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EL RECITAL D’ORGUE A LA CATEDRAL DE GIRONA 
AMB UN DELS ORGANISTES MÉS RECONEGUTS DE L’ACTUALITAT

Magnètic i virtuós, Juan de la Rubia ens oferirà un dels concerts més esperats: el recital d’orgue a la Catedral de Girona. Aclamat com un dels organistes més reputats de 
casa nostra, De la Rubia oferirà una improvisació sobre l’obligada Tocata i fuga en re menor de Bach, un seguit d’obres de Torres i Franck i la imponent Suite de Duruflé.

Juan de la Rubia

Juan de la Rubia, nascut a València el 1982, és un dels organistes més reconeguts 
de la seva generació i ha actuat en els principals escenaris europeus, amb grans 
elogis tant de públic com de crítica. En aquests darrers anys, la seva activitat con-
certística ha estat intensa i ha tocat en escenaris com ara les catedrals de Barcelo-
na, León, Donostia  o Colònia, l’Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Palau 
de la Música Catalana, l’Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas i la Gewandhaus 
de Leipzig, on ha debutat aquest mes de març.

Es va iniciar en el món de la música gràcies al seu pare i a Ricardo Pitarch. Pos-
teriorment es va formar com a organista, pianista i clavecinista al Conservatori 
Superior de Música de València, a l’Escola Superior de Música de Catalunya, a la 
Universität der Künste de Berlín, i al Conservatoire National de Toulouse. Va acon-
seguir fins a cinc premis extraordinaris en diferents especialitats.

El 2002 va guanyar el Primer Premi Nacional d’Orgue al Concurs Permanent de 
Joventuts Musicals d’Espanya (2002), i després d’aquesta fita, va iniciar la seva 
carrera com a concertista solista a les sales més importants de l’Estat, així com 
a l’estranger (Andorra, Alemanya, Eslovènia, Bèlgica, Filipines, França, Guinea 
Equatorial, Hongria, Itàlia, Palestina, Portugal, República Txeca, Rússia...). 

Juan de la Rubia és un dels intèrprets més guardonats de la seva generació. Entre 
els premis que ha obtingut, cal destacar, a més del Premi Nacional d’Orgue, el 
premi El Primer Palau (2004), concedit pel Palau de la Música Catalana. També ha 
guanyat els premis Andrés Segovia-J.M. Ruiz Morales (Santiago de Compostela), 
Premi Euterpe (València), i el Primer Premi de la Real Academia de Bellas Artes 

de Granada. El 2012 va ser nomenat membre de la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi.

Músic versàtil, ha centrat la seva activitat en la música antiga com a solista i com 
a membre de diferents agrupacions. El seu repertori per a orgue abraça des del 
segle XVI fins la música contemporània i la improvisació, i a més, ha estrenat 
diverses obres de compositors contemporanis.

Ha tocat amb diferents orquestres i cors com ara el Grup Instrumental de València, 
Cor de RTVE, Cor i Orquestra de la Generalitat Valenciana, Orquestra de València, 
Camerata de Madrid, Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, Real Filarmonía 
de Galicia, Kammerorchester Carl Phillip Emanuel Bach de Berlín i JONC -Jove Or-
questra Nacional de Catalunya-, amb els directors Lorin Maazel, Fréderic Chaslin, 
Yaron Traub, Salvador Mas, Maximino Zumalave, etc.

Obert a altres disciplines artístiques, De la Rubia col·labora amb destacades per-
sonalitats del món de la cultura, per exemple en l’enregistrament de la banda 
sonora del documental en 3D La Rosa de Fuego sobre Barcelona, que prepara 
Manuel Huerga amb MediaPro; en la música de Cobalto, l’últim espectacle del 
coreògraf Nacho Duato amb la Compañía Nacional de Danza; o en la improvisació 
a l’orgue sobre la pel·lícula Faust, de Murnau.

Actualment és professor de l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) 
i organista de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Com a solista, ha 
realitzat set enregistraments.  

Divendres, 26 de juny. 21h
Catedral de Girona 

ENTRADA GRATUÏTA · Aforament limitat

Juan de la Rubia, orgue

“Als meus ulls i oïdes, l’orgue sempre serà el rei dels instruments”
W. A. Mozart

Programa:

J. de la Rubia: Improvisació sobre Tocata i fuga en Re menor de J. S. Bach
E. Torres: Berceuse

C. Franck: Coral núm. 1, en Mi major, FWV 38
E. Torres: Canción triste
M. Duruflé: Suite op. 5
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Obertura!
Joventuts Musicals de Girona

Obertura!
Joventuts Musicals de Girona

Dissabte 27de juny. 20h 
Claustre de Sant Domènec

ENTRADA GRATUÏTA · Aforament limitat

Giulia Ballare, guitarra

Programa:
G. Frescobaldi: Aria detta la Frescobalda

J.K. Mertz: An Malvina i Elegie
J. Turina: Fantasia Sevillana i Sonata op. 61

M. Ohana: Tiento
F. Tàrrega: Capricho Árabe 

Diumenge 28 de juny. 19h                                                                                                         

Claustre de Sant Domènec   

ENTRADA GRATUÏTA · Aforament limitat
                                                                                                             

Maria Pujades, soprano

Oriol Mallart, baríton

Claudio Suzin, piano

Programa: 
Cançons de Mozart, Toldrà, Manén, Mahler, Purcell, 

Schumann, Fauré i Beethoven i àries i duets d’òperes de Bellini, Rossini i Donizetti

Süsses Trio
Maria Gibert, arpa  
Júlia Casañas, viola 
Marta Torres, flauta

Programa:
H. Genzmer: Sonata per a flauta, viola i arpa
C. Debussy: Sonata per a flauta, viola i arpa

A. Bax: Trio elegíac

Giulia Ballare

Giulia Ballare és una jove guitarrista que ja ha ofert concerts en grans escenaris. 
Va començar a estudiar guitarra als 11 anys al conservatori de Novara (Itàlia), la 
seva ciutat natal, sota les indicacions del mestre Francesco Biraghi i més tard, 
amb el mestre Guido Fichtner. En aconseguir una beca Erasmus, va viatjar fins a 
Múrcia, on va conèixer el mestre Carlos Piñana; allí va entrar en contacte amb la 
música espanyola, fet que va reafirmar la seva passió per a aquest instrument. 

Des de llavors, ha guanyat nombrosos premis i distincions i ha actuat com a solista 
en nombrosos escenaris i festivals. També ha tocat acompanyant ensembles de 
cambra.

A més d’obrir els concerts de grans guitarristes com Pavel Steild, entre altres, 
apareix com a solista als festivals més importants de guitarra del seu país. Ha 
tocat en diversos duets de cambra amb violí i flauta, i ha guanyat el segon premi 
en el Concurs de Música de Cambra Giussano.

Des de 2013 forma part de la Supernova Project: un octet de guitarristes joves 
guanyadors de les competicions internacionals liderats pel Mestre Arturo Tallini. 

Süsses Trio

Süsses Trio neix al Conservatori Superior de Música del Liceu l’any 2014 amb la 
intenció d’establir una formació amb projecció cap al futur. Les seves components 
són Marta Torres (flauta), Júlia Casañas (viola) i Maria Gibert (arpa). Totes tres han 
format part d’orquestres com la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), la 
Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG), la Jove Orquestra de l’Auditori 
de Girona (JOAG), entre d’altres, a més de comptar amb premis individuals i de 
la seva formació anterior al Conservatori del Liceu. En la seva curta trajectòria, 
han tocat en diversos actes i participat en alguns concursos locals, i tenen més 
projectes de cara a l’any vinent. 

Maria Pujades

Nascuda a Barcelona, inicia els seus estudis musicals en l’especialitat de piano, que 
continua al Conservatori Municipal de Música de Barcelona amb Antoni Besses. 
Del 2009 al 2012 rep classes de cant de Carina Mora i actualment cursa el Grau 
Superior de Música a l’ESMUC en l’especialitat de Cant Clàssic amb Mireia Pintó. 
També rep classes de Josep Surinyac, Francisco Poyato, Enedina Lloris i Francesc 
Garrigosa, entre altres. Ha rebut consell de Kurt Widmer, David Mason, Josep Bros, 
Carlos Mena, Lambert Climent, Wolfram Rieger, Marcel Boone i Marco Evangelisti. 
El darrer any ha participat en el projecte Òpera Jove en l’òpera L’impresario in 
angustie de D. Cimarosa. Ha obtingut la Beca Bach 2015 que atorga la Fundació 
Bach Zum Mitsingen a joves cantants. Té una llarga trajectòria coral que inclou 
cors com el Cor Madrigal, l’Ensemble O vos omnes o el Cor de cambra Anton 
Bruckner, amb el qual ha treballat sota la direcció de P. Cao, M. Barrera, L. Hager, 
X. Pastrana, J. Sesé, M. Soustrot, J. Vila i Ll. Vilamajó entre d’altres. Paral·lelament 
a la seva formació musical, el 2012 obté la Llicenciatura de Matemàtiques a la 
Universitat Politècnica de Catalunya.

