
Programa

Concerto per archi,  
Nino Rota (1911-1979)
· Preludio (allegro moderato) 
· Scherzo (allegro comodo) 
· Aria (andante quasi adagio)
· Finale (allegrissimo)

A Time for Us (film: Romeu i Julieta 
de Franco Zeffirelli), Nino Rota. 
Arranjament: Robert Longfield

The Godfather (tema principal del 
film de F.Ford Coppola), Nino Rota. 
Arranjament: Robert Longfield

Danzon (del ballet Fancy Free), 
Leonard Bernstein (1918-1990) . 
Arranjament: Robert Longfield

The Telephone (1947)  
El telèfon o l’amor a tres, 
Gian Carlo Menotti (1911-2007)
Libretto del mateix autor.
* Editors i propietaris: Associated 
Music Publishers, INC of New York.

Orquestra de 
Girona 
Dg. 24/10, 19h

SALA MONTSALVATGE | 70 MINUTS SENSE PAUSA

Mireia Tarragó, soprano
Oriol Mallart, baríton
Orquestra de Girona (OdG)
Claudio Suzin, col·laboració 
pianística

Martí Peraferrer Vayreda, direcció 
escènica
Xavier Puig Ortiz, direcció musical

Orquestra de Girona (OdG) amb el suport 
de: Diputació de Girona, Auditori de Girona, 
Ajuntament de Girona.

Col·laboren: Stringendo, Hotel Peninsular, 
Filharmonia Gironina



El concert s’obre amb quatre obres 
de dos autors coetanis a G. C. 
Menotti que, com ell, cercaven una 
música accessible i sovint lligada a 
l’espectacle musical, la dansa o al 
cinema, sense renunciar a la qualitat 
en totes les seves creacions. Comença 
el primer bloc amb una música 
instrumental, de caire molt visual i 
descriptiva del compositor Nino Rota 
principalment, per tal de precedir a 
l’òpera còmica de Menotti que serà 
interpretada i teatralitzada pels solistes 
en el segon bloc del concert.

Gian Carlo Menotti la va compondre 
per encàrrec d’una companyia de 
ballet. Es va presentar per primera 
vegada a Heckscer Theatre de 
Nova York al febrer de 1947. La 
Metropolitan Opera House la va 
representar el 31 de juliol de de 
1965. 

L’òpera és una crítica intel·ligent i 
divertida de l’ús desmesurat del telèfon 
en les relacions personals, visionària i 
molt adient a dia d’avui i, encara més, 
en la situació actual.

Mireia Tarragó, soprano
Neix a Tarragona l’any 1995, on 
comença els seus estudis musicals amb 
l’especialitat de guitarra. Uns anys 
més tard inicia els estudis de cant de 
Grau Professional al Conservatori de 
Tarragona i dos anys després ja fa 
la seva primera aparició a l’òpera 
The Fairy Queen dirigida per la 
mezzosoprano Mercè Obiol. Participa 
en altres òperes els següents anys, 
com Les Mousquetaires au couvant 
(2012), Hänsel und Gretel (2013), Die 
Zauberflöte (2014), Gianni Schicchi 
(2015), Dido and Aeneas on canta 
papers protagonistes. Els anys 2014 
i 2016 participa en els muntatges 
d’òpera  amb els papers de Papagena 
de La flauta màgica (Mozart) i Betly 
de l’òpera homònima de Donizetti. 
Ha guanyat dues vegades la beca 
Fundació Victoria de los Ángeles 
gràcies a la qual realitza diversos 
concerts.

Oriol Mallart, baríton
Va néixer a Girona, on va iniciar 
els estudis musicals a l’Aula Musical 
i al Conservatori de Música, amb 
l’especialitat de piano, Grau Superior 
de Cant a l’ESMuC, amb Mireia Pintó. 
Anteriorment es va formar amb Marta 
Mathéu, i ha rebut consell de Marcel 
Boone, Lambert Climent, Clemens 
Morgenthaler, Sigfried Gohritz, Josep 
Bros, Francisco Poyato, Viviana Salisi 
i Alan Branch. Entre les interpretacions 
més recents destaca com a solista en 
cantates i oratoris de Bach,  Buxtehude 
i amb BZM ha cantat com a solista en 
les cantates BWV 12, 45, 72 i 39, 
aquesta última al Festival Bach de 
Toulouse. En òpera, ha interpretat el 
rol de Bartolo a ‘Le Nozze di Figaro’ i 
el de Belcore a ‘L’Elisir d’amore. Sovint 
també ofereix recitals de Lied, entre 
d’altres 

