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Dimecres, 25 de juny a les 21h · Teatre Municipal de Girona
Preu: 35 €

Mischa Maisky, violoncel

Lily Maisky, piano

Programa:
J.S. Bach: Sonata viola da gamba, en Sol menor BWV 1029

D. Xostakóvitx: Sonata en Re menor, op. 40
E. Granados: Andaluza (Danzas españolas, op. 37/5)

P. Sarasate: Playera (Danzas españolas, op. 23/5)
I. Albèniz: Tango (España, op. 165/2)

G. Cassadó: Requiebros
M. de Falla: Suite popular española
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“En el seu camp, un autèntic guanyador”.  Revista GRamophone  
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 UN DELS MILLORS VIOLONCEL·LISTES DEL MÓN
PER A LA INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL NITS DE CLÀSSICA

Per inaugurar el Festival Nits de Clàssica de 2014, convidem a Mischa Maisky, una figura indiscutible de la música clàssica i un dels millors violoncel·listes del món. 
L’únic deixeble de G. Piatigorsky i M. Rostropóvitx i artista exclusiu de Deutsche Grammophon des de fa 25 anys, ha actuat al costat dels més grans directors: Bernstein, 
Barenboim, Mehta, Ashkenazy, Sinopoli i Argerich, entre d’altres. Aquest serà tot un esdeveniment musical!

Mischa Maisky

Mischa Maisky (Letònia, 1948) és un dels violoncel·listes més destacats del pano-
rama musical des de fa més d’un quart de segle. Essent l’únic violoncel·lista que 
va tenir l’oportunitat d’estudiar amb els llegendaris Piatigorsky i Rostropó-vitx, 
s’ha convertit en un músic molt desitjat. A Girona, inaugurarà el Festival Nits de 
Clàssica amb la interpretació de peces de compositors espanyols (Granados, Sara-
sate, Albéniz, Cassadó i Falla) i amb dues sonates de Bach i Xostakóvitx. Un recital 
realment excepcional al Teatre Municipal de Girona.

Maisky es va introduir al món de la música des de ben petit, i el 1962 va ingressar 
al Conservatori de Leningrad. El 1965 va debutar a la Filharmònica de Leningrad i 
només un any més tard va guanyar el Concurs Internacional Txaikovski a Moscou. 
Va ser a partir d’aquí que va arrencar la seva carrer musical arreu de l’antiga Unió 
Soviètica.

A partir del 1970, la seva vida va fer un gir espectacular. Va ser empresonat durant 
18 mesos en un camp de treball a prop de Groky, i quan va aconseguir sortir-ne, 
va emigrar fora de l’antiga URSS. Es va instal·lar a Israel i el 1973 va guanyar el 
Concurs Cassadó a Florència.

L’enlairament de la seva espectacular carrera internacional va arrencar debutant 
amb la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Tot seguit, nombrosos concerts, 
diversos enregistraments de Schumann amb Bernstein, la participació amb la Fil-
harmònica de Viena i, fins i tot, trios per a piano de Xostakóvitx i Txaikovski amb 
Argerich i Kremer al bell mig de Tòquio, el van acabar de posicionar com un líder 
en el seu àmbit. 

Mischa va tornar a Moscou 23 anys més tard per fer un concert i enregistrar obres 
de Prokofiev i Miaskovsky amb Mikhail Pletnev i l’Orquestra Nacional de Rússia. 
A partir de l’any 2000, les seves aparicions a Europa han estat amb l’Orquestra de 
la Suisse Romande, Dresden Filharmònic, l’Orquestra Simfònica Nazionale della 
RAI i la Filharmònica de Sant Petersburg, entre un llarguíssim etcètera. També 
ha ofert nombrosos recitals amb Martha Argerich i Lily Maisky, i ha participat 
en festivals com ara l’Israel Chamber Music a Eilat, a més de Verbier, Salzburg, 
Dubrovnik i Utrech. 

Actualment, ja fa més de 3 anys que actua arreu d’Europa i l’Extrem Orient en 
recitals amb Lily Maisky, la seva filla, .

Lily Maisky

La jove parisina Lily Maisky (1987) és la filla del violoncel·lista Mischa Maisky. 
Lily Maisky va començar a tocar el piano quan tenia quatre anys amb Lyl Tiempo, 
i posteriorment va estudiar amb mestres de l’alçada de Hagit Kerbel, Olga Mogi-
levsky, Valeria Szervansky, Llana Davids i Alan Weiss. 

El fet d’actuar en duet amb el seu pare de forma habitual ha propiciat que, amb 
només 26 anys, ja hagi trepitjat escenaris de mig Europa i Orient. A part, també, 
ha participat al Festival Verbier, Progetto Martha Argerich, Schiesswig Hoistein i 
el Festival Internacional Kammermuziek d’Utrecht, entre altres.
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Dissabte, 28 de juny a les 21h ·  Claustre de la Catedral
Preu: 25 €

Xavier Sabata, contratenor

Kenneth Weiss, clavecí

Programa:
G. F. Händel: Cor ingrato (Rinaldo)

G. Bononcini: Lasciami un sol momento
D. Scarlatti: Sonates K. 56, 232 i 124

G.M. Ruggieri: Vinto son dalla mia fede
G.M. Ruggieri: Deh m’adita o bella Dea

Barone E. D’Astorga: In queste amene selve
D. Scarlatti: sonates K. 16 i  546

G. F. Händel: Dolc’è pur d’amor l’affano
G. F. Händel: Abbruggio, avvampo è fremo (Rinaldo)
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Xavier Sabata

El contratenor Xavier Sabata, una de les veus líriques emergents més internacionals 
del país, ha actuat en diversos països europeus, en teatres d’òpera d’arreu i en 
nombrosos festivals. Ha col·laborat amb les orquestres europees més importants, 
com ara Les Arts Florissants. Ha cantat al Théâtre des Champs Élysées de París, a 
l’Opéra Royal de Versalles, al Badische Staatstheater de Karlsruhe i al Konzerthaus 
de Viena, entre d’altres.

Nascut a Avià (Barcelona), es va formar en art dramàtic a l’Institut del Teatre de 
Barcelona, però aviat es va dedicar a altres disciplines: va estudiar saxòfon al 
Conservatori de Barcelona, cançó tradicional i lied al Conservatori de Karlsruhe 
(amb els professors Hartmut Höll i Mitsuko Shirai) i va assistir a classes magistrals 
impartides per Montserrat Figueras, Richard Leavit i Christoph Prégardien.

La seva estreta relació amb William Christie i Les Arts Florissants va començar quan 
va participar en una producció de L’incoronazione di Poppea de Monteverdi a Lió. 
Més endavant va col·laborar amb aquesta formació sota la direcció de William 
Christie en una producció espectacular d’Il Sant’Alessio de Landi i en el rol de Iarba 
a Didone de Cavalli.

Xavier Sabata col·labora sovint amb altres formacions, com ara l’Europa Galante, 
Collegium 1704, Venice Baroque Orchestra, Al Ayre Español, El Concierto Español i 
Orquesta Barroca de Sevilla, i col·labora amb directors com ara F. Biondi, R. Jacobs, 
J. Savall, A. Curtis, G. Garrido, D. Fasolis, A. Marcon, I. Bolton, G. Petrou, R. Minasi 
i H. Bicket.

