
Jove orquestra 
de les Comarques 
Gironines

NITS
FESTIVAL

D
ECLÀSSICA

21/07



18.30 h  
Ens preparem 
el concert amb 
Jaume Lleixà

diumenge 21 de juliol. Auditori de Girona (Sala de Cambra)

PROGRAMA

Geog Friedrich Händel (1685–1759)
Obertura (de l’òpera Rinaldo)
Lascia ch’io pianga (de l’òpera Rinaldo - Acte II, Escena 4)
Ombra mai fu (de l’òpera Xerxes – Acte I, Escena 1)

eduard toldrà (1895-1962)
Orquestració: Aureli Vila (1942-1994)

Canticel (lletra de Josep Carner)
Visca l’amor (lletra de Joan Salvat-Papasseit)

albert Guinovart (1962)
Händeliana (per a soprano, violoncel i orquestra)

edvard Grieg (1843-1907)
Suite de l’època de Holberg Op. 40
 I. Praelude (Allegro vivace)
 II. Sarabande (Andante)
 III. Gavotte (Allegretto)
 IV. Air (Andante religioso)
 V. Rigaudon (Allegro con brio)

Concert sense pausa

Jove orquestra de 
les Comarques Gironines
marta matHéu  SoPRAno

Cristina Pozas  VIoLA

KrzysztoF WisnieWsKi  ConCERTIno-DIRECToR

PREU EMOCIONAL
Posa preu a les teves emocions!
A la sortida del concert vosaltres, el públic, fixareu l’import de l’entrada 
en funció de l’experiència obtinguda. Aquest vespre un gran nombre de 
persones ha treballat per fer possible aquesta producció: músics, personal 
de producció, tècnics, personal de sala i totes les persones que treballen al 
festival i a l’Auditori de Girona.



Ben mirat, el què atrau diverses 
generacions de compositors a 
revisitar el classicisme barroc, 
ja sigui el de Händel, el de 
Bach o qualsevol dels seus 
contemporanis, és la claredat 
formal que expressen a partir 
d’idees musicals fonamentades 
en aquests esquemes en què 
el discurs es clou en un petit 
recipient; tot un món sonor 
contat i comptat en passos de 
dansa.

Aquest és l’univers que evoca 
la Suite de l’època de Holberg 
Op. 40 d’Edvard Grieg, i la 
seva sarabanda ens transporta 
inexorablement, deutora 
com n’és, a l’ària en què la 
desconsolada Almirena deplora 
la seva sort. Aquesta és la 
sarabanda de més èxit del Caro 
sassone, tenint en compte les 
ocasions en què se’n va servir 
(abans de la seva versió més 
coneguda Händel ja l’havia 
utilitzat en versió instrumental 

en la seva primera òpera Almira 
HWV1 i, en el text Lascia la spina, 
coglie la rosa a l’oratori Il trionfo 
del Tempo e del Disinganno 
HWV 46a ).

El retorn als clàssics esdevingué 
una norma estètica anys a venir 
de l’homenatge de Grieg, i a 
casa nostra cristal·litzà en el 
noucentisme que recupera 
aquesta concepció d’ordre, 
mesura i proporció i que té en 
Eduard Toldrà un dels seus 
màxims exponents. El passat 
que revisita, però, més nostrat, 
no és el del darrer barroc culte 
sinó el del repertori tradicional 
que, forjat en bona part en els 
segles d’això que anomenem 
l’Edat moderna, transforma 
danses en cançons, de manera 
no massa diferent de com ho 
feien il Caro Sassone, Johann 
Sebastian Bach i tants altres 
contemporanis seus.

