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“Una societat que només s’interessa per conservar el seu 
patrimoni tendeix a morir perquè té por d’anar endavant 
donant més importància a la seva memòria que al seu futur”
Pierre Boulez (1925-2016)

“La música d’avui no satisfà ni a músics ni a públic i per 
omplir aquest buit creat, tornem a la música històrica” 
Nikolaus Harnoncourt (1929-2016)

Pierre Boulez,  i Nikolaus Harnoncourt., ambdós músics i creadors compromesos, 
han definit la interpretació de la música clàssica en el seu temps. Amb la seva mort 

definitivament tanquem musicalment el segle XX.
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El tEstamEnt musical dE PErgolEsi 
La presència del carismàtic Marc Minkowski és, sens dubte, un dels atractius principals de l’edició de Nits de Clàssica. Minkowski, que ha revolucionat la interpretació conven-
cional de les grans pàgines des del Barroc, oferirà una lectura dramàtica i teatral d’una autèntica obra mestra del repertori universal: l’Stabat Mater de Pergolesi.  

ÚNIC CONCERT A L’ESTAT

les musiciens du louvre

Fundada el 1982 per Marc Minkowski, la formació ofereix una reinterpretació del 
repertori líric i simfònic, des del Barroc fins a l’època moderna, amb instruments 
d’època. Establerta des del 1996 a la població francesa d’Isère, destaquen les seves 
interpretacions d’obres de Händel, Purcell, Rameau, Haydn i Mozart, de la Missa en 
Do menor, Missa en Si menor i Passió segons sant Joan de Bach o la integral de les 
simfonies de Schubert, tant en directe com en estudi. També ha aconseguit un gran 
reconeixement en la música francesa del segle XIX: Berlioz, Bizet i Massenet.

Entre els seus darrers èxits, cal destacar Alceste a l’Opéra Garnier de París, Orfeo ed 
Euridice de Gluck a Salzburg i MC2:Grenoble; una gala Mozart pels trenta anys de la 
formació; Les contes d’Hoffmann d’Offenbach a la Salle Pleyel de París; L’holandès 
errant de Wagner a l’Òpera de Versalles, MC2: Grenoble, Konzerthaus de Viena, Palau 
de la Música Catalana i Theater an der Wien; Platée de Rameau a l’Òpera de París; 
Lucio Silla de Mozart al Mozartwoche, Festival d’Estiu de Salzburg i Festival de Bre-
men, al qual és convidada habitual des del 1995, i Le Nozze di Figaro al Theater an 
der Wien i l’ Òpera de Versalles.

Aquesta temporada 2015-16 ha interpretat Platée de Rameau a l’Opéra Garnier de 
París, Le Nozze di Figaro de Mozart a Versalles, dues gires europees amb Mozart’s 
Will i Händel/Telemann amb Anne-Sofie von Otter i una altra gira, per l’Àsia, amb la 
Simfonia Imaginària de Rameau.

Darrerament ha enregistrat les Simfonies de Londres de Haydn (Naïve, 2010) i les de 
Schubert (2012), L’holandès errant de Wagner i El vaixell fantasma de Dietsch (2013).

marc minkowski

Nascut a París el 1962, quan tenia 19 anys va fundar Les Musiciens du Louvre, que 
ha tingut un paper molt actiu en la renovació de la manera d’interpretar la música 
barroca. 

Minkowski és un director convidat habitualment a París, on ha dirigit nombroses 
produccions a l’Òpera Nacional (Platée, Idomeneo, Die Zauberflöte, Ariodante, Giulio 
Cesare, Iphigénie en Tauride, Mireille i Alceste), al Théâtre du Châtelet (La belle Hé-
lène, La grande-duchesse de Gérolstein, Carmen i Die Feen) i a l’Opéra Comique (La 
dame blanche, Pelléas et Mélisande i Die Fledermaus).

Ha dirigit òpera al Festival de Salzburg (Die Entführung aus dem Serail, Mitridate, Così 
fan tutte, Lucio Silla), Brussel·les (Les huguenots i Il trovatore), Zuric, Venècia, Moscou 
(Pelléas et Mélisande), Berlín, Amsterdam, Viena (Hamlet i Der fliegende Holländer al 
Theater an der Wien, i Alcina a l’Òpera Estatal) i a Ais de Provença (L’incoronazione di 
Poppea, Le Nozze di Figaro, Die Entführung aus dem Serail, Idomeneo, Don Giovanni i 
Il turco in Italia). La temporada 2014-15 va debutar a la Royal Opera House (Covent 
Garden) i al Teatro alla Scala de Milà. Actualment està treballant al Festival de Drott-
ningholm de Suècia en la trilogia Mozart-Da Ponte, que va iniciar l’estiu de 2015 amb 
una magnífica interpretació de Le Nozze di Figaro.

Minkowski també és molt reclamat en el terreny concertístic i ha dirigit orquestres 
com la Simfònica de la BBC, la Filharmònica de Berlín i la Filharmònica de Viena, 
l’Orquestra Mozarteum de Salzburg, la Mahler Chamber Orchestra, l’Orquestra de 
Cleveland i l’Orquestra del Teatre Mariinski, amb qui també també ha dirigit obres 
dels segles XIX i XX.

Com a director artístic de la Setmana Mozart des del 2013, hi ha convidat Bartabas 
i la seva Acadèmia Eqüestre de Versalles per actuar en la producció escenificada de 
Davide penitente de Mozart (2015) al Felsenreitschule, antiga escola barroca d’estiu 
d’equitació. El 2011 va fundar el Festival Ré Majeure a l’illa de Ré, a la costa atlàntica 
francesa. Ha estat nomenat mànager general de l’Òpera Nacional de Bordeus, càrrec 
que assumirà el setembre de 2016.

dimecres, 29 de juny. 21 h
Catedral de Girona 

  Preu: 25 € / 15 € · SEIENT SORPRESA:  10 €

les MusiCieNs du louvre 
MarC MiNkowski, director

P R O G R A M A :

G. B. Pergolesi: Stabat Mater
W. A. Mozart: Exultate, jubilate KV 165

J. S. Bach: Cantata Schlage doch, gewünschte Stunde BWV 53

20.30 h  
Ens preparem 
pel concert!
El Guia musical 
d’avui és 
Òscar Bonany 

C O N 1 C E R T
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Barcelona ars nova 

És un ensemble vocal liderat per Mireia Barrera i format per cantants solistes que 
col·laboren habitualment amb els conjunts més prestigiosos d’arreu d’Europa, com el 
Collegium Vocale Gent, Huelgas Ensemble, Capella Reial de Catalunya i Hesperion XXI, 
Graindelavoix, Pygmalion, Ensemble Organum, Les Arts Florissants, La Colombina o 
Al Ayre Español, entre d’altres.

Barcelona Ars Nova es va crear l’octubre del 2012 dins del projecte de les Misses 
Polifòniques a Barcelona, iniciativa d’un grup d’amics d’organitzar a la capital 
catalana una temporada d’audicions de música litúrgica interpretada en esglésies 
i en el marc de les cerimònies per a les quals van ser creades. De cara a garantir la 
màxima qualitat de les interpretacions, el projecte va impulsar la creació d’un conjunt 
vocal propi. Enguany les Misses Polifòniques a Barcelona han assolit la seva quarta 
temporada.

Des de la seva creació, Barcelona Ars Nova ha interpretat un repertori centrat en la 
polifonia religiosa dels segles XV al XVII de les escoles Franco-Flamenca (Ockeghem 
i Lassus), Espanyola (Morales, Guerrero i Victoria) i de compositors italians (Palestrina 
i Monteverdi). Addicionalment ha interpretat les Misses Brevis BWV234 i 235 de 
Johann Sebastian Bach i la Missa d’Igor Stravinsky.