És convidat habitual en sales de reconegut prestigi com ara el Teatro Real, Gran 
Teatre del Liceu, Palau de la Música Catalana, Théâtre des Champs Élysées de París, 
Bozar de Brussel·les, La Fenice de Venècia, Òpera de Cracòvia, Òpera de Laussana, 
Grand Théâtre de Ginebra, Theater an der Wien, Sala Txaikovski de Moscou i als 
auditoris més importants de Londres i Nova York. A més, cal destacar la seva 
aparició en festivals com l’Innsbruck Festival für Alte Musik, Ais de Provença, 
Ambronay, Festival Händel de Halle, Via Stellae de Santiago de Compostel·la, etc.

Entre els seus projectes discogràfics cal esmentar òperes de Cavalli, Vivaldi i Händel, 
i dos recitals en solitari (Milano i Bad Guys). El seu catàleg inclou enregistraments 
per a segells com ara Sony, Winter & Winter, Harmonia Mundi Iberica i Virgin 
Classics/EMI, etc.

Kenneth Weiss 

El novaiorquès Kenneth Weiss estarà present per partida doble en el Festival Nits 
de Clàssica de Girona. En aquest primer concert acompanyarà el contratenor Xavier 
Sabata en un repertori de Händel, Bononcini, Scarlatti i Ruggieri i, en el concert del 
dia 29 de juny en aquest mateix festival, actuarà juntament amb el violinista Fabio 
Biondi i interpretarà obres de Bach i Locatelli. 

Kenneth Weiss va començar els seus estudis musicals a l’Escola Superior d’Arts 
Escèniques de Nova York. Tot seguit, va continuar els seus estudis de música al 
Conservatori d’Oberlin dels Estats Units amb Lisa Goode Crawford i de clavicèmbal 
amb Gustav Leonhardt al Conservatori Sweelinck d’Amsterdam. 

Des que el 1990 va entrar a formar part de Les Arts Florissants com assistent 
musical de William Christie, va anar escalant posicions dins la formació fins a 
esdevenir codirector en les tres primeres edicions del Jardin des Voix de Les Arts 
Florissants.  Després d’això, es va centrar en els recitals, la música de cambra i la 
realització en escenaris de Nuremberg, Montpeller, Barcelona, Ginebra o Lisboa, 
passant pel Festival d’Innsbruck o Festival de la Chaise, entre altres.

La seva trajectòria com a clavecinista és llarga i internacional. Ha format part de la 
programació de l’Orquestra de Cambra de París, de San Francisco i a la Villevieille 
Simfònica a Périgord. Al mateix temps, amb l’Orquestra Stavanger dirigida per 
Fabio Biondi van interpretar Concerts de Brandenburg. També acompanyat per la 
soprano Carolyn Sampson.

Actualment, Kenneth Weiss es troba de gira amb El clavecí ben temperat (Das 
wohltemperierte Klavier) de J. S. Bach i ha actuat a la Cité de la Musique de París, 
a Nova York, al Théâtre de Caen i Festival Lanvellec i Villevielle. També ha ofert 
recitals a Madrid i Brussel·les i està de gira amb Fabio Biondi pels Estats Units, París 
i Espanya. El seu vessant interpretatiu el compagina amb la seva faceta de professor 
al Conservatori Nacional de Música i Dansa de París i la Juilliard School de Nova 
York. 

DUES FIGURES IMPORTANTS DE LA MÚSICA ANTIGA 
AL CLAUSTRE DE LA CATEDRAL

El magnetisme del contratenor Xavier Sabata i el talent del clavecinista Kenneth Weiss conqueriran el Claustre de la Catedral el darrer dissabte de juny. Sabata, que es 
va presentar a Girona fa alguns anys en aquest mateix escenari, ha construït una carrera internacional espectacular. Convidat d’excepció en el Festival Nits de Clàssica, 
podrem gaudir de la seva veu d’or i de la seva coneguda capacitat dramàtica en un programa de música del segle XVII i XVIII.
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Diumenge 29 de juny a les 20h · Claustre de la Catedral
   Preu: 25 €

Fabio Biondi, violí

Kenneth Weiss, clavecí

Sonates per a violí i clavecí I

Programa:

J. S. Bach: Sonata per a violí i clavecí en Sol M BWV 1021
J. S. Bach: Sonata per a violí i clavecí núm. 6 Sol M BWV 1019
J. S. Bach: Sonata per a violí i clavecí núm. 4 Do m BWV 1017

J. S. Bach: Concerto Italiano BWV 971
P. A. Locatelli: Sonata en Re m op. 6 núm. 12
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Fabio Biondi

El polifacètic italià Fabio Biondi (Palermo, 1961) és un pou sense fons de 
creativitat amb una llarga trajectòria com a violinista. Musicant cada instant, 
Blondi aconsegueix enamorar tot el públic que l’escolta. 

La seva àmplia carrera internacional va començar quan tenia 12 anys i va 
debutar amb l’Orquestra Simfònica de la RAI (Ràdio i Televisió pública italiana) 
i, posteriorment, en diversos concerts de violí de Johann Sebastian Bach al 
Musikverein de Viena. 

Acabada la seva formació musical, va formar part de nombrosos conjunts 
especialistes en música antiga com ara La Capella Reial de Catalunya, Musica 
Antiqua Wien, II Seminario Musicale, La Chapelle Royale i Les Musiciens du 
Louvre. No és estrany, doncs, que pocs anys més tard fundés el conjunt Europa 
Galante; formació musical especialitzada en la música barroca i que ha aconseguit 
un gran prestigi i nombrosos premis discogràfics. Entre altres fites destacades de 
Fabio Biondi, hi ha la recuperació d’oratoris i òperes d’Alessandro Scarlatti i de 
Georg Friedrich Händel, així com també d’obres de diversos autors italians i amb 
una especial atenció al repertori violinístic del segle XVII. 

Com a director, ha estat convidat d’honor a nombroses orquestres, entre les quals 
cal destacar l’Orquesta Ciudad de Granada. El 2005 va ser nomenat director 
artístic de música barroca de la Stavanger Symphony Orchestra. Com a violinista, 
destaquen els enregistraments de Les quatre estacions i de l’òpera Bajazet de 
Vivaldi, i de nombroses obres per a violí d’Antonio Vivaldi, Pietro Locatelli, 
Francesco Maria Veracini i Guiseppe Tartini.    

Kenneth Weiss 

El novaiorquès Kenneth Weiss estarà present per partida doble en el Festival Nits 
de Clàssica de Girona. Si en el primer concert va acompanyar el contratenor Xavier 
Sabata en un repertori de Händel, Bononcini, Scarlatti i Ruggieri i, en aquest concert 
del 29 de juny, actuarà juntament amb el violinista Fabio Biondi i interpretarà obres 
de Bach i Locatelli. 

Kenneth Weiss va començar els seus estudis musicals a l’Escola Superior d’Arts 
Escèniques de Nova York. Tot seguit, va continuar els seus estudis de música al 
Conservatori d’Oberlin dels Estats Units amb Lisa Goode Crawford i de clavicèmbal 
amb Gustav Leonhardt al Conservatori Sweelinck d’Amsterdam. 