Pocs compositors han tingut 
la fortuna de Georg Friedrich 
Händel. Si bé la nostra imatge 
de l’olimp tardobarroc es 
completa avui amb les figures 
indispensables de Johann 
Sebastian Bach, Domenico 
Scarlatti o Antonio Vivaldi, la 
figura del compositor de Halle 
ha estat única per la capacitat 
de part de la seva obra de 
transcendir els canvis estètics 
i perdurar en els repertoris. 
Als altres membres d’aquest 
firmament parcial que la 
memòria col·lectiva ha recollit, 
els ha calgut, poc o molt —relats 
llegendaris a part—, ser rescatats 
d’un oblit immerescut en què 
molts altres han naufragat, si 
més no, fins fa ben poc.

Il Caro Sassone, en canvi, 
sobrevisqué en el temps de 
manera ininterrompuda gràcies 
a una part de la seva obra, 
revisitada tot sovint per músics 
i públic al llarg del segle XVIII i, 

més endavant, recuperat com 
els seus confrares en l’onada 
d’interès historicista que 
caracteritzà els segles XIX i XX. 
Si bé les obres de Händel que 
perduraren més enllà d’ell mateix 
donen una imatge esbiaixada de 
l’autor i del conjunt de la seva 
obra, són a la base de tot allò que 
avui sentirem, com un convidat 
de pedra formal que dominés 
l’escena de lluny estant.

Si en la simplicitat rau l’elegància 
Lascia ch’io pianga i Ombra 
mai fù semblen exemplificar 
la fórmula com poques altres 
composicions de Händel, i això 
mateix n’explica la capacitat 
d’adaptació als nous gustos 
que caracteritzaren el segle 
de les llums i bona part del 
segle següent, refractaris com 
foren als excessos vocals de la 
generació napolitana mentre 
emprenien la recerca de noves 
expressions del virtuosisme 
musical. 

la mirada de Händel

Òscar Bonany i Capdeferro, contratenor



nascut a Polònia en el si d’una 
família de músics, el seu pare  ha 
estat el seu primer professor. Va 
prosseguir els seus estudis amb 
oscar Ruppel, alumne directe 
de Eugène Ysaÿe i es va graduar 
a l’Acadèmia Frederic Chopin 
de Varsòvia amb Krzysztof 
Jakowicz i oleg Krysa.

Ha format part de l’orquestra 
de Cambra de Varsòvia i de 
la Filharmonia de Cambra 
Polonesa, amb les quals realitza 
nombroses gires per tot el 
món. Des de 1991 fins 2009 
va ser assistent de concertino 
de l’orquestra Simfònica de 
Castella i Lleó.

És convidat com a concertino en 
orquestres com ara la Camerata 
Ibèrica, orquestra Simfònica 
de Castella i Lleó, Simfònica 
de Bilbao, oBC,   orquestra 
Simfònica de Tenerife, 
Filharmònica de Gran Canària, 
orquestra de Cadaqués, 
orquestra d’Extremadura, 
orquestra nacional d’Espanya, 
Filharmònica de Medellín i 
Simfònica nacional de Colòmbia, 

país, on, a més, desenvolupa 
des de fa molts anys una tasca 
docent.

Ha realitzat una intensa activitat 
cambrística en diverses 
formacions i destaquen les 
col·laboracions amb el Quartet 
Bretón. Del 2009 fins al 2018 
ha estat solista de primers 
violins de l’orquestra nacional 
d’Espanya. Des 2014 forma 
part de la World orchestra for 
Peace sota la direcció de Valeri 
Guérguiev. Des de l’any 2018 
és concertino de l’orquestra 
d’Extremadura. 

Ha actuat com a solista amb 
l’orquestra nacional d’Espanya, 
orquestra Simfònica de 
Castella i Lleó i la Filharmònica 
de Medellín i ha interpretat 
la Simfonia concertant de W. 
A. Mozart. Amb l’orquestra 
d’Extremadura ha ofert el doble 
concert de J. Brahms. 

Toca un violí Josephum 
Contreras “The King” construït 
l’any 1767 i cedit per Lutheria 
Tarapiella S.L.