El novembre del 2015 Barcelona Ars Nova va participar a Navarra en una Missa 
Polifònica a l’Església de San Esteban del Señorío de Otazu. A part de la cita gironina, 
l’estiu del 2016 es presentarà per primer cop en concert, en una gira d’actuacions per 
importants monestirs romànics de Catalunya, com el de Santa Maria de Pedralbes de 
Barcelona, Poblet i Santa Maria de Ripoll.

Per a la seva activitat, Barcelona Ars Nova compta amb el suport econòmic de 
diverses empreses i de particulars que col·laboren amb l’Associació Amics de les 
Misses Polifòniques.

mireia Barrera

Nascuda a Terrassa i formada al Conservatori Municipal de Barcelona, va estudiar 
a l’Escola Internacional de Cant Coral de Namur (Bèlgica) amb Pierre Cao. 
Paral·lelament, ha realitzat estudis de cant amb M. Dolors Aldea.

Va dirigir per primer cop el Coro Nacional de España la temporada 2004-2005 i des 
del setembre de 2005 fins al juny de 2010 en va ser la seva directora titular. Amb 
ells ha realitzat gires per tot l’Estat espanyol, a més d’Alemanya, Romania, Austria i 
els Estats Units. Va impulsar la creació del Ciclo Coral del Coro Nacional de España a 
l’Auditorio Nacional de Música de Madrid. El mes d’octubre del 2012 es va presentar 
a la Basílica dels Sants Just i Pastor al capdavant de Barcelona Ars Nova.

També ha estat directora titular de la Capella de Música de Santa Maria del Mar i fins 
al desembre de 2005 va dirigir el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, del qual 
n’és fundadora. També ha estat directora convidada i ha col·laborat amb l’Orquesta 
Nacional de España, l’Orquestra de Cambra Nacional d’Andorra, l’Orquestra Barroca 
Catalana, l’Ensemble Residencias, el conjunt BCN216, el Cor de Cambra del Palau de 
la Música Catalana i el Coro de la RTVE. Ha col·laborat en nombroses ocasions amb el 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona com a assistent del Cor, així com en la preparació 
de cors i solistes infantils. Des del 1993 és directora del Cor Madrigal de Barcelona.

El 2014 la Generalitat de Catalunya li va concedir el Premi Nacional de Cultura.

En l’àmbit docent, ha estat professora de Direcció Coral a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (2002-2005).

El triomf dE l’EsPEctacularitat sonora
Ars Nova de Barcelona i la seva directora, Mireia Barrera, han consolidat un so transparent i únic. Les seves lectures dinàmiques i fresques fan reviure tresors antics d’enorme 
bellesa. L’inoblidable claustre del monestir de sant Daniel serà l’escenari d’aquesta presentació que convida a tancar els ulls i allunyar-se dels problemes diaris.

dissabte, 2 de juliol. 21 h 
Claustre del Monestir de sant Daniel 

Preu: 10 €

ars Nova de BarCeloNa
Mireia Barrera, directora

P R O G R A M A :

T.L. de Victoria: Missa “Ave Maria Stella”
J. Ockeghem: Alma Redemptoris Mater

J. Desprez: Magnus es tu, Domine
G.P. da Palestrina: “Ave Maria“ in annunciatione Beatae Mariae

G.P. da Palestrina: Stabat Mater a 8 veus
J. Cererols: Visus, tactus, gustus

J. Cererols: Regina Caeli

Amb la
col·laboració de:

C O N 2 C E R T
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mahan Esfahani

Aclamat com “el líder del seu instrument” (International Piano), Mahan Esfahani 
(Teheran, 1984) va començar a estudiar piano amb el seu pare abans d’interessar-se, 
ja adolescent, pel clavecí. Després d’estudiar Musicologia a la Universitat de Stanford 
i d’assistir a classes amb Peter Watchorn a Boston, va completar la seva formació 
amb Zuzana Růžičková a Praga. 

Va debutar a Londres el 2009 i des de llavors ha ofert recitals i concerts com a solista 
en sales com ara Tonhalle de Zuric, Konzerthaus de Viena, Philharmonie de Colònia, 
Sumida Symphony Hall de Tòquio, Frick Collection de Nova York, Chan Centre de 
Vancouver, Biblioteca del Congrés de Washington, Queen Elizabeth Hall i Wigmore 
Hall de Londres, on és convidat regularment. Ha ofert el primer recital de clavecí 
en la història dels Proms, als quals ha tornat amb la seva orquestració de L’art de 
la fuga per l’Academy of Ancient Music, que va ser seleccionada al “top ten” de la 
música clàssica de 2012 per The Observer. El seu enregistrament de les Sonates 
de Württemberg de C. P. E. Bach amb Hyperion va guanyar un Diapason d’Or, el 
premi de la revista de música de la BBC a la categoria de músics novells i un premi 
Gramophone al millor àlbum de música instrumental barroca. 

Els seus dos discos amb la integral de les Suites de Rameau van rebre cinc estrelles 
Diapason i van obtenir la qualificació d’Editor ‘s Choice a la revista Gramophone. 

El 2014, Mahan Esfahani va signar un contracte com a artista exclusiu amb Deutsche 
Grammophon. El seu primer disc, en el qual combina obres antigues i modernes, va 
ser llançat a la primavera de 2015 amb grans elogis de la crítica. 

Recentment, Esfahani ha estat nominat com a artista Gramophone de l’any per 
segona vegada.

la rEvolució En El món dEl clavicèmBal
D’origen iranià, Mahan Esfahani és el primer clavecinista després de Trevor Pinnock en fitxar per Deutsche Grammophon. Inspirat i tècnicament virtuós, els seus programes 
abracen la música de Bach i Rameau fins a les composicions que els compositors actuals de més prestigi escriuen expressament per a ell. Un referent amb una enorme 
projecció internacional que debuta en recital al territori nacional.

ÚNIC CONCERT A L’ESTAT

diumenge, 3 de juliol. 21 h
 Claustre de la Catedral (accés plaça Apòstols)

  Preu: 12 €

MahaN esfahaNi, clavicèmbal 

P R O G R A M A :

B. Martinů: Deux impromptus / Sonate
L. Harrison: Six Sonatas

V. Kalabis: Aquarelles op. 53
K. Saariaho: Le jardin secret II
J. Ph. Rameau: Trois pièces

J. S. Bach: Partita núm. 6, BWV 830

C O N 3 C E R T
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PrimEr caPÍtol En El viatgE PEr lEs sonatEs dEl ParE antoni solEr 
amB un dEls mÀXims amBaiXadors dE la sEva oBra  

Si parlem d’un dels compositors catalans més presents en el món de la música clàssica, sense dubte ens estem referint al Pare Antoni Soler (1729-1783). Originari d’Olot, 
és un dels màxims representants de la música per a teclat de la península a finals del Barroc i a principis del Classicisme. Diego Ares és un dels millors ambaixadors de la 
música de Soler. Els treballs sobre la seva música li ha reportat els guardons més importants. Us proposem un viatge en quatre parades per repassar una selecció de les 
seves 200 sonates. 

PROGRAMA  ENCÀRREC DEL FESTIVAL – ÚNIC CONCERT A L’ESTAT

diego ares

Nascut a Vigo el 1983, va estudiar piano amb Alis Jurgelionis i Aldona Dvarionaite i 
clavicèmbal amb Pilar Cancio. El 1983 va guanyar el concurs de piano RCN de Vigo 
i el 1999 va obtenir un primer premi al concurs de piano N. Rubinstein de París. El 
2004 va rebre el segon premi en la categoria de clavicèmbal en el concurs permanent 
de Juventudes Musicales de España.