Des que el 1990 va entrar a formar part de Les Arts Florissants com assistent musical 
de William Christie, va anar escalant posicions dins la formació fins a esdevenir 
codirector de Christie en les tres primeres edicions del Jardin des Voix de Les Arts 
Florissants.  Després d’això, es va centrar en els recitals, la música de cambra i la 
realització en escenaris de Nuremberg, Montpeller, Barcelona, Ginebra o Lisboa, 
passant pel Festival d’Innsbruck o Festival de la Chaise, entre altres.

La seva trajectòria com a clavecinista és llarga i internacional. Ha format part de la 
programació de l’Orquestra de Cambra de París, de San Francisco i a la Villevieille 
Simfònica a Périgord. Al mateix temps, amb l’Orquestra Stavanger dirigida per 
Fabio Biondi i acompanyat per la soprano Carolyn Sampson de Nova York, van 
interpretar Concerts de Brandenburg. 

Actualment, Kenneth Weiss es troba de gira amb El clavecí ben temperat (Das 
wohltemperierte Klavier) de J. S. Bach i ha actuat a la Cité de la Musique de París, 
a Nova York, al Théâtre de Caen i Festival Lanvellec i Villevielle. També ha ofert 
recitals a Madrid i Brussel·les i està de gira amb Fabio Biondi pels Estats Units, París 
i Espanya. El seu vessant interpretatiu el compagina amb la seva faceta de professor 
al Conservatori Nacional de Música i Dansa de París i la Juilliard School de Nova 
York. 

LA GENIALITAT DE BIONDI I WEISS AL CLAUSTRE DE LA CATEDRAL
Després del seu enorme èxit al Carnegie Hall de Nova York, aquests dos gegants musicals es presenten a Girona per interpretar una primera sessió de la integral de 
Sonates per a violí i clavecí de Bach. Biondi i Weiss són dos grans especialistes que han actualitzat i revolucionat la interpretació de l’obra del Cantor de Leipzig. Fabio 
Biondi, a més de ser un dels violinistes amb criteris històrics més destacats, és el fundador de la formació Europa Galante. Kenneth Weiss tindrà una doble presència en 
el festival d’enguany i també acompanyarà al contratenor Xavier Sabata.
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Dimarts 1 de juliol a les 21h  · Claustre de la Catedral
  Preu: 20 €

Benjamin Grosvenor, piano
   

Programa:

F. Mendelssohn: Andante & Rondo capriccioso op. 14
F. Schubert: Impromptu op. 90, núm. 3

R. Schumann: Humoreske op. 20
F. Mompou: Paisatges

N. Medtner: Dues Skazki (contes de fades)
M. Ravel: Valses nobles et sentimentales

Ch. Gounod /  F. Liszt: Valse de Faust

“Un pianista d’una altra època” - the times
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Benjamin Grosvenor

El jove Benjamin Grosvenor (Regne Unit, 1992) és un reconegut pianista d’àmbit 
internacional. Les seves particulars actuacions, plenes d’emocions i amb un nivell 
tècnic impressionant i un estil molt personal, el converteixen en un dels pianistes 
més sol·licitats del panorama musical.

Grosvenor destaca gràcies al seu so característic, i The Independent el descriu com 
a “poètic i suaument irònic, brillant encara que lúcid, intel·ligent i amb gran sentit 
de l’humor, tot traduït a través d’un toc meravellosament clar”. El seu ordre virtuós 
davant de les complexitats tècniques donen un color tonal molt característic que 
el fan especial i vigorós. 

Grosvenor va començar de molt jove a tocar el piano i amb 11 anys ja va guanyar 
un concurs d’interpretació de la BBC. Des de llavors la seva carrera musical no ha 
parat d’evolucionar i ha estat pianista de l’Orquestra Filharmònica de Londres, la 
RAI de Torí, la New York Philharmonic, i la Tòquio Symphony. 

La seva actuació estel·lar va ser als Proms 2012 de la BBC, en la qual el músic 
va brillar amb llum pròpia acompanyant la Royal Philharmonic Orchestra sota la 
direcció de Charles Dutoit. El jove va deixar bocabadats els assistents i els crítics 
van lloar la seva actuació.

La seva intensa carrera musical va començar quan tenia 6 anys i es va graduar 
el 2012 a la Royal Academy of Music. Des d’aleshores, ha estat premiat amb 
nombrosos reconeixements internacionals: Jove Artista de l’Any i Premi 
Instrumental per part de Gramophone, el Premi del Cercle del Regne Unit, el 
Premi Crítica de l’Excepcional Talent Jove ...

Grosvenor ha rebut classes magistrals al llarg de la seva carrera musical de  
mestres com ara Christopher Elton, Leif Ove Andsnes, Stephen Hough i Arnaldo 
Cohen, entre altres. 

GIRONA ESPERA EL NOU PIANISTA ANGLÈS EN EL SEU DEBUT A CATALUNYA 
Guanyador del prestigiós premi Gramophone, Benjamin Grosvenor és el màxim exponent de l’escola pianística anglesa. Actualment està reconegut internacionalment 
per les seves actuacions penetrants i és un dels pianistes joves més sol·licitats del món.  Amb una tècnica impecable i un enginy natural per la música és sovint com-
parat amb el jove E. Kissin quan va debutar a Rússia. 
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Dijous 3 de juliol a les 21h · Claustre del Monestir de sant Daniel  
Preu: 20 €

Miloš Karadaglic, guitarra

Programa:

F. Sor: Gran solo op. 14
R. Gerhard: Fantasia

J. S. Bach: Chaconne BWV 1004
E. Granados: Andalusa i Oriental (Danses espanyoles)

 J. Rodrigo: Invocación i danza
M. de Falla: Danza del Molinero (arr. M. Lewin)

M. de Falla: Homenaje
M. de Falla: Danza española núm. 1 (arr. M. Lewin)
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“Un mag de les mans” - the independent
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Miloš Karadaglić

Miloš Karadaglić (Montenegro, 1983) s’ha consolidat com un dels grans virtuosos 
de la guitarra clàssica arreu del món. El músic tocarà al Festival Nits de Clàssica 
en el que serà el primer recital a l’Estat espanyol. Així doncs, és una magnífica 
oportunitat pes fruir d’unes interpretacions que deixaran bona petja a la memòria 
de tots els assistents.
 
Amb l’àlbum de debut Mediterrano (2011) va encapçalar totes les llistes de 
música clàssica del món, es va convertir en la sensació de l’any i va guanyar el 
Premi Jove Artista de l’Any de Gramophone. Amb el seu segon treball Latino 
(Pasión ) el 2012, va rebre el Brit Clàssic (Regnet Unit) i l’Echo Klassik de l’Any 
(Alemanya). Just un any més tard, va ser nomenat Artista Revelació de l’Any. 

La crítica internacional més destacada, com The Independent, destaquen 
les interpretacions del jove Miloš el consideren un ”un mag de les mans” que 
aconsegueix un equilibri perfecte entre una tècnica exquisida i una gran passió 
interpretativa. Tot i la seva joventut, els experts assenyalen que Miloš compta ja 
amb una carrera consolidada.

