire i el gust 
de la Suite populaire bresilienne 
i alhora el caràcter experimental 
dels Douze Études.

La Valsa-Chôro apareix en un 
manuscrit que no és de Villa-
Lobos a la Suite populaire 
brésilienne i està escrita a Rio 
el 1912. Els Douze Études es van 
publicar per primera vegada 
a París, el 1953. N’escoltarem 
l’últim del qual es conserva el 

manuscrit autògraf de 1929. Es 
tracta d’un estudi de glissandi 
escrit en la tonalitat de la menor 
i amb una estructura tripartida 
en el qual podrem observar el 
seu elevat grau de virtuosisme i 
unes sonoritats molt dissonants.

El nostre artista d’avui va 
fer una gran incursió en la 
música moderna i l’any 2016 va 
presentar un àlbum, Blackbird 
- The Beatles Album, en el qual 
presenta versions per a guitarra 
sola i també acompanyat 
d’altres artistes en què repassa 
temes de la banda britànica que 
avui ens oferirà en el darrer tram 
de l’espectacle.



Durant la temporada 2018/19, 
Miloš va oferir un viatge 
musical a través del repertori, 
el qual ha estat el projecte més 
important de la seva carrera: 
“The voice of the Guitar”. 
Aquest programa l’ha portat 
a actuar tant en solitari com 
acompanyat, pel Regne Unit, 
Europa, Àsia i els Estats Units. 
“Cap altre guitarrista fusiona 
com Miloš el carisma personal 
amb el refinament tècnic” (The 
Independent).
Miloš continua compromès amb 
nou repertori, especialment 
quan es tracta per a guitarra 
i orquestra, i durant aquesta 
temporada ha estrenat 
mundialment el concert per 
a guitarra de Howard Shore, 
amb la Nacional Arts Centre 
Orchestra d’Ottawa sota la 
direcció d’Alexander Shelley. 

Apassionat defensor de 
l’educació musical, actua com 
a patró de premis per a joves 
músics, i és ambaixador de Live 
Music Now, el London Music 
Fund i el programa educatiu al 
Wigmore Hall. Promociona la 
música clàssica cap al públic 
més ampli possible, fins i tot ha 
hagut de fer aparicions a ràdio 
i televisió, com a mentor de la 
competició nacional de talents 
Guitar Star, a més de copresentar 

l’any 2014, el concurs BBC 
Young Musician, del qual l’any 
2018 va ser membre del jurat.

Nascut a Montenegro el 1983, 
Miloš va començar a tocar la 
guitarra a 8 anys. A 16 anys va 
rebre una beca per estudiar a 
la Royal Academy of Music i 
es va traslladar a Londres, on 
viu actualment, i alhora manté 
vincles molt propers amb la seva 
família i el seu país d’origen. 
L’any 2015 fou nomenat membre 
de la Royal Academy of Music, 
i el 2016 la revista BBC Music 
Magazine el va incloure entre els 
sis grans guitarristes clàssics del 
segle passat.

Miloš enregistra en exclusiva per 
Decca Classics/Universal Music. 
I des de l’any 2007  toca amb 
una guitarra Greg Smallman.



THE SOUND OF SILENCE (SINGLE) 
spoti.fi/2YxdtSY

BLACKBIRD. THE BEATLES ALBUM
Miloš Karadaglić (guitarra) · Artistes convidats (Gregory Porter, Steven 
Isserlis, Tori Amos,  Anoushka Shankar) 
CD MERCURY CLASSICS (2015)

ARANJUEZ
Miloš Karadaglić (guitarra) · London Philharmonic Orchestra · Yannick 
Nézet-Séguin (director) 
CD DEUTSCHE GRAMMOPHON (2014)

MEDITERRÁNEO
Obres de Granados, Tàrrega, Albéniz, Llobet, Theodorakis i Domeniconi 
Miloš Karadaglić (guitarra) · English Chamber Orchestra · Paul Watkins 
(director) 
CD DEUTSCHE GRAMMOPHON (2011)