El 2002 es va traslladar a Holanda per estudiar clavicèmbal amb Jacques Ogg al 
Reial Conservatori de L’Haia. A partir de 2003, va rebre classes de Richard Egarr a 
Amsterdam i el 2004 comença a estudiar a l’Schola Cantorum Basiliensis amb Jörg-
Andreas Bötticher i Jesper Christensen. El 2007 acaba el seu diploma de clavicèmbal 
amb les màximes qualificacions. També ha rebut valuosos consells del constructor de 
clavecins Joel Katzman, el pianista Laszlo Gyimesi i els clavecinistes Rafael Puyana 
i Genoveva Gàlvez.

Com a solista ha fet nombrosos concerts arreu de l’Estat espanyol (Festival de 
Granada, Quincena Musical de San Sebastián, Festival Internacional de Música y 
Danza de Santander, Festival de Úbeda, Festival de Música Antiga de Barcelona, 
Festival de Músiques Religioses i del Món de Girona, Festival FEMAS de Sevilla, 
etc.); França (Festival des cordes sensibles, Royaumont); Suïssa (amb els con-
certs de clavecí de Manuel de Falla i de Frank Martin al Victoria Hall de Ginebra, 
Festival de San Gallen, Festival CIS de Basilea, Festival de Davos, etc.); Aleman-
ya (concert inaugural de l’exposició “Die Dame mit dem Cembalo” sobre Wanda 
Landowska a Berlín, recitals amb el conjunt Madrid-Berlín, etc.); Països Baixos 
(Festival de Música Antiga d’Utrecht i una gira amb les Variacions Goldberg de J. 
S. Bach); Bèlgica (Festival de Wallonie); Noruega (Festival de Música de Cambra 
d’Oslo) i Japó (Tokyo Opera City Hall, Festival Bach 2012 al Sumida Triphony Hall).  
 

Entre 2014 i 2015 va impartir classes de clavecí, fortepiano i baix continu a la Mu-
sikhochschule de Trossingen (Alemanya). 

El 2006 enregistra el Fandango del Pare Soler i dos concerts per a clavecí de J.S. 
Bach amb l’Orquestra de Cambra de Menorca, sota la batuta de Farran James (Co-
lumna Música). Els dos enregistraments per a Pan Classics, amb obres del Pare 
Antoni Soler i de Domenico Scarlatti, van rebre l’elogi del públic i de la crítica espe-
cialitzada (Diapason d’Or, The Record Geijutsu, Scherzo). 

El seu primer enregistrament pel segell Harmonia Mundi, dedicat a les sonates inèdi-
tes del Pare Soler, ha despertat l’interès unànime de la crítica especialitzada (Diapa-
son d’Or, Choc Classica, le Choix de France Musique, Maestro de la revista Pianiste).

dimarts, 5 de juliol. 21 h 
 Claustre de la Catedral (accés plaça Apòstols)

Preu: 12 €

diego ares, clavicèmbal 

l’obra del Pare antoni soler (1729-1783) (i)

Sonates del manuscrit de la Morgan Library i Montserrat (període influència de D. Scarlatti)

20.30 h  
Ens preparem 
pel concert!
El Guia musical 
d’avui és 
Xavier Paset 

C O N 4 C E R T

P R O J E C T E  4  A N Y S :

(I) 2016 – Sonates amb influència de Scarlatti
(II) 2017 – Sonates de transició (Fitzwilliam i Guinard)
(III) 2018 – Sonates de maduresa (I)
(IV) 2019 – Sonates de maduresa (II)
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dijous, 7 de juliol. 21 h 
Claustre de la Catedral (accés plaça Apòstols)

  Preu: 20 €

aNdreas staier, clavicèmbal

P R O G R A M A :

J.S. Bach: Variacions Goldberg, BWV 988

andreas staier

És un dels intèrprets de clavecí i fortepiano més prominents del món. Va emprendre 
la carrera de solista el 1986 i des d’aleshores la seva indiscutible mestria musical ha 
deixat empremta en la interpretació del repertori barroc, clàssic i romàntic. Com a 
prova d’això, va ser guardonat amb el Premi Internacional de Música Clàssica-Artista 
de l’Any 2014.

Nascut a Göttingen el 1955, estudià piano i clavicèmbal a Hannover i Amsterdam. 
Durant tres anys va ser clavecinista de Musica Antiqua Köln, grup amb el qual va fer 
gires i enregistraments. Com a solista, actua per Europa, els Estats Units i Àsia amb 
orquestres com Concerto Köln, Freiburger Barockorchester, Akademie für alte Musik 
Berlin i l’Orchestre des Champs Elysées de París, en els festivals més importants 
d’Europa, Amèrica i el Japó.

Andreas Staier ha format trio amb el violinista Daniel Sepec i el violoncel·lista Roel 
Dieltiens i actua en duo amb Christine Schornsheim, Alexander Melnikov, Tobias Koch, 
el baríton Georg Nigl, les violinistes Petra Müllejans i Isabelle Faust i el clarinetista 
Lorenzo Coppola. També ha actuat amb artistes de l’alçada d’Anne Sophie von 
Otter, Pedro Memelsdorff, Aleksei Lubimov i Christoph Prégardien, amb el qual ha 
enregistrat lieder de Schubert, Schumann, Mendelssohn, Beethoven i Brahms.

Els seus nombrosos enregistraments per a BMG, Teldec Classics i Harmonia Mundi 
France han estat distingits amb importants premis internacionals (Diapason d’Or, 
per Am Stein vis-à-vis, amb Christine Schornsheim; Premi de la Crítica Discogràfica 
Alemanya 2002; Premi Gramophone 2011 per la gravació dels concerts de C. Ph. E. 
Bach amb la Freiburger Barockorchester, etc.). Més recentment, les seves Variacions 
Diabelli han tingut un gran ressò entre la crítica (Diapason d’Or, Disc del Mes de la 
BBC Music Magazine) i una selecció de música francesa i alemanya per a clavecí 
del segle XVII “pour passer la melancolie” va merèixer el Premi Gramophone 2013.
Compromisos actuals i futurs inclouen sèries de concerts amb el clarinetista Lorenzo 
Coppola, per presentar l’enregistrament de les sonates de Brahms; la gravació de 
l’obra per a piano a quatre mans de Schubert juntament amb Alexander Melnikov, i 
una gira europea amb la Freiburger Barockorchester per presentar l’enregistrament 
dedicat als concerts de Bach, i diverses series de concerts per l’Extrem Orient i els 
Estats Units, amb el debut amb l’Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo l’abril 
de 2017.

Andreas Staier va actuar al festival Nits de Clàssica en l’edició de l’any 2013 i va 
compartir escenari amb el pianista Alexandre Melnikov.

la vErsió canònica dEl cim BachiÀ
Quan una obra tan venerada com les Variacions Goldberg sona a través de les mans d’una llegenda com Andreas Staier, la vetllada es converteix en un moment estel·lar per 
a la ciutat. Staier ha col·laborat amb les formacions de música antiga més prestigioses del món (Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto Köln, 
entre d’altres). El Claustre serà el magnífic escenari d’aquest somni de bellesa.  

ÚNIC CONCERT A L’ESTAT

20.30 h  
Ens preparem 
pel concert!
El Guia musical 
d’avui és 
Xavier Paset 

C O N 5 C E R T
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Jove orquestra nacional de catalunya

Creada el setembre de 1993 amb el nom de Jove Orquestra Simfònica de Catalunya 
(JOSC), el 1999 va passar 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 i 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 complementant la 
tasca que en aquest terreny es desenvolupa als conservatoris i centres superiors, 
i col·laborar activament en la seva inserció professional. Així mateix, s’ha vetllat per 
oferir un producte cultural de la màxima qualitat, tot apropant-lo a tots els públics, 
amb una clara vocació social i pedagògica. 