Miloš recull èxits allà on va. Ha realitzat gires i concerts arreu del món, i ha trepitjat 
escenaris i sales de concerts d’Anglaterra, França, Suïssa, Canadà, Corea, Japó, 
Austràlia i Estats Units. El jove és conegut, també, pels seus recurrents concerts a 
sales prestigioses, com ara Le Poisson Rouge de Nova York, Camden Roundhouse 
de Londres o el Yellow Lounge amb Deutsche Grammophon a Londres, Berlín i 
Amsterdam. A més, ha col·laborat amb l’Orquestra Simfònica d’Atlanta, la Royal 
Scottish National Orchestra, la Filarmònica de Londres, la Chamber Orchestra, la 
Filarmònica de Hong Kong, la Orquestra Simfònica de Bangkok i la de Japó. 

El cognom Karadaglić  és la versió eslava de la paraula Montenegro en turc: Kara 
(fosc) i dağ (muntanya). Essent el seu cognom un reflex de la seva vida, Miloš 
va aconseguir un beca a la Royal Academy of Music a Londres i es va traslladar 
a aquesta ciutat, fet que el va ajudar a allunyar-se dels problemes del seu país i 
convertir-se en el guitarrista que és avui. 

PRIMER RECITAL A L’ESTAT ESPANYOL DE MILOS:
UN DELS MILLORS GUITARRISTES DEL PANORAMA ACTUAL

Únic guitarrista del segell Deutsche Grammophon, Miloš Karadaglić ofereix el seu primer recital de l’Estat a Girona. Amb un programa fresc, agosarat i tècnicament 
complex, quedarem seduïts per la seva musicalitat i temperament. Una vetllada musical intensa que també ens servirà per descobrir l’acústica del Claustre del monestir 
de Sant Daniel.
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Dissabte 5 de juliol a les 21h · Claustre de la Catedral
Preu: 25 €

Isabelle Faust, violí

Kristian Bezuidenhout, clavecí

Sonates per a violí i clavecí II

Programa:

J.S. Bach: Sonata per a violí i clavecí Si m BWV 1014
                      Sonata per a violí i clavecí núm. 3 Mi M 1016
                      Sonata per a violí núm. 2 en La m BWV 1003

Toccata en Re m BWV 913
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Isabelle Faust

L’alemanya Isabelle Faust és, actualment, una de les millors violinistes de la gene-
ració de la dècada de 90. La seva tècnica amb el violí i les seves intenses interpre-
tacions fan de les seves audicions autèntics esdeveniments musicals.

La seva carrera musical va començar quan tenia 5 anys i es va formar al costat dels 
mestres Christoph Poppen i Denes Zsigmondy. No va trigar massa a destacar i a 
començar a rebre premis i distincions. El 1987 va guanyar el Concurs Internacio-
nal Leopold Mozart d’Augsberg i uns anys més tard, el Premi Quadrivio d’Itàlia. 
Després de ser la guanyadora del Concurs Paganini de Gènova i de convertir-se, a 
la vegada, en la primera violinista alemanya  en aconseguir-ho, es va traslladar a 
França on, uns anys més tard, va començar a exercir de professora a la Universitat 
d’Art de Berlín. 

Entre el seu ventall de reconeixements més destacats hi ha el Premi Gramophone 
a l’Artista Jove de l’any el 1994 i, també, el premi a la Millor Gravació de Cambra 
per les Sonates per a violí de Ludwig van Beethoven amb el pianista Alexander 
Melnikov, el 2012. També ha rebut el Cannes Classical Award i el Diapason d’Or de 
l’Any per la gravació de les Sonates i partites per a violí de Johann Sebastian Bach 
i el Klassik Echo Award. 

Faust ha estat convidada solista de les principals orquestres del món, com ara 
l’Orquestra Filharmònica d’Hamburg, sota la direcció de Yehudi Menuhin; 
l’Orquestra Filharmònica de Berlín; la Royal Liverpool Philharmonic; l’Orquestra 
del Mozarteum de Salzburg, la Filharmònica de Londres, etc. I ha interpretat obres 
de Robert Schumann, Franz Schubert, Johannes Brahms o André Jolivet, entre 
altres. 

Kristian Bezuidenhout

Kristian Bezuidenhout va néixer a Sudàfrica el 1979 i va emigrar a Austràlia per 
iniciar els seus estudis de música a l’Eastman School of Music. És un pianista 
aclamat a tots els escenaris gràcies a la seva extensa i merescuda reputació de 
clavecinista amb un estil molt expressiu a la vegada que comunicatiu. 

La seva formació musical és llarga i extensa. Va iniciar-se al piano modern amb 
Rebecca Primark, va continuar clavecí amb l’Arthur Hass i, posteriorment, va es-
tudiar pianoforte amb Malcolm Bilson. Finalment, va continuar els seus estudis 
de música sota el mestratge de Paul O’Dette. 

Bezuidenhout és un convidat habitual com a solista i director a les principals 
orquestres del món, entre les quals destaquen l’Orquestra Barroca de Friburg, 
l’Orchestre des Champs Elysées, la Royal Concertbouw Orchestra i l’Orquestra de 
Cambra d’Europa. Ha actuat amb artistes cèlebres com ara John Eliot Gardiner, 
Philippe Herreweghe, Frans Brüggen, Trevor Pinnock, Christopher Hogwood o 
Mark Padmore, entre molts altres. 

Divideix el seu temps entre concerts i recitals, i compromisos a festivals de Mú-
sica Antiga a Barcelona, Boston, Sant Petersburg, Venècia, Innsbruck i Salzburg. 
D’aquesta manera ha visitat les sales més importants del món: Colonia Philhar-
monie, Suntory Hall, Théâtre des Champs Elysées, el Symphony Hall, Konzerthaus 
de Viena, Wigmore Hall i la Carnegie Hall. 

El primer reconeixement li va arribar quan tenia 21 anys: va guanyar el Premi del 
Públic de Pianofortista de Bruges (Bèlgica). El 2013 va rebre el Premi Echo Klassik 
per al Concert de Gravació de l’Any amb el Concert de Mozart amb l’Orquestra 
Barroca de Friburg. Aquest mateix any, va ser nomenat Artista de l’Any per la 
prestigiosa Revista Gramophone. 

Actualment, està col·laborant amb l’Orquestra Mozarteum de Salzburg, 
l’Orquestra Barroca de Friburg i la Filarmònica de Rotterdam i l’Arcangelo. Tam-
bé està protagonitzant recitals al Saló de Zankel de Nova York, Wigmore Hall de 
Londres, Konzerthaus de Berlín, el Palau de la Música Catalana de Barcelona, 
l’Auditori del Louvre de París i el Saló Oji de Tòquio. 

LA INTERPRETACIÓ DE DOS GRANS A GIRONA: 
ISABELLE FAUST I KRISTIAN BEZUIDENHOUT

 
El Festival Nits de Clàssica té el plaer de presentar importants parelles artístiques que es troben insòlitament. En aquest cas, hem reunit una de les millors violinistes 
del món, Isabelle Faust, i un dels més destacats pianofortistes del món, Kristian Bezuidenhout. Ambdós artistes completaran la integral de Sonates per a violí i clavecí 
de Bach. Un moment artístic extraordinari de la programació d’enguany.
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Diumenge 6 de juliol a les 20h · Auditori de Girona (Sala Xavier Montsalvatge)
Preu: 35-30 € (AFORAMENT REDUÏT)

Les Arts Florissants
     

Elodie Fonnard, soprano

Marc Mauillon, baix

Les Arts Florissants
William Christie, clavecí i director

L’air français: l’art de l’ intimitat

Programa:

Airs i obres instrumentals de
Couperin, Lully, Jacquet de la Guerre, Marais, Montéclair, Clérembault i Campra
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UN VIATGE PER VERSAILLES AMB WILLIAN CHRISTIE I ELS SEUS ARTS FLORISSANTS
La presència de William Christie és, sens dubte, un dels atractius més destacats de l’edició del Festival Nits de Clàssica. Fundador de Les Arts Florissants, director, cla-
vecinista i pare del moviment historicista, Christie ha modificat la interpretació convencional de moltes obres del Barroc, especialment de l’escola francesa. Un viatge, 
especialitat de la casa, que farà que el món musical miri Girona.

