
La GIO inicia la temporada del desè 
aniversari amb Misteris de l’instant, 
un espectacle que vol anar més enllà 
dels límits de les litúrgies habituals 
dels concerts de clàssica, tant a 
nivell musical com d’espai escènic 
i il·luminació. Amb una cuidada 
selecció musical amb obres de Britten, 
Rameau, Fauré, Guix, Händel, Purcell i 
Mozart i a partir d’una estructura amb 
sis moviments, inspirada en l’obra 
Mystère de l’Instant d’Henri Dutilleux 
i reinterpretada pel nou director 
artístic Francesc Prat, es despleguen 
una sèrie d’instants (Appel, Échos, 
Soirées, Nostalgie, Espace Lontaines, 
Vanités, Aubade) que ens evocaran 
inevitablement al procés de la creació 
i a l’acte de viure la vida.

Programa

I.
APPEL (Crida),  
Benjamin Britten (1913-1976).
Six Metamorphoses after Ovid: Pan

II.
SOIRÉES (Vesprades),  
Jean-Philippe Rameau (1683-1764).
·  Les indes galantes
· Ouverture
·  Menuets (Prologue)
· Tambourins (Le Turc généreux) 
·  Air des Incas pour la dévotion du 
Soleil (Les Incas du Pérou)

·  Premier air pour Zephire et orage 
(Les fleurs)

·  Danse du Grand Calumet de  
Paix exécutée par les sauvages  
(Les sauvages)

· Chaconne

III.
ESPACES LONTAINES (Espais llunyans), 
Josep Maria Guix (1967).
Virtual Reflection

IV.
NOSTALGIE (Nostàlgia),  
Gabriel Fauré (1845-1924).
Pavane op.50

V.
VANITÉS (Vanitats), 
Georg Friedrich Händel (1685-1759).
Eternal source of light divine
Già l’ebro mio ciglio, corda sola

Henri Purcell (1659-1695).
Music for a while

VI.
AUBADE (Albada),  
Wolfgang Amadeus Mozart  
(1756-1791)
Simfonia nº35 en re major “Haffner”

Coorganitzat amb:

GIO amb 
Francesc Prat i 
Xavier Sabata
Misteris de l’instant
Dg. 31/10, 20h

SALA MONTSALVATGE | 75 MINUTS

GIO Symphonia 
Francesc Prat, director 
Xavier Sabata, contratenor i  
direcció escènica 
Cube.bz, espai i il·luminació



     

GIO Symphonia
La GIO Symphonia és un projecte 
orquestral versàtil que, després de deu 
anys de trajectòria exitosa, inicia una 
nova etapa sota la direcció artística de 
Francesc Prat amb la voluntat portar 
més enllà les experiències musicals 
convencionals. 

La seva presentació oficial va tenir lloc 
el 5 de febrer de 2012 a l’Auditori 
de Girona acompanyada de Nina, 
Albert Guinovart, Gemma Coma-
Alabert i Jordi Molina, sota la direcció 
del fundador Marcel Sabaté. Un 
èxit de públic, de crítica i mediàtic 
que ha acompanyat tots els concerts 
simfònics de producció pròpia en què 
ha comptat amb solistes del prestigi 
de Valentina Lisitsa, Milos Karadaglic, 
Nemanja Radulovic, Pumeza 
Matshikiza, Daniel Müller-Schott, Ye-
Eun Choi, Sílvia Pérez Cruz, Lluís 
Claret, Alba Ventura, Mireia Farrés o 
Lluís Rodríguez Salvà, entre altres. 
A part de les seves actuacions a 
Girona, la GIO participa regularment 
als principals festivals i auditoris 
del país, destacant les cloendes del 
Festival de Cap Roig amb Andrea 
Bocelli i Ainhoa Arteta, l’actuació a 
les dues primeres edicions del Festival 
Jardins de Pedralbes al costat de 
Josep Carreras i Buika, l’espectacle 
de música electrònica Maestro al 
Teatro Real, al Liceu i als Festival de 
Peralada i Cruïlla, l’Acte Institucional 
de la Diada del 2019 a la Plaça 
Sant Jaume, l’espectacle El Pop 
d’una nit d’estiu al Festival Grec, la 
participació als Festivals de Música 
de la Cerdanya, Portalbau i Santa 
Florentina o les actuacions a l’Auditori 
de Barcelona i al Palau de la Música, 
entre moltes altres.

A més de l’activitat concertística, 
la GIO ha diversificat els seus 
serveis realitzant gravacions per a 
projectes audiovisuals i actuant en 
actes promocionals a Catalunya i 
a l’estranger de la mà del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona. En 
la vessant social, desenvolupa una 
intensa activitat pedagògica i ha 
engegat un projecte solidari contra el 
càncer amb el llançament d’un DVD 
solidari en benefici de l’IDIBGI.

Francesc Prat 

És un director d’orquestra i compositor 
que s’acosta a la música amb una
mentalitat oberta i que reparteix el 
seu temps entre el repertori simfònic, 
l’òpera i la creació contemporània, 
per la que hi sent una particular 
afinitat. Aquest interès l’ha situat a 
l’escena de la música d’avui en dia, 
particularment a Suïssa i Espanya, i 
l’ha permès dirigir projectes en
esdeveniments tant diversos com el 
Lucerne Festival, Basel Composition 
Competition, ArtBasel, Berlinale o 
Festival Sónar. 