Per fer possible aquests objectius, l’activitat de la JONC es desenvolupa mitjançant 
trobades de treball, concerts simfònics i de cambra adreçats al públic en general 
i a col·lectius amb necessitats especials, 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 orientada 
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 

Martínez-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.

Polifònica de Puig-reig 

Va néixer l’any 1968 com a Coral Joventut Sardanista, provinent de la colla sardanista 
del mateix nom. El 1987 va adoptar el nom de Polifònica de Puig-reig. Des del 1969, 
Ramon Noguera n’és el director. Des de la seva creació fins a l’actualitat, la Polifònica 
de Puig-reig ha dut a terme una trajectòria creixent d’activitat musical que l’ha 
portat a actuar arreu de Catalunya, a la majoria de països europeus i també a Israel, 
Mèxic, Filipines, Veneçuela, els Estats Units, el Canadà, Singapur, Malàisia, Colòmbia, 
Equador i Perú. El 1992 la Polifònica va acompanyar el president de la Generalitat 
de Catalunya en un viatge oficial a l’Argentina i Xile. La Coral també ha estat un dels 
artífexs del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre que se celebra cada 
setembre des del 1980. L’any 1993, amb motiu del seu vint-i-cinquè aniversari, la 
Generalitat de Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi.

Pablo gonzález

Nascut el 1975 a Oviedo, Pablo González va guanyar el 8è Premi Internacional de 
Direcció de Cadaqués i ha estat director titular de l’Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya (OBC) des del 2010 al 2015. 

Ha dirigit les orquestres tan destacades com ara la Netherlands Philharmonic, 
NHK Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, Tonkünstler Orchestra, 
Musikkollegium Winterthur, Stuttgart Chamber Orchestra, Orchestre National du 
Capitol de Toulouse, Orchestre de Chambre de Lausanne, Sinfonieorchester Basel, 
Orchestre Filharmònica de Strasbourg, entre d’altres, i les principals orquestres 
espanyoles , entre les quals s’inclouen l’Orquesta Castilla y León, Orquesta Ciudad de 
Granada i Real Filharmonia Galicia. 

El cant dEl cignE dE trEs grans comPositors 

El cant del cigne de compositors com Beethoven, Mahler i Mozart és el denominador comú del programa que presenta la JONC. Amb l’entusiasme habitual dels millors 
músics del país escoltarem la profunditat dels opus ultimum d’aquests autors. Sens dubte, el plat fort és la Novena Simfonia de Beethoven, un pas gegant dins la música 
orquestral de tots els temps.

dissabte, 9 de juliol. 21 h 
Auditori de Girona. Sala Montsalvatge 

Preu EMOCIONAL. Posa preu a les teves emocions!

JoNC 
(Jove orquestra NaCioNal de CataluNya)

Coral PolifòNiCa de Puig-reig
PaBlo goNzález,, director

P R O G R A M A :

L. van Beethoven: Simfonia núm. 9 “Coral” , op. 125
G. Mahler: Adagio (Simfonia núm. 10)

W.A. Mozart: Marxa dels homes d’armes (La flauta màgica)

20.30 h  
Ens preparem 
pel concert!
El Guia musical 
d’avui és 
Natàlia Sánchez 
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christian gerhaher

Mentre cursava estudis de Medicina, Christian Gerhaher (Struabing, Alemanya) va 
rebre classes de cant amb Paul Kuen i Raimund Grumbach i va assistir com a oient a 
l’Opernstudio de la Musikhochschule, a Munic. Les seves exemplars interpretacions 
de lied, al costat del pianista Gerold Huber, han creat escola i els seus discos han 
estat repetidament guardonats. 

El 2009, Gherhaher va obtenir el prestigiós guardó de la German Rheingau Musik-
preis. El seu enregistrament de Melancholie de Schumann va rebre el BBC Music 
Award, l’Echo Klassik al Cantant de l’Any i, un any més tard, el MIDEM Classical 
Award en aquesta mateixa categoria. Christian Gerhaher ha cantat al Munich National 
Theatre i a la Vienna State Opera, i el 2010 la revista musical Opernwelt el va nomenar 
Cantant de l’Any. El seu debut a la Royal Opera House del Covent Garden, com a Wol-
fram al Tannhäuser de Richard Wagner, va merèixer el Laurence Olivier Outstanding 
Achievement in Opera l’any 2011. 

Christian Gerhaher és convidat habitual a nombrosos esdeveniments, com ara el 
Schwetzingen Festival, Rheingau Music Festival, Proms de Londres, o els festivals 
d’Edimburg, Lucerna o Salzburg. També ha actuat en els auditoris més importants del 
món al costat de Simon Rattle, Kent Nagano, Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons, 
Herbert Blomstedt, Bernard Haitink i Christian Thielemann. 

Artista exclusiu de Sony Classical, Christian Gerhaher és artista resident al Wigmore 
Hall de Londres durant la temporada 2015/2016. 

gerold huber

Nascut a la mateixa ciutat i el mateix any (1969) que el seu company Christian 
Gerhaher, Gerold Huber va estudiar piano amb Friedemann Berger a la Musikho-
chschule de Munic i va assistir a les classes de lied de Dietrich Fischer Dieskau, a 
Berlín. El 1998 va aconseguir el Prix International Pro Musicis al costat de Gerhaher. 
Huber ofereix classes magistrals a la Universitat de Yale i als festivals d’Aldeburgh i 
Schwetzingen. 

També és convidat habitual als festivals i sales de concerts més importants del món, 
juntament a cantants de l’alçada de Mojca Erdmann, Diana Damrau, Ruth Ziesak, 
Maximillian Schmitt, Christiane Karg i Rolando Villazón, entre molts altres. 

Els seus enregistraments amb Christian Gerhaher han estat editats per Sony Classical 
i han rebut nombrosos premis. Gerold també ha gravat al costat de Bernarda Fink 
(obres de Schubert per a Harmonia Mundi França) i amb Ruth Ziesak (obres de Liszt 
per a BerlinClassics i de Haydn per a Capriccio). 

Entre els seus darrers discos, trobem les Cançons italianes d’Hugo Wolf al costat 
de Mojca Erdmann i Christian Gerhaher (Sony) i obres de Clara i Robert Schumann 
(sobre textos d’Heinrich Heine) amb Maximilian Schmitt per a Oehms Classics.

un dEls millors liEdEraBEnds PossiBlEs
Amb aquest baríton alemany, que ha estat un estret col·laborador de Rattle, Harnoncourt, Harding, Boulez i Nagano, entre d’altres, ens endinsarem en el particular cosmos 
de Schubert. Acompanyat pel seu inseparable Gerold Huber, la veu de Christian Gerhaher desgranarà aquesta  sèrie de joies musicals en miniatura. Refinament, sensibilitat i 
perfecció en aquesta nit musical a Girona.