Les Arts Florissants  

Les Arts Florissants és un conjunt de cantants i instrumentistes de música barroca, 
fidels a la interpretació amb instruments antic. És una formació excel·lent i, en la 
seva especialitat, està considerada de les millors, tant a Europa com al món. 

Les Arts Florissants es va crear l’any 1979 sota la direcció de William Christie. La 
formació ha estat pionera en la recuperació del repertori musical francès, exhu-
mant particularment el tresors de les col·leccions de la Biblioteca Nacional de 
França, però també s’han dedicat a la música europea dels segles XVII i XVIII. 

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, Debo-
rah 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 és una formació molt vital pel que fa als enregistraments discogràfics, com 
queda demostrat en les seves nombroses i destacades interpretacions d’òperes en 
versió concert, de música sacra i d’obres de cambra profanes o amb el seu ampli 
repertori coral. Compten amb més de 40 enregistraments amb el segell Harmonia 
Mundi i gairebé 30 amb Warner Classic / Erato.

En la seva residència, des de fa més de 20 anys, al Théâtre de Caen, Les Arts Flo-
rissants presenten cada any una temporada de concerts a la Baixa Normandia. A 
més, s’han convertit en autèntics ambaixadors de la cultura francesa a l’estranger. 
La formació rep el suport del Ministère de la Culture et de la Communication de 
França, la Ville de Caen i la regió de la Baixa Normandia.  

Elodie Fonnard

La soprano Elodie Fonnard va estudiar al Conservatori de París amb els mestres 
Howard Crook, Jenneth Weiss i Patrick Cohen. La seva primera i gran aparició pro-
fessional va ser al Théâtre de Caen (França) amb el paper de Mastrilla (La Périchole 
d’Offenbach) i de cosina a Madama Butterfly de Puccini, dirigida per Jean-Yves 
Ossonce. Des de llavors, ha cantat Juno a la Reina de les Fades amb Emmanuelle 
Haïm, Les Arts Florissants i William Christie; Dido i Eneas; Acis i Galatea de Hän-
del... Com a solista d’oratori, Fonnard ha actuat en el Réquiem de Mozart, en els 
Paukenmesse i Missa Nelson de Haydn i en la Missa en Do Major de Beethoven, 
entre altres.

Paral·lelament a la seva carrera de cantant, Fonnard està actuant a escenaris amb 
la jove companyia Teatre Soleil de Nuit i ha participat sota la direcció de Charpen-
tier el Festival d’Aix-en-Provence. 

Marc Mauillon

Després d’estar nominat en la categoria Revelació per als Victoires de la Musique 
el 2010, el baríton Marc Mauillon rep un nou  impuls en la seva carrera  el 2011 en 
la música barroca. Així, el 2011 interpreta el paper d’Adis a la producció d’Atys de 
les Arts Florissants a Nova York. Entre els papers destacats que ha protagonitzat, 
cal destacar  Tisiphone a l’Òpera de París dins Hippolyte et Aricie, sota la direcció 
d’Emmanuelle Haïm i el paper d’Egiste en el Poème Harmonique (Opera Comique 
i Opera de Rouen).

L’eclecticisme és una de les marques d’identitat de la seva carrera, en el transcurs 
de la qual Marc Mauillon ha abordat molts registres, sempre amb el mateix èxit 
i el mateix entusiasme. La seva passió per la música antiga (ha col·laborat amb 
Jordi Savall en nombroses produccions), i sobretot, per la música barroca (Les Arts 
Florissants), li han comportat nombrosos elogis. Però també n’ha rebut per les se-
ves interpretacions en òperes contemporànies com ara Cachafaz d’Oscar Stranoy.

William Christie

Fundador de Les Arts Florissants, director d’orquestra i clavecinista, William Chris-
tie és un especialista en el repertori de la música barroca i un dels grans noms  
d’aquesta edició de Nits de Clàssica. Des que va començar a estudiar història de 
l’art a la Universitat de Harvard, ja va despuntar molt ràpidament, i es va convertir 
en ajudant del Harvard Glee Club. Uns anys més tard va començar a estudiar cla-
vicèmbal a la Universitat de Yale amb el mestre Ralph Kirkpatrick. 

La seva carrera musical a França va començar després que s’oposés a la Guerra 
de Vietnam i emigrés a Europa, on les seves interpretacions de la música barroca 
francesa, juntament amb René Jacobs, el van fer conegut arreu. Ha treballat com 
a professor al Conservatori de París impartint classes magistrals i acadèmiques, a 
la Juilliard School i a Le Jardin des Voix, una acadèmia biennal per a joves cantants 
a França.

Christie va fundar Les Arts Florissants el 1979. Amb aquest formació va rebre 
el seu primer i gran reconeixement amb la producció de Lully Atys amb l’Òpera 
Comique a París. També ha interpretat obres d’André Campra, François Couperin, 
Claudio Monteverdi i Jean-Philippe Rameau, Henry Purcell, Wolfgang Amadeus 
Mozart. Ha estat director convidat al Festival de Glyndebourne i ha dirigit orques-
tres com la Filarmònica de Berlín. 

Des que el 1995 va assumir la ciutadania francesa, l’han condecorat amb l’Ordre 
de les Arts i les Lletres de França i va ser membre de la Acadèmia de Belles Arts. 
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Dimarts 8 de juliol a les 21h · Auditori de la Mercè
Preu: 25 €

 Mark Padmore, tenor

Julius Drake, piano

An die musik – A la música

Programa:

F. Schubert: Der Wanderer an den Mond D, 870
Im Freien D. 880

Irdisches Glück D. 866
Das Zügenglöcklein D. 871

Viola D. 786
Am Fenster D. 878
Sehnsucht D. 879

Wiegenlied D. 867
Bei dir allein D. 866
An die Musik D. 547

B. Britten: Winter words, op. 52
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UN DELS TENORS MÉS MÀGICS EN COMPANYIA DE SCHUBERT I BRITTEN
Pocs liederistes generen actualment tanta expectació i consens com Mark Padmore. Amb aquest tenor anglès, que ha estat estret col·laborador de S. Rattle, J.E. 
Gardiner, W. Christie, Ph. Herreweghe, ens endinsarem en el particular cosmos de Schubert i Britten. Un somni que inclou  el bellíssim An die Musik, un himne al cant 
i a la melodia.

Mark Padmore

Mark Padmore va nèixer a Londres el 1961 i va estudiar clarinet al King’s College 
de Cambridge, on es va graduar amb les màximes distincions. Des de llavors, ha 
desplegat una brillant carrera en els àmbits operístic, de concert i recital. 