ENTREVISTA A MILOš KARADAGLIć (CATALUNYA MÚSICA, 2015)
bit.ly/2KZE7kk 

ENTREVISTA A MILOš KARADAGLIć (MUNDOCLASICO.COM)
bit.ly/30ffUKA 

WEB DE MILOš KARADAGLIć
milosguitar.com

YOUTUBE DE MILOš KARADAGLIć
bit.ly/2XpTObb

ENTRADA A LA VIQUIPÈDIA DEL GUITARRER GREG SMALLMAN 
bit.ly/2NxiQk4

… ‘astúries’, d’albéniz, va fer que 
Miloš Karadaglić es convertís en 
guitarrista?
Així ho explicava en una entrevista 
emesa per Catalunya Música l’any 
2015. “Va ser la primera obra de 
guitarra clàssica que vaig escoltar. 
Tenia vuit anys i jo acabava de 
començar a estudiar guitarra. 
El meu pare em va posar un vinil 
d’Andrés Segovia, de la seva 
col·lecció de discos, i la primera 
peça que va sonar va ser Astúries. 
Quan vaig escoltar aquell so vaig 
pensar que era el més meravellós 
que havia sentit mai a la meva 
vida”. Des d’aquell moment va 
decidir que algun dia seria capaç 
de tocar aquella peça. Molts anys 
després, Astúries es convertiria en 
la primera peça del seu primer disc 
amb Deutsche Grammophon.

… l’òpera l’ha marcat com a 
guitarrista i com a músic?
“Per mi la lliçó més important que 
he après com a músic és quan vaig 
començar a escoltar òpera. Perquè 
Callas o Pavarotti t’expliquen una 
història en cada nota. Cada so que 
emetien, era el so perfecte per 
aquell moment musical. I de tots 
els guitarristes, l’única persona que 
tenia aquesta qualitat era Segovia. 
Perquè en cada so que produeix, 
fins i tot si no t’agrada aquell 
so, has d’escoltar-lo”, explicava 
el guitarrista en la conversa de 
Catalunya Música.

… el músic de Montenegro toca 
amb una guitarra australiana?
És un instrument de Greg 
Smallman, guitarrer d’Esperance 
(Austràlia Occidental). Aquest 

constructor el va descobrir a 
través d’un altre guitarrista, John 
Williams, que tocava un dels seus 
instruments. “És la guitarra que 
trobo més adequada per a mi. Té 
una sonoritat molt rica i preciosa, 
amb una presència i un pes que a 
mi m’encanten”.

... Karadaglić qualificava la 
gravació del ‘Concierto de 
aranjuez’ com l’experiència 
musical més meravellosa de la 
seva vida?
L’acompanyava la London 
Philharmonic Orchestra, dirigida 
per Yannick Nézet-Séguin. “Em 
sentia en família, una família de 
grans amics”. L’enregistrament 
es va fer en dos dies. Va ser a 
Londres, als estudis d’Abbey Road. 
L’àlbum inclou també la Fantasía 
para un gentilhombre i altres peces 
per a guitarra sola del mateix 
Rodrigo i de Falla. “Normalment 
no m’agrada gaire escoltar els 
meus propis CDs, però quan 
escolto aquest, em sento molt bé”. 

… el nou àlbum de Karadaglić 
sortirà el 13 de setembre?
Així ho va comunicar ell mateix a 
través de les xarxes socials a final 
de juny, a l’hora que compartia 
el single que dona nom al disc: 
The Sound of Silence, una versió 
guitarrística amb acompanyament 
d’orquestra de corda de la 
coneguda cançó del grup Simon & 
Garfunkel. En aquest nou treball del 
guitarrista montenegrí s’hi poden 
trobar peces clàssiques de Tàrrega, 
Pujol o Falla; al costat de versions 
de cançons de Leonard Cohen, 
Radiohead o Michel Legrand.

Sabies que... recomanacionsPere Andreu Jariod, divulgador musical Pere Andreu Jariod, divulgador musical



Més informació:   www.auditorigirona.org/nitsdeclassica  ·  872 08 07 09
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AuditoriGirona

Auditori_gi

AuditorideGirona

#CiutatdeFestivals
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Segueix-nos a:

Sou instagramers, tuitaires, 
bloguers? Veniu a Nits de Clàssica 
i convertiu-vos en influencer del 
festival. Envieu un correu a info@
auditorigirona.org i aconseguiu 
l’acreditació. Us reservem una 
zona especial per a vosaltres. 
Places limitades. 
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COL·LABORADORS PRINCIPALSMECENES

PATRONS

MITJANS COL·LABORADORS

AMB EL SUPORT DE

Propers
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dimarts 30 de juliol
20.30h. Museu d’Art
Preu: 30€ 

iSaBEllE
FauST VIOLí

25, 26 i 28 de juliol
20.30h. Claustre de 
Sant Pere de Galligants
Preus: 15€ / 32€
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