Claudio Suzin

És graduat a la Universitat de São Paulo (Brasil) i a la Universitat de Hartford (Estats 
Units), on va estudiar amb els pianistes Gilberto Tinetti i Luiz de Moura Castro 
respectivament. Ha rebut classes de mestres com José Feghali, Sônia Rubinsky, 
Vladimir Viardo, Blanca Uribe, Monique Duphil, Raquel Boldorini, Florence Millet, 
Pierre Reach, etc. Als Estats Units va treballar amb la Connecticut Concert Opera. 

Entre els anys 2002 i 2006 va viure a Medellín, Colòmbia, on va ser professor de 
piano de la Universitat EAFIT i pianista de l’Orquestra Simfònica de la mateixa 
Universitat. Va dirigir l’Ensamble de Música Nueva i va col·laborar amb el Foro de 
Compositores del Caribe i amb les Semanas Colombo – Catalanas. Com intèrpret, 
va tenir l’oportunitat de tocar vàries vegades com solista de l’Orquestra Simfònica 
Universitat EAFIT i en recitals de música de cambra en importants ciutats 

llatinoamericanes i europees. Té enregistrats dos CD’s amb música de compositors 
colombians: Percusión y Piano Contemporáneos en Colombia i La Música para 
piano de Gonzalo Vidal. Actualment, és el Director de l’Escola Municipal de 
Música de Santa Cristina d’Aro i professor de repertori del Conservatori del Liceu 
de Barcelona, a més de col·laborar freqüentment amb noms de la lírica com el 
tenor Jordi Vázquez, el baríton Xavier Mendoza, la mezzosoprano Ana Häsler o la 
soprano Carmen Rodríguez.

Oriol Mallart

L’Oriol Mallart va néixer a Girona, ciutat on va iniciar els seus estudis musicals a 
l’escola Aula Musical i al Conservatori de Música Isaac Albéniz, en l’especialitat 
de piano. Actualment està estudiant el Grau Superior de Cant a l’ESMUC, amb 
Mireia Pintó. També realitza classes amb la Marta Mathéu. Ha realitzat sessions 
de treball, entre altres, amb Josep Bros, Clemens Morgenthaler, Sigfried Gohritz, 
Alan Branch i Francisco Poyato. Actualment forma part del Cor de Cambra de la 
Diputació de Girona, amb el qual hi ha cantat com a solista en diverses ocasions. 
També canta al Cor de Cambra Bach zum Mitsingen, i ha format part del Cor Jove 
Nacional de Catalunyanen les seves dues edicions. Ha col·laborat en algunes 
ocasions amb el cor Lieder Cámera i amb l’Orfeó Català.

Entre les seves interpretacions més recents com a solista, destaquen la missa The 
Western Wind, de J.Sheppard al Festival de Música Sacra de Perpinyà, la cantata 
Membra Jesu Nostri de D. Buxtehude i la Missa Luterana en Sol M de J.S.Bach. 
Amb Bach zum Mitsingen ha cantat com a solista en les cantates BWV 72 i BWV 
39, aquesta última al Festival Bach de Toulouse. També ha estat solista a la Passió 
segons Sant Mateu a l’Auditori de Girona, amb Lieder Camera i l’Orquestra Barroca 
Catalana. En òpera, ha interpretat el rol de Bartolo a Le Nozze di Figaro de W. A. 
Mozart al Festival de Música de Besançon. També ha cantat el Lamento della Ninfa 
de C. Monteverdi, en el Festival Temporada Alta de Girona, en un espectacle de la 
performer Angelica Liddell.
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ALESSANDRINI I EL SEU CONCERTO ITALIANO ENS ENDINSEN 
EN EL MÓN DELS MADRIGALS

El prestigiós Rinaldo Alessandrini i el seu Concerto Italiano tornen a Girona per endinsar-nos en l’univers teatral de Giovanni Battista Guarini i el seu Pastor Fido. Aquesta 
és una de les obres de teatre cabdals del segle xvii i no és estrany veure com molts compositors van escriure madrigals influenciats pels seus versos. En companyia de 
Monteverdi, D’India, de Wert, Grandi, Merula i Schütz, entre d’altres, Alessandrini ens explicarà la dimensió d’aquest text. 

Diumenge 28 de juny. 21h  · Auditori de la Mercè
  Preu: 25 €

Concerto Italiano
Rinaldo Alessandrini, director

Les llums i ombres “pintades”

Programa:

Il pastor fido: madrigals de Monteverdi, D’India, Wert...

Concerto Italiano

Concerto Italiano s’ha convertit, en els seus 30 anys d’història, en una de les 
formacions italianes que ha revolucionat els criteris d’interpretació de la música 
antiga, des del repertori del madrigal –i Monteverdi en particular– fins al 
repertori orquestral i operístic del segle xviii.

Les interpretacions innovadores de Concerto Italiano han canviat totalment la 
percepció de la música dels segles xvii i xviii i de fet, els seus enregistraments 
pioners de madrigals de Monteverdi són ara referència absoluta. A més, són 
considerats per la crítica i el públic com el millor conjunt del música antiga d’Itàlia. 
A partir del repertori de madrigals, i a més de les interpretacions vibrants d’altres 
obres barroques més conegudes, Concerto Italiano és també reclamat per revelar 
al públic altres obres que han estat oblidades durant segles.

El seu repertori actual inclou obres de música sacra de Händel, Scarlatti, Legrenzi, 
Vivaldi, Melani, Pergolesi i Stradella; obres instrumentals de Bach, Vivaldi, Corelli, 
Geminiani, Locatelli i Rossini; obres vocals de Monteverdi, Marenzio, De Wert, 
Charpentier, Nenna i De Monte.

Ha actuat als festivals i escenaris més prestigiosos del món, i entre els projectes 
dels darrers anys cal destacar la trilogia de Monteverdi al Teatro alla Scala, dirigida 
per Bob Wilson.

La formació enregistra en exclusiva per al segell Naive. Els premis que ha rebut la 
seva discografia són nombrosos i destaquen quatre premis Gramophone els anys 
1994, 1998, 2002 i 2004.

Rinaldo Alessandrini
 
Rinaldo Alessandrini és clavecinista, organista, fortepianista, a més de fundador i 
director del grup Concerto Italiano. El músic porta més de vint anys a l’escena de 
la música antiga treballant sobretot el repertori de música italiana. Totes les seves 
actuacions tenen un segell inconfusible i una expressivitat pròpia de l’estil italià 
dels segles xvii i XVIII.

Alessandrini està considerat com un dels principals actors de l’escena internacional 
de la música antiga. La seva voluntat de recuperar el repertori de madrigals dels 
primers anys del segle XVII, deixat de banda durant molt de temps pels cantants 
italians, va ser el principal motiu pel qual va fundar el conjunt vocal Concerto 
Italiano. Amb els anys, ha incorporat a la formació instrumentistes i així, ha estès 
el seu camp d’investigació a la música religiosa romana, l’òpera, les cantates, els 
motets i els oratoris.

Els seus enregistraments dels madrigals de Monteverdi i d’obres religioses de 
Vivaldi han estat celebrades pels aficionats i aclamades per la crítica. Alessandrini 
és un músic apassionant i apassionat, que ha renovat la manera d’escoltar 
aquestes obres. A més de portar la direcció de Concerto Italiano, Alessandrini ha 
desenvolupat una intensa activitat com a solista, i és convidat a festivals d’arreu 
del món, als EE.UU, al Canadà i al Japó, a més d’Europa.

Com a director ha col·laborat amb l’Orquestra del Maggio Musicale Fiorentino, 
Orquestra de la Ràdio de Roma, Orquestra Simfònica Ciudad de Granada, 
Simfònica de Detroit, Orquestra Regional de Toscana, l’Orquestra de Cambra            
d’Escòcia, Northern Symphony Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, 
Societat Handel & Haydn de Boston, Freiburger Barockorchester, Orquestra del 
Teatre de l’Òpera de Lió, Orquestra de la Ràdio de Múnic, Orquestra del Teatre de 
la Monnaie, entre d’altres.
 