En el camp operístic ha treballat amb directors de la talla de Peter Brook, Katie 
Mitchell, Mark Morris i Deborah Warner, i ha participat als festivals d’Aldeburgh i 
Bregenz, i al Southbank Centre de Londres, a La Monnaie de Brussel·les, a Glyn-
debourne, etc. També ha enregistrat el paper principal de La clemenza di Tito amb 
René Jacobs per a Harmonia Mundi. Amb la seva actuació a Les Passions de Bach 
va obtenir un gran ressò mediàtic. 

Padmore és un habitual col·laborador de diferents orquestres. Les més importants 
i destacades són la Filarmònica de la Ràdio de Munic, de Berlín, de Viena, de Nova 
York i de Londres, el Concertgebouw d’Amsterdam i les Simfòniques de Boston 
i Londres. Ha ofert recitals a Amsterdam, Barcelona, Brussel·les, Madrid, Milà, 
Moscou, Nova York, París i Viena, entre d’altres indrets. 

Julius Drake

El londinenc Julius Drake (Londres, 1959) es va especialitzar al 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 i Wigmore 
Hall i BBC Proms de Londres.

Drake va aconseguir durant tres anys, 2007, 2009 i 20011, 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 Lo-
rraine 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 Concertge-
bouw d’Amsterdam, a estat a Japó amb Ian Bostridge i Angelika Kirchschlager i 
ha protagonitzat recitals en els Festivals de Delf, West Cork de Londres. 
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Divendres 11 de juliol a les 21h · Sala X. Montsalvatge (Auditori de Girona)
ENTRADA GRATUÏTA

JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya)
Manel Valdivieso, director

Programa:

H. Parra: InFALL (2011/rev.12)
R. Strauss: Mort i transfiguració

R. Strauss: Till Eulenspiegels Lustige Streiche, op. 28
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JONC. Jove Orquestra Nacional de Catalunya

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) neix el setembre de 1993 amb 
el nom de Jove Orquestra Simfònica de Catalunya. No va ser fins al 1999 que va 
passar a anomenar-se JONC.

L’orquestra va ser dirigida per Josep Pons des de la seva fundació fins que el 2001 
va agafar el relleu Manel Valdivieso com a director artístic.

Des del seu naixement, l’objectiu principal de la JONC ha estat facilitar una forma- 
ció orquestral a joves músics del nostre país, així com col·laborar activament amb 
la inserció i formació dels joves en el món la música.

La JONC ha participat en els festivals més importants del nostre país, sota la 
direcció de mestres de gran prestigi com ara Josep Pons, Guy van Waas, Ernest 
Martínez-Izquierdo, Jordi Mora, Manel Valdivieso i un llarguíssim etcètera.

El 1999 es crea la Fundació JONC a través de la qual s’aconsegueix aglutinar el 
nombre creixent d’iniciatives amb treballs, classes, conferències, concerts i pro 
grames.

Manuel Valdivieso

Nascut a Barcelona, va estudiar músca a l’Escolania de Montserrat i als conservatoris 
de Badalona i Barcelona. Va estudiar anàlisi amb Benet Casablancas i direcció 
d’orquestra amb Antoni Ros Marbà, i va assistir a cursos de perfeccionament i 
repertori amb Pierre Cao, Salvador Mas, Aldo Ceccato i Colin Davis.

Director polifacètic, té experiència en un ampli ventall d’estils, des del Renaixement 
i Barroc amb conjunts especialitzats  (Orquesta Barroca de Sevilla, Il Fondamento, 
Orchestra Barocca Italiana...) fins a estrenes destacades de compositors actuals. 
Els darrers anys dedica una atenció especial a la música simfònica i a l’òpera.

Va fundar el Cor de Cambra de Barcelona, al capdavant del qual va romandre entre 
1987 i 1991. A més, va prendre part en alguns projectes de formació orquestral 
pioners al nostre país, com l’Orquestra de Cambra de Cervera, que va dirigir entre 
1991 i 2000, i la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya), de la qual és 
director titular des del 2001, tot succeint Josep Pons, després d’haver format part 
de l’equip artístic des del 1996.  

Guardonat en el I Concurso para Jóvenes Directores Españoles organitzat per 
l’Orquesta Ciudad de Granada, va debutar en el gran repertori simfònic amb 
les orquestres més destacades del país: la Corunya, Granada, Madrid (Nacional, 
Sinfónica i RTVE), Castella i Lleó, Santiago de Compostel·la, Còrdova, Principat 
d’Astúries, Balears, Simfònica del Vallès, etc. 

Paral·lelament, va començar a dirigir òpera al costat de directors com Maurizio 
Benini, Antoni Ros Marbà, Vladimir Jurowski, Aleksandr Anissimov o Josep Pons. 
Després de treballar amb Plácido Domingo, el tenor el va convidar a debutar a 
l’Òpera de Washington DC, dirigint Il barbiere di Siviglia (2000-01), temporada 
en què també va debutar al Liceu amb una producció del Ballet Víctor Ullate. 
L’acolliment d’aquestes dues produccions van impulsat definitivament una 
activitat operística d’una gran projecció, que inclou títols com Carmen, Il Trittico, 
Madama Buterfly, Il Trovatore, Turandot, Tosca, The Turn of the Screw i altres.

UN ATRACTIU PROGRAMA INTERPRETAT PER UNA GRAN ORQUESTRA
Aquest 2014 es commemora els 150 anys del naixement de Richard Strauss, un dels compositors més destacats de la Viena del canvi de segle. La JONC, sota la direcció 
de Manel Valdivieso, interpretarà dues obres programàtiques molt característiques que requereixen d’una orquestra generosa. Just abans, podrem escoltar la revisió 
que Hèctor Parra ha fet del seu InFALL: música del compositor més internacional de casa nostra
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Diumenge 13 de juliol a les 20h · Catedral de Girona
Preu: 20-25 €

Anonymous 4
Ruth Cunningham,  veu

Marsha Genensky, veu

Susan Hellauer, veu

Jacqueline Horner-Kwiatek, veu

Anthology: del gregorià a les primeres polifonies

Programa
Selecció dels seus millors treballs: 

Ladymass 
The Lily & the Lamb 

The Cherry Tree
1000 a Mass for the End of Time

Secret Voices 
La Bele Marie

Gloryland
Love’s Illusion
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Anonymous 4

Una tarda de primavera de 1986 quatre dones es van reunir per a una sessió de 
lectura de la música medieval. D’aquella trobada en  va sortir Anonymous 4. Més 
de vint anys després, Anonymous 4 ha actuat a incomptables concerts i festivals 
d’Amèrica del Nord, Europa, Àsia i l’Orient Mitjà, al mateix temps que ha realitzat 
enregistraments per a Harmonia Mundi Estats Units i han arribat a vendre més de 
dos milions de còpies.

Els programes d’Anonymous 4 inclouen música des de l’any 1000, la música 
d’èxtasi i la poesia de l’abadessa del segle XII Hildegard von Bingen, el cant del 
segle XIV i la polifonia d’Anglaterra, França i Espanya. Han interpretat des de na-
dales medievals i modernes de les Illes Britàniques i cançons populars americanes 
fins a melodies i cançons de gospel.