KrzysztoF WisnieWsKi  ConCERTIno-DIRECToR



Dotada d’un rotund sentit de la 
musicalitat i un inqüestionable 
domini del seu instrument, 
la soprano Marta Mathéu 
esquiva qualsevol intent de ser 
encasellada i en els últims anys 
està recollint els fruits d’una 
sòlida carrera. Són celebrades 
les seves interpretacions de Bach 
sota la direcció de Jordi Savall a 
diferents escenaris europeus. Al 
concurs Tenor Viñas del Liceu 
va ser guardonada per les seves 
interpretacions de Mozart.

Manté una constant activitat 
liederística i en el camp simfònic 
i l’oratori, àmbits en els quals 
ha interpretat, entre moltes 
altres partitures, la novena de 
Beethoven i la Segona de Mahler 
sota batutes com Gustavo 
Dudamel i Víctor Pablo Pérez. 

Ha cantat en alguns dels 
escenaris més destacats del 
món, com ara el Palau de la 
Música Catalana, el Teatro 
Real, el Liceu de Barcelona i el 
Concertgebouw d’Amsterdam. 
A més del Concurs Francesc 
Viñas, ha estat guardonada per 

Joventuts Musicals d’Espanya, i 
en els concursos internacionals 
Manuel Ausensi i Montserrat 
Caballé. 

Mathéu és professora de cant al 
Conservatori del Liceu des de 
l’any 2014, i ha enregistrat per 
a Alia Vox, KLASSIC, Brilliant, 
naxos i opus Arte.

marta matHéu  SoPRAno

Violista val·lisoletana, realitza els 
seus estudis superiors de Música 
a Madrid i a Amsterdam. Tota una 
vida dedicada a les orquestres i 
la música de cambra. Ha format 
part de l’orquestra de RTVE, 
oSM i onE des de l’any 1995, 
en la qual des de fa dotze anys 
ocupa el lloc de viola solista. 

Ha col·laborat amb orquestres 
espanyoles de primer nivell. 
Forma part de la WoP, orquestra 
Mundial per la Pau, sota la 
batuta de Valeri Guérguiev. 
Ha col·laborat també amb la 
London Symphony i l’orquestra 
de Cadaqués. 

Ha dut a terme molta activitat 
cambrística, i destaquen les 
actuacions amb els Solistes de 
l’onE i el Quartet de Leipzig. En 
la seva tasca docent dins l’àmbit 
orquestral, ha estat professora 
de la JonDE, Iberacademy a 
Medellín (Colòmbia) i la Jove 
orquestra de les Comarques 
Gironines.

Cristina Pozas  VIoLA



MOMPOU: COMPLETE SONGS VOLS. 1 & 2
Marta Mathéu (soprano) · Jordi Masó (piano)  
2 CDs NAXOS (2014, 2015)

ALICIA DE LARROCHA: PECADOS DE JUVENTUD
Marta Mathéu (soprano) · Albert Guinovart (piano) · Marta Zabaleta 
(piano) 
2 CDs LA MÀ DE GUIDO (2015)

LLULL 
Òpera amb música de Francesc Cassú i llibret de Jaume Cabré 
Roger Padullés (tenor) · Gemma Coma-Alabert (mezzosoprano) · Toni 
Marsol (baríton) · Polifònica de Puig-reig · La Simfònica de Cobla i 
Corda de Catalunya · Francesc Cassú (director) 
2 CDs MÚSICA GLOBAL (2018)

CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA
Marta Mathéu (soprano) · Roger Padullés (tenor) · Toni Marsol (baríton) 
· Polifònica de Puig-reig · La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya · 
Francesc Cassú (director) 
CD MÚSICA GLOBAL (2017)