ÚNIC CONCERT A L’ESTAT

diumenge, 10 de juliol. 21 h 
Auditori de la Mercè

Preu: 20 €

ChristiaN gerhaher, baríton

gerold huBer, piano

P R O G R A M A :  “ N A T C H V I O L E N ”

20.30 h  
Ens preparem 
pel concert!
El Guia musical 
d’avui és 
Xavier Paset 

F. Schubert: An den Mond in einer Herbstnacht D. 614
F. Schubert: Hoffnung D: 295
F. Schubert: Im Jänner D: 876
F. Schubert: Abshied D. 475
F. Schubert: Herbst D. 945

F. Schubert: Über Wildemann D. 884
F. Schubert: Der Wanderer D. 649

F. Schubert: Der Wanderer an den Mond D. 870
F. Schubert: Der Zwerg D. 771

F. Schubert: Abendstern D. 806
F. Schubert: Im Walde D. 834

F. Schubert: Nach einem Gewitter D. 561
F. Schubert: Der Schiffer D. 694

F. Schubert: An die Nachtigall D. 196
F. Schubert: Frühlinsglaube D. 686

F. Schubert: Nachtviolen D. 752
F. Schubert: Wehmut D. 772

F. Schubert: Der Sänger am Felsen D. 482
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Parra + granados = dos catalans d’èXit
Amb aquest recital tanquem un projecte que començava l’any 2012: un nou àlbum per a piano d’Hèctor Parra amb un lliurament anual; un recull que naixia de l’encàrrec de 
Nits de Clàssica a partir de les poderoses imatges que generen alguns artistes plàstics. José Menor, dedicatari de la partitura i un dels pianistes catalans amb més projecció 
al món, a més de presentar l’obra de Parra, celebrarà amb nosaltres la música d’Enric Granados en l’any que es commemoren els 100 anys del seu traspàs.

PRODUCCIÓ PRÒPIA

dijous, 14 de juliol. 21 h 
Claustre de la Catedral (accés plaça Apòstols)

  Preu: 12 €

José MeNor, piano

P R O G R A M A :

H. Parra: Cinq études d’art. Àlbum encàrrec del Nits de Clàssica. ESTRENA
E. Granados: Goyescas (integral), El Pelele

José menor

Nascut a Sabadell, es va formar al Conservatori Superior de Barcelona, al Royal 
College of Music de Londres i la Yale University. Ha rebut consells de pianistes com 
Richard Goode, Stephen Hough, Cristina Ortiz o Joaquín Achúcarro, entre d’altres. 

És un artista que desafia qualificatius, en presentar-se tant com ambaixador dels 
nostres compositors històrics (Granados, Albéniz) o com a “revolucionari del seu 
instrument” (Hèctor Parra), amb l’exploració de l’avantguarda més innovadora i la 
inclusió de les seves pròpies obres.

Qualificat com “un dels més reconeguts pianistes espanyols de la seva generació” 
(The Daily Telegraph), s’està establint ràpidament com a valor en alça en el panorama 
internacional de la música contemporània. La seva gravació de la integral pianística 
de Guinjoan va ser aclamada amb quatre estrelles per la prestigiosa revista Fono 
Forum i qualificada com a “fita discogràfica” i “un abans i un després en l’apreciació 
del piano contemporani del nostre país” (Melómano).

Va debutar a Carnegie Hall amb 15 anys i als 18 al Palau de la Música com a 
guanyador del Premi El Primer Palau. El seu debut amb la Royal Philharmonic 
Orchestra a Londres amb el Concert d’Albéniz va ser aclamat per la premsa 
internacional i el va portar a diversos països.

Com a solista ha actuat amb orquestres com l’RPO, Radio-Televisión Española, 
Simfònica de Barcelona, JONC, JONDE, Simfònica del Vallès, Redlands Symphony 
(Califòrnia), Simfònica de Xalapa (Mèxic), filharmòniques de Wuhan (la Xina), 
Montevideo (Uruguai), Wroclaw i Bydgoszcz (Polònia), entre d’altres. En recital ha 
actuat en sales com el Carnegie Hall, Wigmore Hall, Auditorio Nacional o Palau de 
la Música Catalana, entre d’altres. També intervé sovint com a músic de cambra i ha 
col·laborat amb artistes com ara Philip Setzer (Emerson Quartet), Ransom Wilson, 
Dai Miyata, Alexander Sitkovetsky o Francisco Fullana, i amb grups com ara New 
York Chamber Musicians o l’Erato Piano Trio, al Regne Unit.

És un impulsor actiu de la música contemporània del nostre país i ha estrenat 
internacionalment obres de compositors com ara Hèctor Parra, Joan Guinjoan, 
Benet Casablancas i Joan Albert Amargós, entre d’altres. Com a compositor ha 
tingut diverses estrenes; recentment, ha interpretat ell mateix la seva obra Notes on 
Crossroads a l’auditori de l’SGAE a Madrid (2013) i sis obres per a piano i electrònica 
compostes en col·laboració amb el compositor electrònic i videoartista Francesc 
Martí (RMSonce), estrenades a diverses sales de Nova York (2014). 

hèctor Parra

Nascut a Barcelona el 1976, és el compositor català de la seva generació amb 
més reconeixement i projecció internacional. Es va formar al Conservatori Superior 
de Barcelona, l’IRCAM i a la Universitat de París VIII (màster en composició 
electroacústica) i va estudiar composició amb David Padrós, Carles Guinovart, Brian 
Ferneyhough i Jonathan Harvey. 

Actualment viu a París i és professor de composició a l’IRCAM-Centre Pompidou. Les 
seves obres, així com les cinc òperes que ha compost fins ara són interpretades en 
molts dels principals festivals i teatres internacionals, com el Festival de Lucerna, 
Konzerthaus de Viena, Staatsoper de Berlín, Biennal de Munic, Guggenheim de Nova 
York o Philharmonie de París. 

L’any 2011 va rebre el Premi de Composició de la Fundació Ernst von Siemens. 
Parra ha trobat un llenguatge musical sensual i enèrgic, que ofereix a l’oient una rica 
experiència, alhora emocional i intel·lectual.

20.30 h  
Ens preparem 
pel concert!
El Guia musical 
d’avui és 
Xavier Paset 
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l’aPotEosi dE la trio sonata italiana  
Arcangello Corelli va tenir una enorme influència en el desenvolupament del llenguatge compositiu de Francisco José de Castro. Emilio Moreno, autèntic especialista de l’obra 
de Boccherini i Corelli, s’ha envoltat dels millors especialistes europeus per presentar al màxim nivell les obres de Castro. Una sorpresa musical per descobrir!

PROGRAMA ENCÀRREC DEL FESTIVAL

dissabte, 16 de juliol. 21 h
Claustre de la Catedral (accés plaça Apòstols)

  Preu: 12 €

la real CáMara
eMilio MoreNo, violí i director

eNriCo gatti, violí

MerCedes ruiz, violoncel

PaBlo zaPiCo, guitarra i tiorba

aaróN zaPiCo, clavicèmbal

P R O G R A M A :

A. Corelli: Sonatas
F. J. de Castro: Trattenimenti Armonci da Camera a tre 

la real cámara

Fundada el 1992 per Emilio Moreno per recuperar el patrimoni musical hispànic dels 
segles XVII i XVIII, La Real Cámara compta amb un important grup de músics tots 
ells reconeguts individualment pel seu prestigi internacional i una gran experiència 
en la pràctica històrica. 

Des els seus inicis, La Real Cámara ha tingut una presència molt activa en la vida 
musical tant nacional com internacional, amb concerts i enregistraments radiofònics 
i televisius als festivals i als cicles espanyols més importants: Festival Internacional 
de Granada, Festival Internacional de Torroella de Montgrí, Festival Internacional de 
Santander, Los Siglos de Oro de la Música Española, festivals de Música Antiga de 
Barcelona, Pirineus, Daroca, Úbeda i Baeza, Música Renacentista y Barroca de Vélez 
Blanco, Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio d’El Escorial, El Palau de la Música 
Catalana de Barcelona, Ciclo de Música en las Iglesias de Madrid, Los Jardines del 
Alcazar… També s’ha presentat en l’àmbit internacional –Festivals de Flandes, 
Montreux i Ambronay, festivals de Música Antiga de Sant Petersburg, Praga, Anvers, 
Bratislava, Panamà, Açores i Lisboa, Festival de Setmana Santa de París, Festival 
de Les Llums de Helsinki, Festival Cervantino de México, Festival Internacional In 
Spiritum d’Oporto, Potsdam (Berlín)– i ha actuat en sales de concerts de França, 
Itàlia, Alemanya, Suïssa, Països Baixos, Eslovènia, Mèxic o Japó, on els seus concerts 
a Tòquio dedicats a la ‘tonadilla’ i a Boccherini van ser considerats per la crítica 
“l’esdeveniment musical de l’any 2000”.