Ha dirigit entre d’altres òperes com Semele de Händel (Festival de Spoleto); 
L’incoronazione di Poppea (Òpera Nacional de Gal·les, Òpera de Frankfurt, Teatre 
Valli di Reggio Emilia, Teatre Comunal de Bolònia, Òpera de Rhin) o Giulio Cesare 
de Händel (Teatre Real, Teatre Comunal de Bolònia). El juliol de 2005 va signar la 
direcció musical i artística de la nova producció de L’Incoronozione di Poppea al 
Teatro Liceo de Salamanca.  

L’any 2003 va ser nomenat Chevalier dans l’Ordre des Artes et des Lettres, així com 
Accademico de la Filharmònica Romana. És un dels principals directors convidats 
de l’Òpera d’Oslo.
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Anne Sofie von Otter 

La mezzosoprano sueca està considerada una de les millors cantants de la seva 
generació. Filla de diplomàtic, va créixer entre Bonn, Londres i Estocolm. Després 
d’estudiar a la seva ciutat natal i a la prestigiosa Guildhall School of Music and 
Drama de Londres, va ingressar a l’Òpera de Basilea, on va debutar en l’àmbit 
operístic el 1983 amb el paper d’Alcina a Orlando Paladino de Haydn. Aquest va ser 
l’inici d’una carrera internacional que l’ha dut a actuar amb les millors orquestres 
i directors: Filharmònica de Berlín i Sir Simon Rattle; Orquestra Concertgebouw i 
David Robertson; Filharmònica de Nova York i Alan Gilbert; Orquestra Simfònica 
Nacional de Washington i Christoph Eschenbach; Reial Orquestra Filharmònica 
d’Estocolm i Sakari Oramo; Orquestra Nacional del Capitole de Toulouse i Marc 
Minkowski i Sinfonieorchester de Frankfurt i Paavo Järvi, entre d’altres. El 2011, 
amb motiu de l’aniversari de la mort de Mahler, va interpretar Das Lied von der Erde 
juntament amb Jonas Kaufmann i la Filharmònica de Berlín, dirigida per Claudio 
Abbado.

La diversitat del seu repertori, en constant evolució, ha estat fonamental en la 
seva reputació internacional com a cantant d’òpera. Reconeguda mundialment 
per la interpretació del rol d’Octavian (Der Rosenkavalier), també ha aconseguit 
grans èxits amb els papers de Clitemnestra (Ifigènia a Aulis), Geneviève 
(Pelléas et Mélisande), comtessa Geschwitz (Lulú), al seu debut amb Medea de 
Charpentier per a l’Òpera de Frankfurt o Giulio Cesare al Festival de Salzsburg 
de 2012, amb Cecilia Bartoli i Andreas Scholl. Ha participat en la producció 
de Christoph Marthaler de Les contes d’Hoffmann al Teatro Real de Madrid, 
a Götterdämmerung a la Deutsche Oper de Berlín, amb Sir Simon Rattle, i a 
The Rake´s Progress al Theater ander Wien, juntament amb Michael Boder.  

Amb una llarga i fructífera relació amb el segell discogràfic Deutsche Grammophon, 
Anne Sofie von Otter ha aconseguit nombrosos premis, com l’Internacional 
Record Critics, un premi Grammy (millor actuació vocal clàssica) per Des Knaben 
Wunderhorn de Mahler o el Diapasó d´Or per l’enregistrament de cançons sueques 
juntament amb Bengt Forsberg. També ha col·laborat amb la llegenda del pop 
Elvis Costello a For the Stars, i el 2010 va publicar el seu primer disc amb el segell 
Naïve, Love Songs, amb el reconegut pianista de jazz Brad Mehldau. L’àlbum Sogno 
Barocco (2012), una colecció d’àries, escenes i duets de música barroca italiana, amb 
Leonardo García-Alarcón i Cappella Mediterranea, va ser nominat per a un premi 
Grammy. El novembre de 2013 va publicar Douce France. Entre els enregistraments 
de referència de la cantant, cal destacar Le nozze di Figaro, Idomeneo, La clemenza 
di Tito, Orfeu i Eurídice amb John Eliot Gardiner, Ariodante de Haendel i Hèrcules, 
dirigides per Marc Minkowski, i Ariadne auf Naxos amb Giuseppe Sinopoli. 

Kristian Bezuidenhout 

Nascut a Sud-Àfrica el 1979, Kristian Bezuidenhout va començar els seus estudis a 
Austràlia i els va acabar a l’Eastman School of Music, als Estats Units. Actualment 
resideix a Londres. Després dels estudis inicials com a pianista modern amb R. 
Penneys, es va familiaritzar amb el clavecí amb Arthur Haas, amb el fortepiano 
amb Malcolm Bilson, i en interpretació amb Paul O’Dette. L’artista va adquirir una 
destacada experiència com a intèrpret en produccions d’òpera barroca, als Estats 
Units i a Europa, i als 21 anys va rebre el reconeixement internacional en guanyar el 
primer premi i el premi del públic del Concurs de Fortepiano de Bruges.

Bezuidenhout divideix el seu temps entre concerts, recitals i compromisos de 
música de cambra i actua en els festivals de música antiga de Barcelona, Boston, 
Bruges, Edimburg, Innsbruck, Sant Petersburg, Venècia, Utrecht, Salzsburg, Lucerna, 
Schleswig Holstein, Tanglewood i Mostly Mozart, al Lincoln Center. També actua a 
les sales de concerts més importants del món, com ara la Philharmonie de Berlín 
i de Colònia, Théâtre des Champs Elysées, Suntory Hall, Konzerthaus de Viena, 
Wigmore Hall i Carnegie Hall de NovaYork. 

Sovint és convidat per formacions com la Freiburger Barockorchester, Orchestre des 
Champs Elysées, Orchestra of the 18th Century, Concerto Köln, Chamber Orchestra of 
Europe i Collegium Vocale Gent, en molts casos com a director convidat. També ha 
actuat amb artistes de l’açada de Ph. Herreweghe, F. Brüggen, C. Hogwood, D. Hope 
i V. Mullova, a més d’oferir recitals de lied amb C. Sampson, M. Padmore i J. Kobow.

Entre els enregistraments més recents, cal destacar el disc de Sonates per a violí de 
Mozart, amb Petra Müllejans, que ha rebut molt bones crítiques, i el primer volum 
d’una sèrie de deu àlbums amb les composicions per a teclat de Mozart, guardonat 
amb un Diapason Découverte. Altres projectes per a Harmonia Mundi inclouen 
els Concerts per a piano de Mendelssohn amb la Freiburger Barockorchester i 
Dichterliebe de Schumann amb Mark Padmore.

Bezuidenhout va rebre el premio ECHO 2013 pel millor enregistrament de l’any 
d’un concert, Mozart Concertos, amb la Freiburger Barockorchester i nominat com a 
Artista de l’Any 2013 de la revista Gramophone. Aquesta temporada ha tocat amb 
l’Orquestra Mozarteum de Salzburgo, Freiburger Barockorchester, Filharmònica de 
Rotterdam i Arcangelo al Festival de Tetbury. També ha actuat en recitals al Zankel 
Salon de Nova York, Wigmore Hall de Londres, Konzerthaus de Berlín, Palau de la 
Música Catalana de Barcelona, Auditori del Louvre de París, Oji Salón de Tokio i el 
Mozart Woche, en el qual ha interpretat les Sonates Completes de Mozart.
 

UNA VEU MAGISTRAL I UN FORTEPIANISTA D’EXCEPCIÓ 
EN UNA NIT PLENA DE PETITES JOIES DEL REPERTORI

Anne Sofie von Otter és una de les veus més fascinants de les darreres dècades. Les seves recreacions de Cherubino, Octavian, Charlotte, Ariodante, Idamante o Sesto 
han revelat noves referències sobre aquests rols. La insuperable veu estarà acompanyada pel gran fortepianista sudafricà Kristian Bezuidenhout. Tots dos ens oferiran 
un acostament original i nou d’aquestes miniatures majúscules del repertori.