WEB DE MARTA MATHÉU 
martamatheu.es

FACEBOOK DE MARTA MATHÉU
facebook.com/martamatheu

SOUNDCLOUD DE MARTA MATHÉU 
soundcloud.com/martamatheu

FACEBOOK DE LA JOVE ORQUESTRA DE LES COMARQUES 
GIRONINES
bit.ly/2trpWLL

WEB D’ALBERT GUINOVART
albertguinovart.com

… Falla és deia matheu de segon 
cognom?
La mare del compositor, María 
Jesús Matheu Zabala, era de 
família catalana. La soprano Marta 
Mathéu, en realitat es diu Mateu, 
sense “h” ni accent. Per tant, no 
té res a veure amb la família de la 
mare de Falla. “Sabia que el segon 
cognom d’en Falla era Matheu 
però la raó per posar-me’l com a 
cognom artístic és perquè sovint 
em confonien amb Rosa Mateu i 
Assumpta Mateu, també sopranos. 
Vaig afegir l’hac, com es feia en 
l’època medieval amb els noms i 
cognoms. L’accent és per si vaig a 
França, per exemple, i que no em 
diguin “mató””, comenta la cantant. 

… marta mathéu va estudiar orgue?
Van ser quatre cursos amb Jordi 
Vergés, professor d’aquest 
instrument al Conservatori 
Professional de Tarragona 
i organista titular de la Seu 
tarragonina. De fet, les classes es 
feien a la catedral mateix. Mathéu, 
que també ha estudiat piano, 
considera l’orgue un complement a 
la seva formació i sempre ha tingut 
contacte amb l’instrument. De fet, 
en algun casament, de manera 
ocasional, ha estat acompanyada 
de l’orgue mentre cantava peces 
com l’Ave Maria.

… la soprano tarragonina és una de 
les impulsores de la recuperació 
del ‘Cant de la Sibil·la’ a la 

Catedral de tarragona?
Juntament amb dos músics més, 
Roser olivé i Xavier Pastrana, van 
instaurar de nou aquest drama 
litúrgic a partir de l’any 2013. 
Des d’aleshores, la nit de nadal, 
abans de la Missa del Gall, s’ofereix 
la reconstrucció d’aquest ofici 
musical, que a Tarragona s’havia 
deixat de celebrar l’any 1542. La 
Sibil·la tarragonina sempre ha estat 
Marta Mathéu. El cant és en llatí, i 
hi participa també un cor d’homes 
d’una trentena de cantaires, amb 
acompanyament d’orgue i de 
conjunt de ministrers.

… eduard toldrà es va casar a 
Cantallops? 
D’aquesta vil·la de l’Alt Empordà 
era la seva dona, Maria Sobrepera, 
i allà s’hi va casar l’any 1923. A 
partir d’aleshores passarien tots els 
estius a la casa pairal de Can Batlle, 
actualment seu del celler Vinyes 
dels Aspres. I allà també seria on 
Toldrà escriuria algunes de les seves 
partitures més emblemàtiques 
com l’òpera El giravolt de maig.

… Grieg és el nom d’un cràter? 
Està situat sobre la superfície 
de Mercuri, el planeta més petit 
del Sistema Solar, i també el més 
proper al Sol. Té un diàmetre de 59 
quilòmetres. La Unió Astronòmica 
Internacional (IAU) va decidir 
aprovar el nom i dedicar-lo al gran 
compositor noruec l’any 1985.

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



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

@NitsdeClassica

AuditoriGirona

Auditori_gi

AuditorideGirona

#CiutatdeFestivals

#Nits4G

Segueix-nos a:

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

NITS 4G

COL·LABORADORS PRINCIPALSMECENES

PATRONS

MITJANS COL·LABORADORS

AMB EL SUPORT DE

Propers
concerts

dissabte 27 de juliol
20.30h
Auditori de la Mercè
Preu: 20€ 

miloš
KaradaGlić
GUITARRA

25, 26 i 28 de juliol
20.30h. Claustre de 
Sant Pere de Galligants
Preus: · individual, 15€
· tres concerts, 32€

BenJamin
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