Té una extensa discografia per al segell Glossa, consagrada a la música hispana i 
amb especial atenció a Luigi Boccherini, que ha rebut importants guardons: Diapason 
d’Or, 10 Du Repertoire, Prix Cecilia, 5 Estrelles de «Goldberg», Premi Internacional 
Antonio Vivaldi, Premi Festclásica 2012, i millor disc de l’any per a moltes revistes, 
com ara CD Compact, Gramophone, Klassik Heute, Luister i Ongaku (Japó).

Emilio moreno

Madrileny, va estudiar amb el seu pare i obtingué el Diploma de Solista a l’Schola 
Cantorum Basiliensis amb Jaap Schröder. Actua regularment com a solista en 
recitals i concerts de música de cambra per tot el món. Com a director/concertino 
convidat ha dirigit a Europa, el Japó, els EUA i Mèxic. Guardonat amb diversos premis 
nacionals i internacionals pels seus registres discogràfics, és fundador del segell 
Glossa i director de La Real Cámara i El Concierto Español. 

Viu a Barcelona, on és professor a l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC), de la qual és cap del Departament de Música Antiga, i imparteix cursos i 
classes magistrals per tot el món. Des de l’any 2012 és professor associat convidat 
de la Geidai University of Arts de Tòquio. 

També és fundador i viola principal de l’Orquestra del Segle XVIII d’Amsterdam.
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PiEtismE i ProfanamEnt: lEs duEs carEs dE Bach
Fundador de Les Arts Florissants, director, clavecinista i pare del moviment historicista, William Christie ha aportat una nova llum a moltes obres del Barroc, especialment 
de l’escola francesa, Händel i Bach. L’edició d’enguany acaba amb un viatge al pietisme bachià amb algunes de les seves obres més extraordinàries. Un preuat fermall en 
companyia del gran William Christie.

ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT

dimarts, 19 de juliol. 21 h 
Auditori de Girona. Sala de Cambra

 Preu: 25 € l SEIENT SORPRESA: 10 €

les arts florissaNts
Julliette Perret, soprano

reiNoud vaN MeCheleN, tenor

aNdrew foster williaMs, baix

williaM Christie, director i teclats

P R O G R A M A :

J.S. Bach: Cantata “Weichet nur”, BWV 202
J.S: Bach: Cantata “Ich armer Mensch”, BWV 55

J.S. Bach: Obertura en Si menor, BWV 1067
J.S. Bach: Cantata del Cafè BWV 211

les arts florissants 

És un grup mundialment reconegut de cantants i instrumentistes especialitzats 
en la interpretació de música barroca amb instruments d’època. Cada temporada 
ofereix prop d’un centenar de concerts i representacions d’òpera a França i és un 
ambaixador actiu de la cultura francesa a l’estranger. 

Fundat el 1979 per William Christie, ha tingut un paper pioner en la recuperació d’un 
repertori barroc que havia estat oblidat durant molt de temps. Avui el repertori dels 
segles xvii i xviii és àmpliament interpretat i admirat. Des del 2007 Christie ha passat 
regularment la batuta de director al tenor britànic P. Agnew.

Les Arts Florissants ha col·laborat, durant la seva trajectòria, amb grans noms 
de l’escena musical, com ara Jean-Marie Villégier, Robert Carsen, Alfredo Arias, 
Pier Luigi Pizzi, Jorge Lavelli, Adrian Noble, Andrei Serban, Graham Vick, Deborah 
Warner, així com amb els coreògrafs Francine Lancelot, Béatrice Massin, Ana Yepes, 
Shirley Wynne, Maguy Marin, François Raffinot, Jiri Kylian, Bianca Li, José Montalvo 
i Dominique Hervieu. 

També ha impulsat diversos programes educatius per a joves músics: l’Acadèmia de 
Le Jardin des Voix, el programa Arts Flo Juniors i la col·laboració amb la Juilliard 
School of Music de Nova York. També organitza nombrosos esdeveniments destinats 
a captar nous públics, tant de músics aficionats com de no músics, ja siguin adults o 
nens. El grup ha produït una impressionant discografia: prop de cent enregistraments 
i una col·lecció pròpia en col·laboració amb Harmonia Mundi. El 2012, va crear el 
festival anual Dans les Jardins de William Christie, en col·laboració amb el Conseil 
Départemental de la Vendée. El grup és artista resident a la Philharmonie de París 
des del 2015.

L’any 2014, les Arts Florissants van actuar al Festival Nits de Clàssica oferint un 
repertori dedicat a la música del Barroc francès.

William christie

Clavecinista, director, musicòleg i professor, William Christie és l’inspirador d’una 
de les aventures musicals més fascinants dels últims trenta anys. Pioner en la 
redescoberta de la música barroca, n’ha introduït el repertori francès dels segles 
xvii i xviii a un públic molt ampli d’arreu del món. Nascut a Buffalo i format a Harvard 
iYale, William Christie viu a França des del 1971. El punt decisiu de la seva carrera 
cal situar-lo el 1979, quan va fundar Les Arts Florissants.

La carrera operística de William Christie, extraordinàriament activa, ha estat marcada 
per les seves nombroses col·laboracions amb directors consagrats de teatre i òpera, 
que constitueixen sempre una cita obligada en el calendari musical. Christie rep un 
gran nombre de peticions per participar com a director convidat en festivals –com 
el de Glyndebourne– i teatres d’òpera –com la Metropolitan Opera de NovaYork– i 
ha creat una companyia discogràfica que ja supera el centenar d’enregistraments.

Amb el desig de continuar desenvolupant la seva tasca com a professor, el 2002 
va crear, juntament amb Les Arts Florissants, una acadèmia biennal per a joves 
cantants, Le Jardin des Voix.

Des del 2007 és artista resident a la Juilliard School of Music de Nova York, on 
imparteix classes magistrals dues vegades l’any, acompanyat dels músics de Les 
Arts Florissants.

Gran amant dels jardins, William Christie va iniciar el cicle Dans les Jardins de 
William Christie el 2012 als seus vergers de Vendée, on s’apleguen els membres de 
Les Arts Florissants, els seus alumnes de la Juilliard School i els finalistes de Le 
Jardin des Voix.

William Christie va adquirir la nacionalitat francesa el 1995. El novembre del 2008 
va ser elegit membre de l’Acadèmia de les Belles Arts francesa i va pronunciar el seu 
discurs inaugural sota la cúpula l’Institut de França el gener del 2010.