Dimarts, 30 de juny a les 21h ·  Claustre de la Catedral (accés plaça Apòstols)
Preu: 20 €

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Kristian Bezuidenhout, fortepiano

La veu estimada i un fortepianista d’or

Programa:
L. van Beethoven: Mainacht / In questa tomba oscura/ Es war einmal ein König

W. A. Mozart: Rondó KV. 511
F. Schubert: Adagio en Sol major D. 178

F. J. Haydn: Cantata Arianna a Naxos
A. F. Lindblad: Der schlummernde Amor / Svanvits sang / Varning / En sommarafton

F. Schubert: Romanze aus Rosamunde/ Ellens zweiter Gesang D. 838
L. van Beethoven: Rondó op. 51 núm. 1 i 2

F. Schubert: Bei dir allein/ Dass sie hier gewesen / Auf dem Wasser zu singen 
/ Der Musensohn
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Diumenge 5 de juliol a les 21h · Claustre de la Catedral (accés plaça Apòstols)
   Preu: 15 €

Ian Bostridge, tenor

 Steven Isserlis, violoncel 

Julius Drake, piano

Trio de sensibilitats

Programa:
J. S. Bach: Es dünklet mich (Cantata BWV 175)

J. S. Bach: Geliebter Jesu (Cantatas BWV 16)
J. S. Bach: Woferne du den edlen Frieden (Cantata BWV 41) 

B. Britten: Suite per a violoncel núm. 3
J. S. Bach (arr. Britten): Five Spiritual Songs

F. Lachner: 3 Songs
R. Rodney Bennett: Tom o’Bedlam
F. Schubert: Auf dem Storm, D. 943

Ian Bostridge

Nascut a Londres (1964) és un dels tenors anglesos més aclamats. Especialitzat en 
Haendel i Britten, va iniciar els estudis a les universitats d’Oxford i Cambridge, on 
es va doctorar en Història i Filosofia amb una tesi sobre la bruixeria a Anglaterra. 
El 1991 va començar la seva carrera com a cantant i va guanyar el premi de la 
Federació Nacional de Societats Musicals de l’ONU.

Ha actuat als festivals de Salzsburg, Edimburg, Múnic, Viena, Aldenburgh i la 
Schubertiada de Schwarzenberg, i a escenaris tan prestigiosos com el Carnegie 
Hall de Nova York, L’Scala de Milà, Concertgebouw d’Àmsterdam, Barbican i 
Wigmore Hall de Londres i Laeiszhalle d’Hamburgo.

Ha cantat amb la Filharmònica de Berlín i de Viena, Simfòniques de Chicago, 
Boston, Londres, BBC i Filharmòniques de Londres, Nova York, Los Ángeles, 
Rotterdam i Royal Concertgebouw. Ha compartit escenari amb directors de l’alçada 
de S. Rattle, C. Davis, A. Davis, S. Ozawa, A. Pappano, R. Muti, M. Rostropóvich, D. 
Barenboim, D. Harding i D. Runnicles. Entre les seves interpretacions operístiques 
destaquen Lysander (El somni d’una nit d’estiu) al Festival d’Edimburg, Tamino 
(La flauta màgica) i Júpiter (Semele), Peter Quint (Un altre pas de rosca), Don 
Ottavio (Don Giovanni) i Caliban (La tempesta d’Adès) amb la Royal Opera. També 
ha cantat Nerone (L’Incoronazione di Poppea), Tom Rakewell (La carrera del llibertí) 
i Aschenbach (La mort en Venècia), entre d’altres. El 2013, durant l’aniversari 
Britten, va fer nombroses interpretacions, com el Réquiem de Guerra amb London 
Philharmonic Orchestra i V. Jurowski, Les Illuminations amb la Concertgebouw 
Orchestra i A. Nelsons, i Curlew River al Barbican.

Els seus enregistraments han rebut els guardons més importants i ha estat 
nominat a 13 Grammys. 

Steven Isserlis

Aclamat internacionalment per la seva tècnica i musicalitat, el violoncel·lista 
britànic Steven Isserlis ha desenvolupat una destacada carrera com a solista, músic 
de cambra, professor i escriptor.

Isserlis està especialment interessat en la manera de dur a terme les representacions 
i ha col·laborat amb moltes de les orquestres més importants amb instruments 
d’època. És, a més, un clar exponent de la música contemporània i ha treballat amb 
molts compositors d’obres noves: The protecting veil de John Tavener, Concert de 

violoncel en un moviment de Wolfgang Rihm, Lieux retrouvés per a violoncel i piano 
de Thomas Ades, Sonata per a violoncel i piano de Stephen Hough i obres per a 
violoncel sol de György Kurtág.

Com a solista de concert treballa regularment amb les orquestres i directors 
més importants del món, entre les que es troben recentment: Filharmònica de 
Berlín i Alan Gilbert, Philharmònic i András Schiff, Orquestra de Cleveland amb 
Ton Koopman i Orquestra NHK amb Tadaadi Otaka. També ofereix recitals cada 
temporada amb pianistes com Stephen Hough, Olli Mustonen, Jeremy Denk, Kirill 
Gerstein i Dénes Várjon, i, esporàdicament, dirigeix concerts de cambra des del 
violoncel.

Com a músic de cambra i recitalista ha desenvolupat programes en moltes de les 
sales i festivals més reconeguts en l’àmbit internacional. Els seus interessos diversos 
es reflecteixen en una discografia i extensa discografia. El 2013, Steven va ser un 
dels dos violoncel·listes vius inclosos en el Saló de la Fama de Gramophone.

Isserlis ofereix molts dels seus concerts amb l’Stradivarius ‘Marquès de Corberon’ 
(Nelsova) de 1726, cedit per la Royal Academy of Music.

Julius Drake

El londinenc Julius Drake (Londres, 1959) es va especialitzar en el camp de la 
música de cambra i va destacar com un gran pianista de la seva generació.

Les seves actuacions musicals l’han portat pels escenaris d’Aldeburgh, Edimburg, 
Munic, Nova York, el Festival de Música de Salzburg, Barcelona, Milà, Wigmore Hall 
i BBC Proms de Londres.

Drake va aconseguir durant tres anys, 2007, 2009 i 2011, el Premi Gramophone i el 
Premi d’Enregistrament amb Ian Bostridge per a EMI. La seva trajectòria no acaba 
aquí ja que, també, ha destacat en diversos recitals acompanyat per Lorraine Hunt 
Lieberson, Matthew Polenzani, Joyce Didonato i Alice Coote. Amb la gravació de les 
cançons de Franz Liszt per a Hyperion Records, va guanyar el Premi de la Revista 
BBC Music el 2012.

Les seves darreres actuacions l’han dut de gira pels Estats Units i Canadà amb 
Gerarld Finley, ha fet una sèrie de quatre concerts de Schumann al Concertgebouw 
d’Amsterdam, ha estat a Japó amb Ian Bostridge i Angelika Kirchschlager i ha 
protagonitzat recitals en els Festivals de Delft i West Cork de Londres.

UN TRIO PLE DE SENSIBILITATS
En l’exploració continuada per convidar els millors liederistes del món, no hem pogut resistir-nos davant la fragilitat i l’encant d’una veu extraordinària com la de Ian 
Bostridge. El trio d’asos el completa la referència en acompanyament dels cantants (Julius Drake) i un dels cel·listes més sensibles de l’actualitat (Steven Isserlis). Un 
delicat viatge al món de les emocions expressades a cau d’orella.
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LA TRANSPARÈNCIA I LA DOLÇOR EN EL CANT D’EMMA KIRKBY 
OMPLIRÀ EL MONESTIR DE SANT DANIEL 

La dama de la veu més cristal·lina tindrà un oportú espai en el monestir de sant Daniel. Musa del moviment historicista anglès i especialista del Renaixement al 
Classicisme, Kirkby conserva intactes la transparència i la dolçor en el cant. Acompanyada del reconegut llaütista Jacob Lindberg, repassarem algunes cançons i àries 
angleses. La seva interpretació del Lament de Dido serà un altre diamant del festival.

Emma Kirkby

La soprano anglesa Emma Kirkby «ha aconseguit sintetitzar en el seu cant tota 
la puresa de la música antiga i és ja un dels tresors del patrimoni musical», se-
gons ha assenyalat el Toronto Globe and Mail. Com a solista ha actuat arreu del 
món, al costat d’orquestres i conjunts de cambra com l’Academy of Ancient Music, 
London Baroque, Orchestra of the Age of Enlighment, Freiburger Barokorchester, 
Tafelmusic, l’Studio de Musique Ancienne de Montreal, sense oblidar el Consort 
of Musike, amb el qual ha cantat i enregistrat un ampli repertori de música antiga.

En principi, Emma Kirkby no tenia aspiracions d’esdevenir cantant professional. 
Com a estudiant de clàssiques a la Universitat d’Oxford, i després mestra d’escola, 
cantava per afició en cors i petits grups.

El 1971 es va unir al Taverner Choir i el 1973, al Consort of Musicke. Va participar 
en els primers enregistraments Decca Florilegium tant amb el Consort of Musicke 
com amb l’Academy of Ancient Music, en un temps en què la major part de les 
sopranos no trobaven el so adequat per cantar amb instruments antics. Per tant, 
va haver de desenvolupar la seva pròpia tècnica, amb l’ajuda de Jessica Cash a 
Londres, així com dels directors, cantants i instrumentistes amb els quals ha tre-
ballat al llarg dels anys.