Els seus enregistraments han rebut el prestigiós Diapason d’Or de França, el Clas-
sic FM de l’any en música antiga, el Premi Antonio Vivaldi d’Itàlia, o el premi Choc 
de Le Monde de la Musique... El grup ha estat nominat dues vegades com un 
dels millors artistes clàssics per la revista Billboard. Anonymous 4 va tornar recen-
tment a les llistes de Billboard amb el llançament de Secret Voices, un conjunt de 
música sacra i secular  del 1300 del Monasterio de las Huelgas de Burgos.

Són nombrosos els compositors que han escrit obres per al conjunt, entre els 
quals es troben David Land, Richard Einhorn, John Tavener, Peter Maxwell Davies 
i Steve Reich. També, Anonymous 4 ha enregistrat gires amb la Chilingirian String 
Quartet, la llegendària arpista Andrew Lawrence King, les estrelles Newgrass Da-
rol Anger i Mike Marshall i han col·laborat amb la banda de rock indie de John 
Darnielle.

Ruth Cunningham

Ruth Cunningham va estudiar Interpretació de música antiga del Conservatori de 
Nova Anglaterra i està considerada com una música intercultural. 

Quan no està cantant amb Anonymous 4, s’especialitza en la música d’improvisació 
en els dos àmbits: litúrgics i concerts. Cunningham imparteix tallers sobre l’ús de 
la veu i la música com a eines per a la curació, transformació i qualitat del so. El 
seu CD en solitari, Llum i Ombra, inclou una barreja de música, cants tradicionals 
occidentals i orientals, així com les seves pròpies composicions i improvisacions. 
Les seves altres edicions en CD inclouen Harpmodes: Viatge per Veu i Arpa i dos CD 
de cants múltiples amb la seva amiga Ana Hernández : Beneït per la llum i HARC.

Marsha Genensky

 
Estudiant de la cançó anglo-americana amb un grau avançat en Folklore & Fo-
lklife de la Universitat de Pennsylvania, Genensky s’encarrega de la investigació 
de la música americana d’Anonymous 4. També fa investigació històrica de la 
pronunciació d’idiomes per a projectes musicals medievals a la vegada que actua 
com mànager de la gira. És una habitual cantant a Bay Area Sacred Harp de Sant 
Francisco, i, a la vegada, és professora de cursos d’interpretació i tallers sobre mú-
sica medieval i el cant sagrat i secular anglo-americà.

Susan Hellauer

Susan és nativa del Bronx, Nova York. Mentre estudiava per a trompetista al 
Queens College, una creixent fascinació per la música vocal medieval i renaixen-
tista la va portar a canviar-se al cant, especialitat amb la qual va obtenir títols 
avançats en musicologia al Queens College i la Universitat de Columbia. 

Hellauer  també s’encarrega de la investigació de la música medieval d’Anonymous 
4 i és professora assistent adjunt de música al Queens College, CUNY, on dirigeix el 
Collegium Musicum. Ha actuat com a solista vocal amb el Harp Consort, Parthe-
nia, i els EUA Festival de Fès de Músiques Sagrades del Món de 2006.

Jacqueline Horner-Kwiatek

Jaqcqueline Horner-Kwiatek compagina la seva tasca amb Anonymous 4, amb 
el lideratge de nous projectes de música dels quals n’és la solista mezzosopra-
no. El seu treball ha inclòs cantates de Bach amb el Washington Bach Consort i 
aparicions a Washington Festival de Música Antiga amb el Baltimore Consort i Ar-
monia Nova. També ha cantant com a solista en diverses estrenes mundials com 
ara l’oratori sobre Charles Darwin -L’Origen- de Richard Einhorn,  The Abominable 
Senyora, una òpera còmica de Paul Richards i Rèquiem per al Titànic al St Annes, 
la catedral de Belfast. 

Jacqueline és també mestre de cant a la ciutat de Nova York i forma part del taller 
del cor Musica Deo Sacra de la Catedral Nacional de Washington. Fa classes ma-
gistrals i tallers de tècnica de grup a Nova York.

LES VEUS DE LES QUATRE DAMES D’ANONYMOUS 
A PUNT PER FER VIBRAR LA CATEDRAL DE GIRONA

La mítica formació femenina a cappella viatja al cor del seu repertori per revisar els seus grans èxits: des de l’Edat Mitjana amb les complexes polifonies de l’era gòtica 
fins la melodia popular americana. Les formidables dames d’Anonymous 4 oferiran aquest recorregut a la Catedral de Girona, Ii mostraran, amb altíssima qualitat, 
creativitat i rigor, per què han assolit aquesta popularitat i respecte.
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Dijous 26 de juny 21h · Claustre de sant Domènec
Entrada gratuïta (aforament limitat)

Quintet Arkhé
Rubén Parra, violí

Arola Rial, violí
Mireia Vilalta, viola
Núria Gorchs, viola
Marc Martí, violoncel

W.A. Mozart : 
Quintet núm. 3   , en Sol m KV 516 
 · Allegro
 · Menuetto (Allegreto, Trio)
 · Adagio ma non troppo
 · Adagio
 · Allegro

 J. Brahms: 
Quintet núm. 2,  en Sol M Op.111 
 · Allegro non troppo, ma con brio
 · Adagio
 · Un poco Allegretto
 · Vivace, ma non troppo presto

El Quintet Arkhé és una formació sorgida el curs 2013-2014 en el centre de Grau 
Superior del Liceu de Barcelona. És un grup format per dos violins, dues violes i un 
violoncel.  Tots cinc han estat treballant en altres formacions fins a formar-se com 
a quintet, tant trios amb piano, com quintets i quartet de corda.

Aquest curs han impulsat aquesta formació amb molta il·lusió i ganes de des-
cobrir un repertori  peculiar. Tots han tingut diferents professors de Cambra, des 
de Michel Wagemans, Dani Cubero i actualment Paul Cortese.  El repertori que 
ofereixen és des del Quintet de Sol m de Mozart, fins algun dels magnífics Quintets 
de Brahms. 

Violí primer: 
Rubén Parra Garcia, 24 anys. Està cursant  2n de Grau Superior en el Conservatori 
del Liceu de Barcelona. Actualment està estudiant amb Olga Aleshinski.

Violí segon: 
Arola Rial Izern, 19 anys. Està cursant  2n de Grau Superior en el Conservatori del 
Liceu de Barcelona. Actualment estudia amb Manel Porta.

Violes:
Núria Gorchs, 20 anys.  Actualment està realitzant 3r en el Conservatori Superior 
de Música del Liceu. Estudia amb Paul Cortese. 

Mireia Vilalta Cañellas, 23 anys. Està cursant 3r en el Conservatori Superior de 
Música del Liceu. Estudia amb Paul Cortese.  És la membre gironina de la for-
mació. 
Va estudiar a l’Escola Municipal de Música de Girona amb la professora  Elisenda 
Torremilan, i seguidament, el Grau Professional al Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de Girona amb Andrea Mameli i Joan Félix.  En l’àmbit orquestral, l’estiu 
passat va participar en la trobada de la JOAG (Jove Orquestra de l’Auditori de Gi-
rona),  i de la OJIPC (Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans). L’abril del 
2013 va formar part del projecte Nibelungs de la JONC (Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya), i també a l’estiu va participar en el Turangalila de Messiaen. El 
Nadal passat va treballar amb professors de la Mahler Chamber Orchestra.

Violoncel :
Marc Martí, té 22 anys. Actualment està estudiant 3r al Conservatori Superior de 
Música del Liceu amb Mark Friedhoff.