Xavier Puig i Ortiz, director
Nascut a Cervera, on comença els 
seus estudis musicals per ampliar-
los posteriorment al Conservatori 
Professional de Badalona. S’inicia 
en la direcció coral i posteriorment 
s’introdueix en la direcció d’orquestra 
amb el mestre Salvador Mas i a la 
Universität für Musik de Viena sota 
el mestratge de Leopold Hager. 
Ha estat Director Assistent de la 
JONDE i de l’OBC i ha dirigit bona 
part de les orquestres espanyoles i 
catalanes (ONE, OBC, Orquesta y 
Coro de RTVE, Orquesta Ciudad de 
Granada, Orquestra de Extremadura, 
Orquestra de Girona (director titular), 
Orquestra Terrassa48. Actualment, 
també és director titular de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès. A més, és 
professor d’orquestra i direcció a 
l’Esmuc.

Martí Peraferrer Vayreda, direcció 
escènica
Amb una àmplia i extensa experiència 
professional com a actor  a l’àmbit 
del teatre, la televisió i el cinema. 
Tanmateix, la direcció teatral 
l’exerceix de forma continuada. També 
és autor teatral  d ‘obres com “A la 
cadira”. Estrenada el 14 de novembre 
de 1997 a la Sala Muntaner de 
Barcelona i dirigida per l’actriu Imma 
Colomer. Escenografia: Eduard Arranz 
Bravo. Companyia Infinit Teatre. Versió 
estrenada també en castellà entre 
moltes d’altres Així  com l’adaptació 
teatral del poema èpic de J. Verdaguer 
“ Canigó”, nomes per citar-ne unes 
poques.

Publicà l’adaptació teatral de la 
novel·la del seu besavi “La Punyalada” 
de Marian Vayreda. (Editada). 
Altres dramatúrgies escrites: “Les 
vides del Castellum”, per encàrrec 
de L’Ajuntament de Sant Julià 
de Ramis. O bé “L’última nit de 
Mercè Rodoreda”, per encàrrec de 
l’ajuntament de Palamós, entre moltes 
d’altres. 

Orquestra de Girona (OdG)
Fundada el 1996, de 2004 a 2007 el 
seu director titular va ser Pablo Heras-
Casado desenvolupant des d’aleshores 
una Temporada de Concerts a 
l’Auditori de Girona. Xavier Puig 
actualment és el director titular de 
l’OdG. Tanmateix, l’Orquestra de 
Girona actua sovint sota la direcció 
musical dels seu concertino Vladimir 
Kunça. 

L’ OdG ha tingut ocasió d’actuar 
també amb directors com: Josep 
Vicent, Jesús López Cóbos, Francesc 
Llongueres, J.Albert Amargós, 
Salvador Brotons, Josep M. Mindán, 
Daniel Tosi, Daniel Mestre, entre 
d’altres.

Sovint actua en festivals i cicles 
dins i fora de Catalunya Ha actuat 
amb solistes instrumentals com: Ara 
Malikian, Michel Lethiec, Michel 
Moragues, Jaime Martín, Mats Rondin, 
Friedemann Breuninger, Olvido Lanza, 
Jordi Molina, Josep Fuster entre 
d’altres. També amb solistes vocals 
com: Mireia Pintó, Maria Hinojosa, 
Marta Mathéu,  Raquel Andueza, 
Gemma Coma-Alabert, Josep Pizarro, 
Ulrike Haller, per citar-ne només 
alguns. També amb formacions corals 
de Catalunya: Cor Geriona, Cor de 
Noies de l’Orfeó Català, Cor Infantil 
de l’Orfeó Català, Cor de Cambra 
de la Diputació de Girona, Cor de 
Cambra de l’Auditori Enric Granados 
de Lleida, així com també amb 
nombroses corals de Girona. 

El seu repertori, comprèn des del 
barroc fins les obres d’autors actuals, 
tenint especial cura en la promoció 
del patrimoni musical de Catalunya 
així com també dels seus autors i 
intèrprets.



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

Propers concerts: 

GIO amb Francesc 
Prat i Xavier 
Sabata
Dg. 31/10, 20h

Cor Maragall: 
Emocions Corals
Dl. 1/11, 12h