Ha mantingut llargues relacions amb grups de cambra i orquestres de música an-
tiga, en particular amb la London Baroque, la Freiburger Barockorchester, l’Orfeo 
(de Linz) i l’Orchestra of the Age of Enlightenment, així com grups posteriors, com 
el Palladian Ensemble i Florilegium.

Ha realitzat més d’un centenar d’enregistraments de tot tipus, des de seqüències 
de Hildegard von Bingen fins a madrigals del Renaixement anglès i italià, cantates 
i oratoris del barroc, obres de Mozart, Haydn i J. C. Bach. 

El 1999 va ser escollida Artista de l’Any pels oients de la cadena de ràdio clàssica 
Classic FM Ràdio, i el novembre de 2000 va rebre l’Orde de l’Imperi Britànic. Des 
de l’any 2000 col·labora amb èxit amb la discogràfica sueca BIS. Amb aquesta 
companyia ha enregistrat motets i cantates de Händel, peces de Nadal de Cou-
perin amb la London Baroque, entre d’altres. El 2009 va publicar una compilació 
titulada The Artistry of Emma Kirkby, integrada per nou CDs; el 2010 va enregistrar 
Orpheus in England,  amb Jacob Lindberg; i el 2011 un programa de Cantates de 
Montéclair amb London Baroque.

Actualment, la soprano, de  gairebé 67 anys,  demostra, a cada concert, no només 
ser una magnífica cantant, sinó també una veritable storyteller, una artista de 
cap a peus.

Jacob Lindberg

Jacob Lindberg  (Djursholm, Suècia,1952)  és un dels grans llaütistes del repertori 
del Renaixement i Barroc, gràcies a la seva tècnica neta i pura, a un so exquisit 
i vibrant i a un mestratge envejable en l’art de l’ornamentació i la interpretació 
històrica. Habitualment, actua com a solista en diferents conjunts i també dirigint 
òperes, sempre amb instruments de les famílies del llaüt i la guitarra. La seva 
passió per la música va arribar-li escoltant The Beatles i així va començar a tocar la 
guitarra. Quan va tenir 14 anys, va estudiar amb Jörgen Rörby, que el va introduir 
en el món del llaüt. En acabar els seus estudis de música a Estocolm, va marxar a 
Londres a estudiar al Royal College of Music, on va començar a descobrir un gran 
repertori llaütístic sota el guiatge de Diana Poulton. En l’actualitat, s’ha convertit 
en un dels intèrprets més prolífics de la música de la Renaixença i del barroc.       
                      
Jacob ha enregistrat nombrosos treballs per al segell BIS, molts dels quals han 
estat gravats per primera vegada en CD. El músic ha portat el so del llaüt escocès 
a l’abast del públic en general i així ha demostrat la bellesa del repertori italià. Ha 
estat el primer llaütista en enregistrar el solo complet de llaüt de John Dowland i 
la seva gravació del solo de Bach per a llaüt està considerada com una de les més 
importants lectures d’aquesta obra. 

Music actiu i intèrpret de tiorba i llaüt amb arc, Jacob ha tocat amb els ensembles 
anglesos més coneguts, com ara The English Concert, Taverner Choir, The Purcell 
Quartet, Monteverdi Choir, Chiaroscuro, The Orchestra of the Age of Enlighten-
ment i The Academy of Ancient Music. A més, és sovint reclamat per acompanyar 
en els seus recitals a artistes com ara Emma Kirkby, Ann Sofie von Otter, Nigel 
Rogers i Ian Partridge. 

Precisament, ha estat a través de les actuacions com a solista que s’ha donat a 
conèixer arreu del món, des de Tòquio fins a San Francisco, com un dels millors 
llaütistes del món.

Dilluns 6 de juliol. 21h · Claustre del Monestir de sant Daniel
Preu: 15 €

Emma Kirkby, soprano

Jacob Lindberg, llaüt 

Herois i mitologia: the Golden Age

Programa:

Cançons de Dowland, Purcell, Byrd, Lawes i Mudarra
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Dimarts 7 de juliol a les 21h  ·  Auditori de la Mercè
  Preu: 12 €

Alice Sara Ott, piano 
Francesco Tristano, piano

Els Ballets Russos de Diaghilev: Scandale!

Programa:

M. Ravel: Bolero (arr. Tristano)
C. Debussy: 3 Nocturnes (arr. Ravel)

M. Ravel: La Valse
F.  Tristano: A Soft Shell Groove Suite

I. Stravinsky: La consagració de la primavera

Alice Sara Ott

La pianista germanojaponesa és una de les solistes més prestigioses de l’actualitat 
i ha aconseguit grans èxits en les sales més importants del món. 

Recentment Alice ha actuat amb la Philharmonia Orchestra (Vladimir Ashkenazy), 
la National Symphony Orchestra de Washington (Neeme Järvi) i l’Orquestra de 
Cambra d’Europa (Thomas Dausgaard). També ha realitzat gires amb l’Orquestra 
Simfònica de la Ràdio de Finlàndia (Hannu Lintu), Oslo Philharmonic Orchestra 
(Vasily Petrenko) i l’Orquestra Filharmònica de Ràdio França (Myung-Whun 
Chung).

El més destacat de la temporada 2014/15 inclou aparicions amb la Filharmònica 
de Los Angeles (Gustavo Dudamel), Indianapolis Symphony Orchestra (Krzysztof 
Urbanski), Chicago Symphony Orchestra (Pablo Heras-Casado), i Toronto 
Symphony Orchestra (Cristian Macelaru). Properament actuarà amb la London 
Symphony Orchestra (Gianandrea Noseda) i Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks (Esa-Pekka Salonen) i gires amb la NHK Symphony Orchestra (Joan 
Storgårds).

També ha actuat amb l’Orquestra Filharmònica Txeca dirigida per Krzysztof 
Urbański, la Nacional de Bèlgica, la Filharmònica Reial de Liverpool i l’Orquestra 
Beethoven de Bonn, entre d’altres. En recital, ha debutat a Le Poisson Rouge 
de Nova York i a Chicago, Laeiszhalle d’Hamburg, Kammermusiksaal de 
Berlín, Festival Verbier, Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, Concertgebouw 
d’Amsterdam, Centre Nacional d’Art d’Ottawa i a les Sèries Internacionals de 
Piano de Londres, amb gran èxit.

La virtuosa pianista alemanya és, des de 2008, la nova musa del piano de 
Deutsche Grammophon, amb la qual ja ha enregistrat 5 àlbums dedicats a 
Txaikovski, Liszt, Chopin i Beethoven, i també és una meravellosa intèrpret de les 
obres de Johann Sebastian Bach.

Francesco Tristano 

El jove músic luxemburguès establert a Barcelona està considerat unànimement 
com un dels pianistes més prodigiosos de la seva generació. 

Nascut a Luxemburg el 1981, Tristano va estudiar als conservatoris de la seva 
ciutat, Brussel·les, Riga i París abans de graduar-se a la prestigiosa Juilliard School 
de Nova York i va debutar l’any 2000 interpretant obres de Ravel i Prokofiev amb 
l’Orquestra Nacional Russa. 

És especialista en música barroca i en l’obra de Bach, i fins i tot va formar el seu 
propi grup de cambra, els New Bach Players. Amb un tarannà inquiet i aventurer, 
el músic té uns interessos molt diversos que l’han portat ja fa uns quants anys 
a interessar-se per la música electrònica i a utilitzar habitualment el llenguatge 
dels sintetitzadors, tant en els seus discos com en directe. Tristano va formar part 
del projecte Aufgang, amb el qual va gravar un LP i diversos maxis per al segell 
francès Infiné. Amb aquest mateix segell ha publicat treballs en solitari, com la 
seva extraordinària i popular versió d’Strings Of Life, el clàssic techno de Derrick 
May.

Francesco Tristano actuarà al Festival de Música Electrònica Sónar 2015 a 
Barcelona, tot un nou repte per a l’artista que tocarà amb diversos teclats i que 
prescindirà per primera vegada del piano de cua. 

DOS PIANISTES AMB UN GRAN TALENT
L’any 1913, l’estrena de La consagració de la primavera, a càrrec dels Ballets Russos de Sergei Diaghilev, va constituir un escàndol sonat. Amb el pas del temps s’ha 
posicionat com l’obra de referència del segle XX. La dansa i el ballet continuarà sent l’eix vertebrador d’aquest suggerent programa que defensaran dos dels pianistes 
més talentosos del panorama internacional.
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Ensemble Plus Ultra

L’Ensemble Plus Ultra, que es va fundar el 2001, és una formació integrada pels 
millors cantants britànics de música antiga. El seu objectiu és donar a conèixer 
les joies litúrgiques del Renaixement, interpretades amb consciència històrica. 
El grup és conegut arreu per les seves interpretacions vigoroses i innovadores, i 
també perquè presta una gran atenció als detalls musicals i històrics. El seu afany 
curiós, per descobrir tresors del passat, el porta a explorar territoris polifònics 
desconeguts.