A M B  L A  C O L · L A B O R A C I Ó  D E :
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Dimecres 9 de juliol, 21h · Claustre de sant Domènec
Entrada gratuïta (aforament limitat)

Carles Marigó, piano 

Viatge al passat d’anar i tornada 

ANADA
S. XXI. Hèctor Parra (1976) ESTRENA

S. XX. Frederic Mompou (1893 - 1987). Cançó i dança III
S. XIX. Franz Liszt (1811 - 1886) Suite Arbre de Nadal 

Scherzoso
Carilló

Frederic Chopin (1810 - 1849) Nocturn op. Pòstum en do # menor 5
Vals núm. 6 en do # menor

S. XVIII. Pare Antoni Soler (1729 - 1783). Sonates 88, 19, 84, 37, 43
S. XVII. A. de Cabezón (1510 - 1556). Diferencias sobre la gallarda milanesa

TORNADA
S. XVI. Alonso de Mudarra (1510 - 1580) Fantasía X 
que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico

S. XVIII.  Improvisació a l’estil del pare Antoni Soler
S. XIX.  Nocturn improvisat a l’estil de Chopin

Elegia improvisada a l’estil de Liszt
S. XX.  Improvisació a l’estil de Mompou

S. XXi Improvisació

Ibèrics és un concert centrat al voltant de la música espanyola, vist, però, des de la perspectiva de cinc segles diferents: XVI, XVII, XVIII, XIX i XX.

Carles Marigó

Carles Marigó és llicenciat en interpretació musical, en l’especialitat de piano, 
titulació que va cursar sota el tutelatge del pianista rus Vladislav Bronevetsky a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Va obtenir matrícula d’honor 
de piano i del projecte final de carrera. Becat pel Consell Nacional per la Cultura 
i les Arts (CoNCA), va ampliar la seva formació al Conservatori Txaikovski de 
Moscou amb Irina Plotnikova.
 
Ha rebut classes de mestres de renom internacional com ara Nelson Goerner, 
Elsa Púppulo, Elisabeth Leonskaja, Barry Douglas, Christian Sacharias, Paul 
Badura-Skoda, Jacques Rouvier, Maria Jesús Crespo, etc. Ha participat com a 
solista en el Festival de Portaferrada, el Cicle Toc & Clàssic de l’Auditori de Giro-
na, el cicle Nous talents de l”Auditori de Barcelona, el cicle Contemporània amb 
la Cobla Sant Jordi, i també a l’Auditori de Barcelona, a l’International Museum 
Festival Intermuseum 2012 a Moscou, etcètera. 

Ha actuat en diverses sales com ara l’Auditori Municipal Enric Granados de 
Lleida, sala Mali i sala Rachmaninov del Conservatori de Moscou, Palau de la 
Música Catalana i l’Auditori de Barcelona, on l’any 2009 va actuar com a solista 
sota la direcció de Salvador Mas.

Ha estat guardonat, entre altres concursos nacionals i internacionals, amb el 3r 
premi del IV Concurs internacional de piano Eugènia Verdet, 1r premi del XXIV 
Premi de música Ciutat de Manresa, 1r premi del 41è Concurs de Joves Intèr-
prets de Piano de Catalunya i Premi especial al millor concursant de nacionalitat 
espanyola del XVIII Concurs Internacional de piano Ricard Viñes de Lleida. Ha 
col·laborat en l’enregistrament de diversos àlbums.

Tot i especialitzar-se en la interpretació de música clàssica, és una persona 
interessada en tots els àmbits de la música i de l’art en general. Aíxí,ha treballat 
tant en la branca d’intèrpret com en la de compositor, en projectes de música 
clàssica, jazz, música per a cobla, teatre i últimament ha iniciat un nou projecte 
centrat en el camp de la improvisació musical. 

A M B  L A  C O L · L A B O R A C I Ó  D E :
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Dissabte 12 de juliol 21h · Auditori de la Mercè
Preu: 10 euros

Cor de la Diputació de Girona
Lluís Vilamajó 

Paul Perera, piano

Carme Poch, piano 

Pablo Larraz, direcció

10è Aniversari del Cor de Cambra
de la Diputació de Girona 2003-2013

Diàleg amorós
Música de cambra per a cor i el piano

Programa:
Johannes Brahms: Valsos amorosos (Liebeslieder Waltzer) Op. 52 

Eduard Toldrà: Cançons (versió coral de J. Domènech)

El 2013 va fer deu anys que nasqué el que és avui el Cor de Cambra de la Diputació de Girona. Molt vinculat des de sempre al Conservatori, el cor sorgí de l’agrupació 
de diversos cantaires provinents de diferents corals de la ciutat, congregats per a produccions per a cor i orquestra d’una certa complexitat. La qualitat de l’experiència 
va esperonar els cantaires a constituir-se com a formació estable, amb la voluntat de cercar la millora constant en el cant coral i de mantenir un nivell d’exigència que 
els permetés familiaritzar-se amb el gran repertori coral i simfònico-coral.

Al llarg d’aquests deu anys, el Cor de Cambra de la Diputació de Girona ha consolidat una plantilla d’una trentena de cantaires, versàtil i capaç d’emprendre programes 
que inclouen des de la música antiga (segles XVI i XVII) fins a les creacions contemporànies (ja ha protagonitzat dues estrenes), amb experiència consolidada en la 
música romàntica i en la cançó catalana contemporània d’autor. 

A M B  L A  C O L · L A B O R A C I Ó  D E :

Conservatori de Música Isaac Albèniz
de la Diputació de Girona

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

VENDA D’ENTRADES (a partir de l’11 d’abril)

C A N A L S  D E  V E N D A

WEB www.auditorigirona.org

TELÈFON 902  091 722

TAQUILLES
Taquilles de l’Auditori de Girona:
de dimarts a divendres de 12 a 14 h (fins al 30 de maig). 
Taquilles del Teatre Municipal:
de dimarts a divendres de 13 a 17 h i, a partir del 27 de maig, 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 es vendran, si en queden, entrades del concert del dia.

RECOLLIDA D’ENTRADES COMPRADES PER INTERNET  O TELÈFON:
Les entrades comprades per telèfon o per internet, que no s’hagin imprès amb antelació, es podran recollir 
a partir d’una hora abans, a la taquilla situada en el recinte on tingui lloc el concert .

DESCOMPTES:
·  Descomptes del 15%: jubilats, majors de 65 anys, aturats, menors de 26 anys, famílies nombroses i monoparen-
tals, persones amb discapacitat (a partir del 33%).
·  Descomptes del 20%: Carnet Cultural (Carnet Biblioteques).
· Carnet Qltura Jove: preu especial a 3€ (places limitades).

Els descomptes no són acumulables i s’aplicaran només en la modalitat de venda anticipada.

ABONAMENTS:
Els abonaments es podran adquirir presencialment a la taquilla o telefònicament trucant al 902 091 722.
· Abonament Nits de Clàssica: un 30% de descompte en la compra de tots els concerts de la programació. 
· Abonament a la Carta 4: a partir de 4 concerts amb un 25% de descompte.

SERVEI ESPECIAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Cal reservar prèviament trucant al 872 08 07 09

Segueix-nos a:
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M E C E N E S

P A T R O N S

I N S T I T U C I O N S

C O L · L A B O R A D O R S

M I T J A N S
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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
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