20.30 h  
Ens preparem 
pel concert!
El Guia musical 
d’avui és 
Xavier Paset 
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Joventuts Musicals de Girona Joventuts Musicals de Girona

dissabte 25 de juny. 21 h 
Claustre de Sant Pere de Galligants

ENTRADA GRATUÏTA · Aforament limitat

MarC serra, piano

P R O G R A M A :

L. van Beethoven: Sonata op. 110 en La b major
I. Albéniz: Evocación, El Albaicín, Triana

C. Debussy: Images I

diumenge, 17 de juliol. 21h                                                                                                         

Catedral de Girona   

ENTRADA GRATUÏTA · Aforament limitat
                                                                                                             

Pau riuró, orgue

P R O G R A M A :

J.S. Bach: Preludi i fuga en Si menor, BWV 544
C. Franck: Cantabile

F. Civil: Díptic montserratí
J. Muset: Regina prophetarum

J. Langlais: Ave Maria (Trois paraphrases grégoriennes)
Ch. Tournemire: In Assumptione B.M.V: Paraphrase carillon

diumenge, 26 de juny. 21 h 
Claustre de Sant Pere de Galligants

ENTRADA GRATUÏTA · Aforament limitat

quiNtet de veNt · ProyeCto Beta
estela CórColes, flauta

guilleM vilar, oboè
JuaN Pardo, clarinet
laura serra, fagot
Jordi guasP, trompa

P R O G R A M A :

Obres de F. Danzi, A. Rubtsov, J. Ibert, J. Cornudella i Paquito de Rivera

marc serra
Nascut a Barcelona (1991), va començar a tocar el piano quan tenia cinc anys. 
Després de cursar el Grau Professional al Conservatori Isaac Albéniz de Girona amb 
Montse Cases, amb Matrícula d’Honor en piano, va seguir els estudis a l’ESMUC 
amb Vladislav Bronevetzky i Maria Jesús Crespo. Actualment fa un Màster de Piano 
a la Hochschule für Musik de Basilea, amb els professors Claudio Martínez Mehner 
i Anton Kernjak.

El 2007 va debutar com a solista a l’Auditori de Girona amb l’Orquestra del 
Conservatori Isaac Albéniz, sota la batuta de Lluís Caballeria, i també ha actuat a 
l’Auditori de Barcelona, al Teatre Metropol de Tarragona, a l’Auditori Viader de Girona 
o la Grosser Saal de la Hochschule für Musik de Basilea. Al llarg de la seva formació 
ha rebut consells i classes de professors de l’alçada de Ferenc Rados, Ralf Gothoni, 
Yong-Hi Moon, Luiz de Moura Castro, Wolfram Rieger, Ramon Coll, Jun Kanno, Martin 
Hughes i Lluís Rodríguez. En l’àmbit de música de cambra s’ha format amb Francisco 
Poyato i Kennedy Moretti. Destaquen l’actuació amb el baríton Francesc Ortega a 
l’Auditori de Barcelona el 2014, la participació en el Festival de Lied LIFE Victoria de 
Barcelona dins el “New Generation Program” el 2013, la col·laboració en la gravació 
del CD Pau i Victòria i la participació a les Vesprades de Vic el 2011.

Ha estat premiat en diversos concursos nacionals i internacionals, com ara el Segon 
premi al Concurs Intercentros de Joventuts Musicals de Catalunya (2006), Primer 
premi del Concurs d’Interpretació del Conservatori Isaac Albéniz (2008), Menció 
d’Honor al Concurs del VI Fòrum Internacional de Música de Barcelona i al XX Ibiza 
International Piano Competition. També va aconseguir el primer premi del concurs 
DBUT! de les Comarques Gironines, que el va dur l’any 2015 a fer concerts arreu de 
Catalunya dins la xarxa de Joventuts Musicals de Catalunya. Els darrers anys ha rebut 
beques de la Fundació Victòria dels Àngels, la Generalitat de Catalunya, la Fundació 
Güell i la Hochschule für Musik Basel.

Pau riuró
Nascut a Girona el 1983 es va iniciar en el món de la música amb l’estudi de piano 
fins que va descobrir l’orgue. Entusiasmat pel “rei dels instruments”, va començar 
a estudiar-lo al Conservatori de Girona, al CRR de Toulouse i a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) de Barcelona. 

Els mestres més influents en la seva formació han estat Jan Willem Jansen i Juan 
de la Rubia.

Els anys d’experiència com a organista d’església (especialment l’etapa com a 
organista assistent a Notre Dame la Daurade, a Toulouse) li han aportat un ampli 
coneixement en aquest camp.  Actualment és organista de Santa Maria de Castelló 
d’Empúries, i professor dels cursets del monestir de Montserrat. També participa en 
el món associatiu com a membre de la junta directiva de l’Associació Catalana de 
l’Orgue. 

La formació prèvia en filologia clàssica (UAB) li ha despertat un interès constant per 
la relació entre text i música.

Proyecto Beta
El seu objectiu és apropar la música clàssica a tot tipus de públic i fer-lo gaudir d’un 
espectacle que combina música clàssica amb diverses arts plàstiques. Integrat per 
uns músics professionals amb una àmplia trajectòria, Proyecto Beta ha participat 
en nombrosos esdeveniments, com la Setmana de la Poesia i Transart a l’Auditori 
Palau Falguera, la Gala Premis Ciutat de Calella i Concert Circular, entre d’altres. 
La formació és versàtil i permet als músics adaptar-se i combinar-se en funció de 
l’espectacle. Al concert de Girona es presenta el quintet de vent.

Estela córcoles, flauta
Premi d’honor de flauta travessera del Conservatori Professional de València i 
llicenciada a l’ESMUC el 2012, la seva trajectòria musical ha estat marcada per 
un gran interès en la música de cambra i simfònica. Darrerament ha col·laborat 
amb Camerata de Sant Cugat, Orquestra Filharmònica de Catalunya, orquestra de 
la Compañía Lírica siglo XXI, Orquestra de Cadaqués, JONC Filharmonia, Maribor 
International Orchestra i també és membre de la Ljubljana International Orchestra. 
Està desenvolupant un projecte musical amb el quartet de flautes Neuma, que ha 
rebut nombrosos guardons els darrers dos anys.

guillem vilar, oboè
Nascut a Avinyó (Bages), va cursar estudis piano i oboè a l’Escola de Música d’Artés. 
També va estudiar al Conservatori de Manresa i al Conservatori del Liceu, on va 
rebre classes d’interpretació amb José Manuel González i César Altur. Forma part 
d’orquestres joves com la JONC, la Jove Orquestra de les Comarques Gironines 
(JOCG), la Banda de Música del Prat, etc, i col·labora amb l’Orquestra Simfònica 
del Vallès, la GiOrquestra, l’Orquestra Terres de Marca i l’Orquestra de Cambra de 
Granollers, entre d’altres. Treballa com a professor d’oboè i formacions instrumentals 
a l’Aula de Música d’Avinyó i a l’Escola Municipal de Música d’Artés.

Juan Pardo, clarinet
Es va graduar al Conservatori del Liceu el 2014 i va accedir a l’ESMUC per estudiar 
perfeccionament. S’ha format amb grans músics i destaca el seu interès per la 
música de cambra, de la qual ha estat finalista en nombrosos concursos i guanyador 
el 2012 del Pòdiums XX. Solista a l’Òpera Jove de Catalunya i a l’Orquestra del 
Conservatori Superior del Liceu, ha interpretat el concert de clarinet de Mozart com 
a solista amb les formacions JOF, AMPC i Cordes del Món. També ha col·laborat amb 
l’Orquestra de Cambra de Granollers i la Simfònica de Sant Cugat i ha enregistrat i 
treballat en produccions amb Camerata XXI, Carlos Jean i Set d’Acció, entre d’altres. 
El 2015 va actuar amb Quintet de D’Addario Woodwinds al Congrés Mundial de 
Clarinet  ClarinetFest 2015, celebrat a Madrid.

laura serra, fagot
Va estudiar al Conservatori de Girona i a l’ESMUC, amb David Tomàs i Salvador 
Sanchís. Ha actuat amb orquestres joves, com la JONC, l’Orquestra Segle XXI i 
l’Orquestra Athenea, entre d’altres. Actualment forma part de l’Orquestra de Cambra 
de Granollers i Orquestra Camera Musicae i col·labora habitualment amb l’Orquestra 
de València, l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’Orquestra de Cadaqués, la GiOrquestra, 
la JONC Filharmonia i l’Ensemble BCN216, entre d’altres. Combina la seva activitat 
concertística amb la docència al Conservatori de Música de Girona, al Conservatori 
de Vilanova i la Geltrú i a l’Escola Municipal de Música de Girona.