Com a reconeixement a la seva tasca l’Ensemble Plus Ultra va rebre, el 2012, 
el prestigiós premi Gramophone al Millor Àlbum de Música Antiga per la seva 
col·lecció de deu discos de música de Tomás Luis de Victoria. El seu darrer 
enregistrament ha estat From Spain to Eternity, que se centra en la polifonia sacra 
del Toledo de l’època del Greco.

L’Ensemble Plus Ultra és un grup de músics de cambra i no pas un cor, fet que 
suposa una aproximació molt diferent a la música antiga. A més, està vinculat 
amb grups d’estudiosos especialitzats en música vocal del Renaixement, de 
manera que pot accedir a investigacions musicològiques recents. Així, les seves 
interpretacions sempre resulten interessants i fins i tot inèdites.

Entre els exemples de les composicions recuperades per l’Ensemble Plus Ultra 
hi ha obres de Cristóbal de Morales (1500-1553), que va servir per presentar el 
grup per al segell Glossa, Morales en Toledo. Després d’aquest projecte va seguir 
la primera gravació dedicada en exclusiva a la música de Fernando de las Infantas 
(1534-1610).

Tot i que la música española s’ha convertit en l’eix principal del repertori de la 
formació, l’Ensemble Plus Ultra també es troba còmode amb la interpretació de 
música d’altres països. Entre les seves darreres gravacions es troben composicions 
del teòric musical italià del segle XVI Gioseffo Carlino, del metge, alquimista i 
músic alemany Michael Maier i del compositor anglès William Byrd.

UN VIATGE ESPIRITUAL A TRAVÉS DE LA MúSICA VOCAL DEL SEGLE XVI
Les músiques del segle XVI representen una de les cimeres de la música vocal de tots els temps. De caràcter religiós, les Catedrals necessitaven ser construïdes per 
fer sonar les obres polifòniques de Palestrina i Victoria. En aquest cas, la formació anglesa Ensemble Plus Ultra serà el perfecte traductor d’aquesta música que ens 
transporta a una pau interior: una invitació a un viatge espiritual.

Dijous 9 de juliol. 21h · Catedral de Girona
Preu: 15 / 10 €

Ensemble Plus Ultra
Una catedral sonora: polifonia vocal del XVI

Programa:
G. P. da Palestrina:  Trahe me post te

Nigra sum sed formosa
Quam pulchri sunt

T. L. de Victoria: Nigra sum ed formosa
Quam pulchri sunt

Sanctus i Benedictus (Missa Trahe me post)
Vadam et circuibo

Vidi speciosam
G. P. da Palestrina:  Surge propera

T. L. de Victoria:  Missa Surge propera
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Tabea Zimmermann

Tabea Zimmermann és, sense, dubte la violista del moment en l’àmbit interna-
cional, ja que compta amb una personalitat carismàtica i un profund coneixement 
musical, que són valorats tant pel seu públic com pels seus companys músics. 
Un talent indiscutible complementat amb una formació exhaustiva a càrrec 
d’excel·lents mestres i un entusiasme incansable per expressar el seu amor per la 
música a la seva audiència.

Com a solista col·labora regularment amb les més orquestres internacionals de 
més renom, com la Filharmònica de Berlín, Orquestra de París, Orquestra Simfò-
nica de Londres, Orquestra Filharmònica d’Israel i la Filharmònica Txeca, entre 
moltes altres. 

L’artista alemanya està molt compromesa amb la música de cambra, que ha in-
terpretat amb Gidon Kremer (violí), Heinz Holliger (oboè i compositor), Hartmut 
Höll (piano), Steven Isserlis (violoncel) i Pamela Frank (violí) en nombrosos fes-
tivals d’arreu del món. Forma part d’El Arcanto Quartet, amb els violinistes Antje 
Weithaas i Daniel Sepec i el violoncel·lista Jean-Guihen Queyras. En els darrers 
anys, el quartet ha actuat al Carnegie Hall de Nova York, la Fundació Gulbenkian 
de Lisboa, Palau de la Música de Barcelona, el Théâtre du Châtelet i Cité de la 
Musique de París, Filharmònica de Berlín i el Konzerthaus de Viena.

Tabea Zimmermann ha inspirat nombrosos compositors a escriure per a viola i 
ha introduït moltes noves obres en el repertori de concerts i música de cambra. 
L’abril de 1994 es va estrenar amb èxit la Sonata per a viola sola de György Ligeti, 
una obra composta especialment per a ella.

Des de 2002, Zimmermann és professora de viola i música de cambra a 
l’Acadèmia de Música Hans Eisler de Berlín. Ha rebut diversos premis nacionals i 
internacionals per les seves excel·lents contribucions artístiques:  premi de Música 
de Frankfurt, el premi Cultural de Hesse i el premi internacional de l’Acadèmia 
Musical Chigiana de Siena.

Tabea Zimmermann toca amb una viola del prestigiós luthier contemporani 
Etienne Vatelot des de 1983. 

Javier Perianes

Javier Perianes és un dels artistes espanyols més destacats del panorama concer-
tístic internacional i l’avalen tant la crítica com el públic. El seu nom és ja habi-
tual als festivals espanyols més importants i exitosos de l’actualitat, com els de 
Santander, Granada, Canàries, Peralada i Sant Sebastià. El 2012 va ser artista en 
residència en el Festival de Música i Danza de Granada i la temporada 2012-2013 
també ho va ser del Teatro de la Maestranza i de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla.

El pianista ha trepitjat els escenaris més prestigiosos del món, com ara el Carne-
gie Hall de Nova York, Wigmore Hall de Londres, Concertgebouw d’Amsterdam, 
New World Center de Miami, Barbican Hall de Londres, Teatre dels Camps Elisis de 
París, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Barcelona o Palau de 
les Arts Reina Sofía.

Perianes ha col·laborat amb prestigiosos directors com ara Daniel Barenboim, 
Rafael Frühbeck de Burgos, Zubin Mehta o Daniel Harding, entre altres. Amb ac-
tuacions contínues en formacions nacionals i internacionals com ara l’Orquestra 
del Capitoli de Toulouse, la BBC de Gales o la Filarmònica de Sant Petersburg sota 
la direcció de Yury Temirkanov, Javier Persianes és aclamat per totes les audiències 
i ha aconseguit un prestigi excepcional gràcies a les seves interpretacions apas-
sionades i fresques.

Els seus projectes discogràfics amb Harmonia Mundi han estat rebuts de manera 
entusiasta per la crítica internacional. Els seus enregistraments més destacats in-
clouen els Impromptus i Klavierstücke de Schubert, Sonates per a teclat de Manuel 
Blasco de Nebra i Música Callada de Mompou. Un dels seus darrers treballs està 
dedicat a la música per a piano de Manuel de Falla i inclou un enregistrament en 
directe de Noches en los Jardines de España amb l’Orquestra Simfònica de la BBC 
i Josep Pons.

Ha rebut el Premi Nacional de Música atorgat pel Ministeri d’Educació Cultura i Es-
ports pel seu compromís en la difusió de la música espanyola, pels seus projectes 
internacionals amb presència als festivals més importants i sales de concerts de 
tot el món, juntament amb orquestres i directors de gran prestigi, així com també 
pels seus valors solidaris.

DOS GEGANTS DE L’ESCENA 
AMB UN PROGRAMA PLE DE SUBTILESES

Tabea Zimmermann és presentada com la millor violista del món. Qui ho dubta? Acompanyada pel genial i eloqüent Javier Perianes, mostraran la brillantor i subtilitat 
d’un repertori d’obres universals: des de l’Arpeggione de Schubert a les Canciones españolas de Falla passant per la Fantasiestücke de Schumann i una obra de Kurtag, 
expressament escrita i dedicada a la nostra increïble solista de viola. Geni, temperament, soltura i matís, atributs d’aquests dos gegants a Girona.