En el camp operístic, va ser assistent 
d’Ivor Bolton al Teatro Real de Madrid 
i de Sebastian Weigle i Josep Pons 
al Gran Teatre del Liceu. Ha treballat 
al Theater Basel, Dutch National 
Opera, Neuköllner Opera Berlin, 
Teatre de la Zarzuela i Teatre Lliure de 
Barcelona. Recentment va estrenar al 
Festival de Peralada i al Gran Teatre 
del Liceu l’òpera de Joan Magrané 
“Diàlegs de Tirant i Carmesina” i 
va dirigir la final del Concurs Tenor 
Viñas. La temporada 20-21 es posà 
al capdavant de dos títols al Theater 
Basel: Die Zauberflöte en la producció 
de Simon McBurney y la versió 
escenificada del Requiem de Mozart 
de Romeo Castellucci. 

Francesc Prat estableix una relació 
de col·laboració habitual amb moltes 
de les orquestres amb les quals 
treballa, havent dirigit entre d’altres 
la Sinfonieorchester Basel, Basel 
Sinfonietta, Essener Philharmoniker, 
Nederlands Kamerorkest, de la RTV 
d’Eslovènia, Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya, Comunitat 
de Madrid, Simfònica de Madrid, 
Nacional Clàssica d’Andorra, 
Simfònica de les Balears, Reial 
Filharmonia de Galícia o l’Orquestra 
d’Extremadura. És principal director 
convidat de l’”ensemble ö!, Ensemble 
für neue Musik” de Basilea i director 
artístic de l’Orquestra de Cambra de 
l’Illa de Menorca. 

Com a compositor, el seu catàleg 
inclou principalment música de 
cambra i obres per a ensemble,que 
han estat premiades a Suïssa, 
Alemanya, Itàlia i Àustria. 
Francesc Prat va iniciar la seva 
formació musical a l’Escolania de 
Montserrat. Va prosseguir els
seus estudis d’oboè, piano i teoria 
al Conservatori Superior de Música 
de Barcelona.  Posteriorment es va 
graduar en oboè a la Musikhochschule 
Luzern, de composició a la Hochschule 
für Musik Basel / Musik-Akademie der 
Stadt Basel, i en direcció a la Zürcher 
Hochschule der Künste.

Xavier Sabata
Nascut a Avià, va estudiar cant 
a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC), per 
posteriorment fer perfeccionament a 
la Musikhochschule de Karlsruhe. A 
més, està graduat en interpretació 
teatral per l’Institut del Teatre de 
Barcelona. El seu repertori va de 
Cavalli a Monteverdi, el repertori 
barroc i també l’òpera contemporània. 
Al llarg de la seva trajectòria ha 
cantat en teatres com el Teatro Real 
de Madrid, Théâtre des Champs-
Elysées de París, Staatsoper Unter den 
Linden, Theater an der Wien, Teatro La 
Fenice de Venècia, Grand Théâtre de 
Genève i Wiener Staatsoper. Aquesta 
temporada 2021/22 ha tornat a 
Viena per a interpretar el rol d’Ottone
(L’incoronazione di Poppea) dirigit per 
Pablo Heras-Casado, després del seu 
debut la temporada anterior en aquest 
teatre. També té prevista una gira 
interpretant el cicle lieder Winterreise, 
Voce di dio (Il Primo omicidio) 
a l’Aalto-Musktheater d’Essen i 
Orlando a la Halle Oper. Debutà al 
Gran Teatre del Liceu la temporada 
2008/09 amb L’incoronazione di 
Poppea, i hi ha tornat amb L’enigma 
di Lea i Agrippina (2018/19). Ha 
gravat per Harmonia Mundi, Erato, 
Virgin Classics, DECCA, Berlin 
Classics i és artista exclusiu de Aparté, 
segell amb que ha editat tots els seus 
discos en solitari (Bad Guys, Dilettanti, 
Catharsis, L’Alessandro Amante).

CUBE.BZ
María de la Cámara i Gabriel Paré 
es dediquen des de mitjans dels 
noranta al desenvolupament de les 
arts, aplicades a l’àmbit de l’espai. 
Amb formació en arts visuals, teatre 
i arquitectura, llicenciats per L’ESAD 
en l’especialitat d’escenografia i 
il·luminació. La seva tasca destaca 
per la continua recerca en els camps 
de l’espai, la llum i els objectes que 
l’ocupen amb l’actitud transgressora 
que comporta situar-se als límits de la 
parateatralitat. El caràcter conciliador 
entre espai i llum es converteix en 
base de creació i aplicació en els 
seus muntatges. Professors en màsters 
i post-graus per a la Universitat 
Politècnica de Catalunya, i l’Escola 
Elisava de Barcelona. Professors 
titulars del grau en arts escèniques de 
l’Escola Universitària Eram.

Han estat nominats a premis com els 
Gaudí i els Goya, i diversos del seus 
muntatges han estat guardonats amb 
premis com els FAD, Butaca, Ciutat 
de Barcelona o El Premi de la Crítica 
2016 per la seva col·laboració amb 
diverses companyies de dansa. Han 
treballat, entre d’altres, amb General 
Elèctrica, Frederic Amat, Socitetat 
Doctor Alonso, Àlex Rigola, Marcel·lí 
Antunez, Constanza Brcnic, Agustí 
Fernández, Albert Pla, Standstill, La 
Fura dels Baus, Agrupació Senyor 
Serrano, Mal Pelo, Sílvia Pérez Cruz, 
los Corderos, Cabo San Roque, Sol 
Picó, Maria Arnal i Marcel Bagès o 
Rosalía.



Nova temporada de 
tardor a la venda!

Consulta tots els concerts 
de setembre a desembre a
www.auditorigirona.org

Col·laboradors principals

Patrons

Mecenes

Mitjans col·laboradors

Ho organitza

 @auditori_gi

 @AuditoriGirona

 @Auditoridegirona

 @auditori_gi

auditorigirona.org   
girona.cat/cultura

Concerts recomanats: 

Quartet Gerhard 
Dg. 21/11, 19h

Chucho Valdés: 
solo piano
Ds. 4/12, 20h