Jordi guasp, trompa
Va estudiar al Conservatori de Música de Sabadell, amb Raül Garrido, i a l’ESMUC. 
A part de treballar com a professor, forma part d’orquestres joves com la JONC i 
la JONDE i col·labora amb l’OBC, l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, l’Orquestra 
Simfònica de Navarra Pablo Sarasate, GiOrquestra, l’Orquestra Simfònica del Vallès, 
l’Acadèmia de l’Orquestra Nacional d’Espanya i Camera Musicae, entre d’altres. Ha 
enregistrat CD amb Manel, The Seihos, Orquestra de Cambra Catalana i Els Pets.
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nits 4g

Sou instagramers, tuitaires, bloguers? No podeu 
evitar compartir experiències amb els vostres amics i 
seguidors? Veniu a Nits de Clàssica i convertiu-vos en 
influencer del festival.  Aconseguiu la vostra acreditació 
enviant un correu a info@auditorigirona.org. 

Us reservem una zona especial per a vosaltres. 
Places limitades.  

NitsDEClassiCa
festival

més informació:

www.auditorigirona.org/nitsdeclassica

872 08 07 09

segueix-nos a:

El guia      musical

Parlem del concert? 
Ens preparem el concert?

Trobades prèvies als concerts amb un estil distès, 
informal i per a tots els públics, on s’explicarà el 
repertori i les obres del programa que s’escoltarà 
amb l’objectiu de millorar l’experiència en el concert. 
Obert a totes les persones que han adquirit l’entrada 
al concert. Mitja hora abans de l’inici del concert a 
l’entrada del recinte.

sEiEnt         sorPrEsa 

Acosta’t a la música clàssica
a un preu molt especial

T’oferim la possibilitat d’assistir a un concert de Nits de 
Clàssica a un preu immillorable. Aquesta localitat no té 
numeració i l’usuari coneixerà la ubicació en el moment 
d’accedir al concert. Les localitats SEIENT SORPRESA 
estaran ubicades a les zones amb el preu més elevat. 
Entrades limitades. 

com puc comprar el sEiEnt sorPrEsa?
1 Selecciona la sessió Seient Sorpresa del concert al 

qual vols assistir
2  Registra’t i abona el preu corresponent 
3  Descarrega’t i imprimeix l’entrada 
4  Acosta’t a la taquilla del recinte del concert, des 

d’una hora abans del seu inici, i bescanvia el SEIENT 
SORPRESA per la teva entrada numerada.

*Si un mateix comprador adquireix més d’un Seient 
Sorpresa, no es garantirà que les localitats estiguin 
ubicades de costat. Al SEIENT SORPRESA no se li 
aplicarà cap descompte o promoció.

PrEu     Emocional

Posa preu a les teves emocions!

Com funciona? 
A la sortida del concert, tu fixes el preu 
de l’entrada en funció de l’experiència obtinguda.
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AMB EL SUPORT DE

MECENES

MITJANS COL·LABORADORS

PATRONS

COL·LABORADORS PRINCIPALS

condicions gEnErals d’adquisició
i comPra d’EntradEs:

reemborsament de localitats: no es re-
tornarà l’import de les entrades en cap cas, 
excepte per cancel·lació d’un concert. 

Puntualitat: els concerts començaran 
puntualment a l’hora indicada i no serà 
permesa l’entrada al recinte un cop iniciat 
fins al descans, si n’hi hagués. 

canvis de la programació: l’organització 
podrà alterar, si les circumstàncies ho recla-
men, les dates, la programació, els horaris o 
els intèrprets anunciats en el seu programa.
L’organització es reserva el dret d’admissió.

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
auditori de girona, teatre municipal 
(consulteu horaris al web)
taquilles del recinte del 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 concerts del Festival, 20% 
descompte 
Club Girona Cultura (Targeta Girona Ciutat): 25 % descompte

dEscomPtEs
20% de descompte: Club Girona Cultura (Targeta Girona Ciutat).
3 euros/entrada: Club Girona Cultura (Targeta 16 – 25 anys). 
Entrades limitades.
15% de descompte: Club Girona Cultura (Targeta Cultural 
General), jubilats, majors de 65 anys, menors de 26 anys, aturats, 
famílies nombroses i monoparentals i targeta discapacitat.
*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.

rEsErvEs PEr a gruPs
Preus especials per a grups en reserves anticipades. 
Consulteu disponibilitat a taquilles, al telèfon 972 20 76 34 o 
enviant un correu a taquilles@auditorigirona.org.

concErts gratuÏts
A partir d’una hora abans de l’inici del concert es lliuraran les 
entrades per estricte ordre d’arribada i fins a exhaurir l’aforament 
de l’espai.

sErvEi EsPEcial PEr a PErsonEs amB moBilitat 

rEduÏda
Consultar disponibilitat a taquilles o al telèfon 972 20 76 34 de 
cada recinte (de dimarts a divendres de 17h a 19h) o enviant un 
correu a taquilles@auditorigirona.org. 
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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

Dies 25 i 26 de juny, Claustre Sant Pere de Galligants · 17 de juliol, Catedral de Girona. gratuÏts   
oBErtura: JovEntuts musicals dE girona
MarC serra · Pau riuró 
quiNtet de veNt ProyeCto Beta

Dimecres 29 de juny. 21h · Catedral de Girona   Preu: 25 €
les MusiCieNs du louvre
MARC MINKOWSKI, director
El testament musical de Pergolesi
ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT

Dissabte 2 de juliol. 21h · Claustre del Monestir de sant Daniel   Preu: 10 €
ars Nova
MIREIA BARRERA, directora
El triomf de l’espectacularitat sonora

Diumenge 3 de juliol. 21h · Claustre de la Catedral   Preu: 12 €
MahaN esfahaNi, clavicèmbal
La revolució en el món del clave
ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT

Dimarts 5 de juliol. 21h · Claustre de la Catedral   Preu: 12 €
diego ares, clavicèmbal
Pare Antoni Soler: Sonates
ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT · PROGRAMA ENCÀRREC DEL FESTIVAL

Dijous 7 de juliol. 21h · Claustre de la Catedral   Preu: 20 €
aNdreas staier, clavicèmbal
J.S. Bach: Variacions Goldberg
ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT

Dissabte 9 de juliol. 21h · Auditori de Girona   Preu emocional
Jove orquestra NaCioNal 
de CataluNya · PABLO GONZÁLEZ, director
L. van Beethoven: Simfonia núm. 9 “Coral”

Diumenge 10 de juliol. 21h · Auditori de la Mercè   Preu: 20€
ChristiaN gerhaher, baríton
gerold huBer, piano
Lieders de F. Schubert
ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT

Dijous 14 de juliol. 21h · Claustre de la Catedral   Preu: 12€
José MeNor, piano
Programa: H. Parra (encàrrec Nits de Clàssica), E. Granados

Dissabte 16 de juliol. 21h · Claustre de la Catedral   Preu: 12€
la real CáMara
EMILIO MORENO, violí i director.
L’apoteosi de la Trio Sonata italiana
PROGRAMA ENCÀRREC DEL FESTIVAL

Dimarts 19 de juliol. 21h · Auditori de Girona   Preu: 25€
les arts florissaNts
WILLIAM CHRISTIE, director
Pietisme i profanament: les dues cares de Bach
ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT

NitsDEClassiCa
festival

GIRONA 2016 · 25 juny / 19 de juliol



més informació:

www.auditorigirona.org/nitsdeclassica
872 08 07 09

segueix-nos a:

NitsDEClassiCa
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