Dissabte 11 de juliol. 21h · Claustre de la Catedral (accés plaça Apòstols)
Preu: 15 €

Tabea Zimmermann, viola

Javier Perianes, piano

Dos titans junts en primícia 

Programa:
F. Schubert: Sonata Arpeggione D. 821

J. Brahms: Sonata Mi b major, op. 120 núm. 2
G. Kurtag: Signs, games and messages
R. Schumann: Fantasiestücke, op. 73

M. de Falla: Siete canciones populares españolas
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Homenatge 
a Pierre Boulez

Diumenge, 12 de juliol. 19h
 Plaça del Vi

Miquel Villalba, piano

Programa:
P. Boulez: Notations

P. Boulez: Sonata núm. 2

Miquel Villalba

Format a l’Escolania de Montserrat i al Conservatori Superior Municipal de Música 
de Barcelona amb Antoni Besses, Miquel Villalba ha estat, a més, deixeble de 
Claude Helffer a París i del mestre belga Frédéric Gevers, el qual no va dubtar a 
qualificar com “un dels pianistes més dotats de la seva generació “.

En la seva brillant trajectòria acadèmica convé destacar els Premis d’Honor de 
piano i acompanyament. Ha estat premiat en diversos concursos nacionals i 
internacionals (Albacete, Granada, Berga, Carlet, Maria Canals de Barcelona, Jonge 
Virtuozen de Bèlgica, etc ...) i amb el Premi de l’Associació Catalana de Compositors 
i el Premi Generalitat
de Catalunya .

Ha ofert concerts com a solista, amb grups de cambra i amb orquestra en diferents 
països sempre amb unanimitat de la crítica: “intèrpret acurat i intel·ligent, dotat 

d’una tècnica precisa i flexible, i d’un so bellíssim “(La Semaine d’Anvers, Bèlgica),
” tècnica prodigiosa i mecanisme perfecte “(El Correo de Andalucía); ”pianista de 
dots impressionants: mestria tècnica, seguretat en els mitjans propis, exactitud 
interpretativa ... músic de gran personalitat, un Mestre ... “(Diari ABC). 

Pianista de gran versatilitat, el seu repertori abasta des del Barroc fins als nostres 
dies i el seu reconegut suport a la música actual li ha valgut nombroses dedicatòries 
d’ obres contemporànies.

La seva àmplia discografia comprèn obres des Liszt a Hindemith i cal destacar 
la integral pianística de Manuel Blancafort per al segell Naxos, que ha estat 
aplaudida per la crítica especialitzada europea.També cal destacar el seu darrer 
enregistrament dedicat a Montsalvatge i Mompou, del qual la revista Scherzo ha 
dit: “ La interpretació de Villalba de tots és excel·lent”.

Diumenge 12 de juliol. 20h                                                                                                         

Teatre Municipal
ENTRADA GRATUÏTA · Aforament limitat

                                                                                                             

Quartet Tana
Programa:

J.C. de Arriaga: Quartet núm. 2 en La major
P. Boulez: Livre pour quatuor 

H. Parra: Aracne –Quartet de corda núm. 3, 2015 · ESTrEnA A l’ESTAT

Quartet Tana

La singularitat del Quartet Tana es basa en el seu repertori, increïblement original 
i contemporani. Els seus músics imposen quatre voluntats i quatre energies 
lligades a la tradició com si fossin una sola veu, però al mateix temps, busquen una 
expressió creativa contemporània. La seva gran curiositat musical els va explorar 
nombroses facetes, estils i peces creades per compositors, que després interpreten 
als seus concerts.

La formació actual del Quartet Tana es manté des de 2010. El conjunt ha guanyat 
diversos premis, com ara el  Premi Fugida atorgat per la Unió Compositors belgues 
o l’Octave de la Músique 2013, en la categoria de música contemporània.

El Quartet, que ha tingut una trajectòria fulgurant, s’ha convertit en un gran 
defensor de la música contemporània. Ha estat convidat als festivals més destacats  
com ara el d’Aix-en-Provence, Verbier, Dinard, Ars Musica o Ràdio France. 

Tana és, des de 2011, l’únic ensemble europeu que toca amb instruments 
electrònics, equipat amb el sistema de partició AirTurn electrònic, de manera que 
està associat als centres de recerca com el Centre Henri Pousseur (Lieja), GMEM 
(Marsella), ArtZoyd (Valenciennes).

Aquest sistema els permet igualment jugar a la carta pegagògica i presentar 
visualment les serves obres, retransmeses per una gran pantalla.

“És per a mi una enorme satisfacció poder trobar espais com les Nits de Clàssica de Girona. La celebració dels 
meus 90 anys enguany és el motiu per a la revisió d’algunes de les meves obres en l’edició d’enguany. Vull, 
doncs, agrair a aquesta petita comunitat d’entusiastes la gosadia d’estar disposada a assumir els riscos de la 

radicalitat amb aquest homenatge.” 

Pierre Boulez 
Maig 2015

Encàrrec del 
WiGMorE HAll (londres), 

El MuSEu DEl louVrE (París), 
El KonzErTHAuS (Viena) 

i lES niTS DE ClàSSiCA 
(Girona)
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Manuel Blanco

Nascut el 1985 a Daimiel (Ciudad Real), comença molt aviat els seus estudis de 
trompeta amb els mestres Martín Baeza Rubio i José María Ortí Soriano. Actual-
ment rep assessorament musical del concertista internacional Reinhold Fredrich. 

Ha guanyat diversos concursos com ara el Ciutat de Xàtiva, Villena, Calvià, Moi-
xent, Jeju (Corea del Sud), etc., però el seu gran èxit va arribar en guanyar el pri-
mer premi al prestigiós ARD Music Competition de Múnic 2011, i va obtenir la 
qualificació més alta de la història de la competició. 

Ha treballat com a trompeta solista amb orquestres de primera línia com ara-
Concertgebouw d’Amsterdam, Berlin Staatsoper, Filharmònica Arturo Toscanini, o 
l’Orquesta Nacional de España, juntament amb directors  de l’alçada de Lorin Ma-
azel,  Zubin Mehta, Daniel Barenboim o Gustavo Dudamel, entre molts d’altres. 
Com a concertista, ha tocat amb l’Orquestra de la Radio de Baviera, l’Orquestra 
de la Radio de Múnic, Camerata XXI o la Capella Symphonic Orchestra (St.Pe-
tersburg).

L’interès de Manuel Blanco per la música de cambra l’ha portat a liderar el Me-
diterranean Chamber Brass, que s’ha convertit en el quintet de metalls amb més 
primers premis internacionals. Els seus projectes futurs inclouen concerts com a 
solista per al CNDM amb dues estrenes encarregades per ell, amb l’Orquestra Mu-
nicipal de València, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Minería 
(México), recitals, masterclass i el llançament del seu primer CD com a solista junt 
a l’Orquesta Nacional de España i el segell Deutsche Grammophon. 

Lluís Vidal Trio
Creada l’any 1982, Lluís Vidal Trio és una formació àgil, equilibrada, de sonoritat 
càlida i suggeridora. La proposta estilística del trio ha evolucionat i canviat a tra-
vés dels anys i ha estat enriquida per la personalitat dels integrants del trio. El seu 
repertori el conformen composicions originals i interpretacions molt personals de 
cançons populars catalanes.

Lluís Vidal Trio ha editat els treballs següents: Cançons populars (1989), 
Tren nocturn (1993), Milikituli (1995), Orquestra de Cambra Teatre Lliu-
re with Lluís Vidal Trio featuring Dave Liebman (1997), Lluís Vidal Trio 
and Dave Liebman (1997), Secret Omnium LVTrio and Mark Feldman 
(2003), Els Nostres Estàndards LVTrio i Carme Canela (2006), Brassiana 
LVTrio i Spanish Brass Luur Metalls (2009), Mompiana LVTrio featuring Dave 
Douglas & Perico Sambeat (2009), Dues visions contemporànies de la cobla 
LVTrio i la Cobla Sant Jordi (2010) i Viatge a l’interior amb espelma (2013). Han 
actuat als festivals més importants de l’estat Espanyol i en els festivals internacio-
nals, des de Dinamarca fins a Argentina o la Xina.

El fundador del trio és Lluís Vidal, que també ha estat fundador de l’Orquestra de 
Cambra Teatre Lliure (1985), dels grups de jazz Catalònia (1977), Onix (1983), 
Ictus (1987) i del seu propi trio, així com del grup de tangos Araca (1995).

Ha col.laborat amb músics de jazz com Wynton Marsalis, John Abercrombie i 
Dave Liebman entre d’altres, amb músics clàssics com Josep Pons, Walter Bo-
ykens, i H.K. Gruber i amb els músics de tango Rodolfo Mederos, Horacio Ferrer i 
Pablo Mainetti.

JONC
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya neix el setembre de 1993 amb el nom 
de Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC) i el 1999 passa a anomenar-se 
JONC. El projecte va ser dirigit per Josep Pons des de la seva fundació fins al 2001, 
any en què Manel Valdivieso n’agafa el relleu com a director artístic.

L’any 1999 es constitueix la Fundació JONC per aglutinar el nombre creixent 

d’iniciatives que en el seu sí van prenent forma. El seu Patronat està integrat per 
diversos representants de la Generalitat de Catalunya, del cercle cultural i musical 
català.

Des del seu naixement, els objectius principals de la JONC han estat facilitar una 
formació orquestral integral als joves músics del nostre país i col·laborar activa-
ment en la seva inserció professional. Així mateix, s’ha vetllat per oferir un pro-
ducte cultural de la màxima qualitat, tot apropant-lo a tots els públics, amb una 
clara vocació social i pedagògica.

Per a fer possible aquests objectius, l’activitat de la JONC es desenvolupa 
mitjançant trobades de treball, concerts simfònics i de cambra, preparació de 
material didàctic, classes, conferències, etc.

La Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya inclou tres orquestres diferents, 
a les quals s’hi accedeix per audició pública. L’activitat principal es realitza a partir 
de la JONC Alevins, formada per joves músics menors de 19 anys i de la JONC, que 
abasta fins als 25 anys. A més, també hi ha la JONC Filharmonia, que està orienta-
da a culminar els objectius educatius i artístics de la JONC mitjançant produccions 
amb criteris professionals.

La JONC ha participat en els festivals i sales de concerts més importants del país, 
sota la direcció de mestres del prestigi de Josep Pons, Guy van Waas, Ernest Mar-
tínez-Izquierdo, Jordi Mora, Manel Valdivieso, Barry Sargent, Jan Caeyers, Robert 
King, Paul Goodwin, Andrew Parrott, Antoni Ros-Marbà, Lutz Köhler, Salvador 
Mas, Edmon Colomer, Karl Anton Rickenbacher i Valery Ovsyanikov.

Manel Valdivieso
Manel Valdivieso és el Director Artístic de la JONC des de 2001. Nascut a Bar-
celona, cursa els estudis musicals a l’Escolania de Montserrat i als Conservatoris 
de Badalona i Barcelona. Completa la seva formació estudiant anàlisi amb Benet 
Casablancas i direcció d’orquestra amb Antoni Ros-Marbà.

Ha dirigit les principals orquestres espanyoles , com La Coruña, Granada, Te-
nerife, Madrid (Nacional, Sinfónica i RTVE), Bilbao, Castilla y León, Santiago de 
Compostela, Córdoba, Sevilla, Principado de Asturias, Málaga, Balears, etc... 
Paral·lelament ha desenvolupat una exitosa trajectòria operística que l’ha dut a 
debutar, entre altres, al Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Madrid, a l’Òpera 
Nacional de Korea (Seül) i a l’Òpera de Washington DC amb títols com L’Elisir 
d’Amore, Barber de Sevilla, Carmen, Lucia di Lammermoor, Il Trittico, Madama 
Buterfly, Il Trovatore, Turandot, Tosca, The Turn of the Screw i altres.

Ha enregistrat per a Harmonia Mundi, Naxos, TV3-Catalunya Música i Columna 
Música diferents projectes discogràfics, la majoria centrats en l’obra de compo-
sitors actuals.

Malgrat el fort impuls internacional de la seva activitat recent, ha mantingut sem-
pre un ferm contacte amb la realitat musical del nostre país, col·laborant i parti-
cipant decisivament en molts nous projectes professionals impulsats per conjunts 
de perfil jove o de nova creació com ara Girona XXI, Murtra Ensemble, Camera 
Musicae, Orquestra de Cambra de Cervera, Orquestra Barroca Catalana, Orquestra 
de Cambra de Granollers i molts altres.

D’entre la seva activitat recent en destaquen nombroses presències a la Tempora-
da estable de la Simfònica de Frankfurt-Oder (BSOF-Alemanya), BOS (Orquestra 
Simfònica de Bilbao), OFM (Orquesta Filharmónica de Málaga), OCG (Orquesta 
Ciudad de Granada), ORTVE i L’Orquestra de Cambra de Ginebra (Suïssa).

Ha estat el titular de l’aula de Direcció d’Orquestra al Musikene de 2010 a 2013 i 
actualment és professor al Conservatori Superior del Liceu (Barcelona).

UN PROGRAMA TREPIDANT EN UN CONCERT ESPECTACULAR I PLE DE SWING
 
Les Danses simfòniques que Bernstein va escriure per a West Side Story s’han esmunyit dins el repertori universal. Els sons americans del jazz entraven dins la sala de 
concerts, com ho farà en l’estrena de la peça de Lluís Vidal: Diàlegs. Un virtuós de la trompeta com Manuel Blanco desenvoluparà un dels concerts més espectaculars 
per a aquest instrument. Un programa ple de ritmes trepidants!!!.

Dimecres 15 de juliol. 21h · Auditori de Girona, Sala Montsalvatge
ENTRADA GRATUÏTA · Aforament limitat

JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya)
Manuel Blanco, trompeta

Lluís Vidal Trio 
   Lluís Vidal, piano 

   Masa Kamaguchi, contrabaix 
   David Xirgu, bateria

Manel Valdivieso, director

Swing Simfònic!

Programa:
L. Bernstein: Danses simfòniques West Side Story

L. Vidal: Diàlegs (obra encàrrec JonC -ESTrEnA)
D. Schnyder: Concert trompeta i orquestra

I. Stravinsky: Scherzo a la russa
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Del 4 al 31 de juliol
un passeig pel centre en companyia de retrats de gran format dels grans compositors de tots 
els temps. un intent per normalitzar la seva presència a les nostres vides.

A la rambla  de la llibertat el dia 4 de juliol i a partir del 5 de juliol a l’Auditori de Girona 

E X P O S I C I Ó

Compositors al carrer!
Martí Garcia Cros

VENDA D’ENTRADES i ABONAMENTS

C A n A l S  D E  V E n D A

VENDA PER INTERNET: www.auditorigirona.org/nitsdeclassica

TAQUILLES
Taquilles de l’Auditori de Girona:
de dimarts a divendres de 12 a 14 h.
Taquilles del Teatre Municipal:
de dimarts a divendres de 13 a 17 h. A partir del 2 de juny, de 
dimarts a divendres de 13 a 15 h. 
Taquilles del recinte on tingui lloc el concert:
Des d’una hora abans de l’inici del concert (només es vendran 
entrades del concert del dia).

ABONAMENTS
Abonament a la Carta 3:  3 o més espectacles.
Tarifa general: 20% descompte
Club Girona Cultura (Targeta Girona Ciutat): 25% de descompte

RESERVES PER A GRUPS
Preus especials per a grups. Consulteu disponibilitat a taquilles 
o bé al telèfon 872 08 07 09.

CONCERTS GRATUÏTS
A partir d’una hora abans de l’inici del concert es lliuraran les 
entrades numerades per estricte ordre d’arribada.

DESCOMPTES
· 20% dte: Club Girona Cultura (Targeta Girona Ciutat).
· 3 €/entrada: usuaris/es del Club Girona Cultura  (Targeta 

Girona 16-25 anys).
· 15% dte: usuaris/es del Club Girona Cultura (Targeta Cultural 

General), jubilats, majors de 65 anys, menors de 26 anys, 
aturats, famílies nombroses i monoparentals.

la pertinença a qualsevol d’aquests col·lectius s’haurà 
d’acreditar en el moment de la compra i a l’accés al recinte el 
mateix dia de l’espectacle.  Els descomptes no són acumulables 
i s’aplicaran només en la modalitat de compra anticipada.

SERVEI ESPECIAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Cal reservar prèviament trucant al 872 080 709, especialment 
en els concerts del Claustre de la Catedral de Girona ja que no 
és un espai accessible per a cadires de rodes.

Més informació:

www.auditorigirona.org/nitsdeclassica
872 08 07 09

Segueix-nos a:

Festival
Nits de Classica
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AMB EL SUPORT DE

MECENES

MITJANS COL·LABORADORS

PATRONS

COL·LABORADORS PRINCIPALS

Material per als
professionals de premsa

Descarregueu-vos les imatges, els àudios, les notes de premsa i les fotografies a través d’aquest QR
o al web www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/premsa

Seguiu-nos a: 
 
Twitter: @NitsdeClàssica
Facebook: AuditoriGirona
Youtube: Auditoridegirona
Instagram: Auditori_gi
 
Hashtag:  #CiutatdeFestivals

www.auditorigirona.org
www.girona.cat
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Més informació:

www.auditorigirona.org/nitsdeclassica
872 08 07 09

Segueix-nos a:

Festival
Nits de Classica


