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EL CONCERT D’AVUI

L’audició per primera vegada a 
L’Auditori de Girona del bellíssim 
oratori de La Creació de Haydn, 
és una fita més que hem assolit 

junts tots aquells qui fem possible 
Ibercamera a Girona.
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Joseph Haydn (1732 - 1809)
La Creació, Hob. XXI:2 (1796 - 98)

Part 1

1. Prelude: Die Vorstellung des Chaos. Largo

2. Aria and Chorus: Nun schwanden vor dem heiligen Strahle. 
Andante

3. Recitative: Und Gott machte das Firmament. 
Recit - Allegro assai

4. Solo and Chorus: Mit Staunen sieht das Wunderwerk. 
Allegro

5. Recitative: Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser

6. Aria: Rollend in schäumenden Wellen. Allegro assai

7. Recitative: Und Gott sprach: Es bringe die Erde Gras hervor

8. Aria: Nun beut die Flur das frische Grün. Andante

9. Recitative: Und die himmlischen Heerscharen verkündigten

10. Chorus: Stimmt an die Saiten. Vivace

11. Recitative: Und Gott sprach: Es sei’n Lichter an der Feste 
des Himmels

12. Accompanied recitative: In vollem Glanze steiget jetzt die 
Sonne. Andante

13. Trio and Chorus: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. 
Allegro

Part 2

14. Recitative: Und Gott sprach: Es bringe das Wasser in der 
Fülle hervor

15. Aria: Auf starkem Fittiche schwinget sich der Adler stolz. 
Moderato

16. Recitative and Aria: Und Gott schuf große Walfisch. Recit. 
- Poco adagio

17. Recitative: Und die Engel rührten ihr’ unsterblichen Harfen

18. Trio: In holder Anmut stehn. Moderato

19. Trio and Chorus: Der Herr ist groß in seiner Macht. Vivace
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20. Recitative: Und Gott sprach: Es bringe die Erde hervor 
lebende Geschöpfe

21. Accompanied recitative: Gleich öffnet sich der Erde Schoß. 
Presto

22. Aria: Nun scheint in vollem Glanze der Himmel. Maestoso

23. Recitative: Und Gott schuf den Menschen

24. Aria: Mit Würd’ und Hoheit angetan. Andante

25. Recitative: Und Gott sah jedes Ding

26. Chorus: Vollendet ist das große Werk. Vivace

27. Trio: Zu dir, o Herr, blickt alles auf. Poco adagio

28. Chorus: Vollendet ist das große Werk. Vivace

Part 3

29. Accompanied recitative: 
Aus Rosenwolken bricht. Largo

30. Duet and Chorus: 
Von deiner Güt’, o Herr und Gott. Adagio

31. Recitative: Nun ist die erste Pflicht erfüllt

32. Duet: Holde Gattin, dir zur Seite. Adagio

33. Recitative: O glücklich Paar, und glücklich immerfort

34. Trio and Chorus: Singt dem Herren alle Stimmen! Andante 
- Allegro

— Durada total aprox. 130’

COMENTA AQUEST CONCERT AMB 
#IBERCAMERA #CONCERTDENADAL #LACREACIÓ



El cim de l’obra de Haydn

L’any 1790 moria el príncep Nikolaus Esterhazy, a qui Franz 
Joseph Haydn havia servit durant prop de 30 anys de ma-
nera continuada i fidel. Havia estat un temps en que, la 
vida musical del compositor, s’havia desenvolupat quasi 
de manera exclusiva entre el palau d’Eisenstadt (60 km. 
al sud de Viena) i el palau “Esterhaza” residència d’estiu 
a Fertöd al nord d’Hongria. L’aïllament dels cercles musi-
cals de la capital, i la complaença que sempre va mostrar 
el príncep Nikolaus amb la seva música, van permetre a 
Haydn experimentar i desenvolupar un estil musical propi, 
no sotmès als gustos conservadors de la societat vienesa. 
Només una limitació... Haydn amb prou feines va poder 
abandonar el palau. Alguna anada escadussera a Viena i 
poca cosa més. Malgrat tot, les seves partitures impreses 
havien voltat Europa. 

El nou príncep Anton Esterhazy, poc interessat per la mú-
sica i havent de fer front a una situació econòmica de-
pauperada, va dissoldre bona part del dispositiu musical 
del palau alhora que va autoritzar Haydn a viatjar lliure-
ment. Va ser aleshores quan l’empresari alemany Johann 
Peter Salomon va convidar-lo a fer una gira de concerts a 
Londres. Haydn va acceptar i el mes de gener de 1791 ja 
hi havia arribat. La nit del primer concert, el compositor 
va creuar per la platea del teatre sota una pluja immen-
sa d’aplaudiments. Dia a dia, els èxits es van anar succe-
int, propiciant un segon viatge el 1794. Haydn assegut al 
fortepiano fent el baix continu, va dirigir les primeres in-
terpretacions de moltes de les obres que havia compost 
durant aquell periple anglès, destacant particularment les 
seves 12 darreres simfonies.

Ja l’any 1795, el compositor va tornar de la seva segona 
estada a Londres amb un equipatge farcit d’algunes de les 
coses que més l’havien impressionat. Entre elles... un lloro 
gris del Congo i un nou himne per a l’emperador austríac, 
“Gott erhalte Franz den Kaiser”, fet a imatge i semblança 
del que tenia el rei d’Anglaterra... “God save the King”.
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La gran popularitat que oratoris de Handel com “El Mes-
sies” o “Israel a Egipte” mantenien a Londres, tres dèca-
des després de la seva mort, van animar Haydn a retro-
bar aquell gènere musical durant els anys següents. Es va 
emportar cap a Viena un exemplar del llibre “El paradís 
perdut” (1667) de l’escriptor moralista anglès John Mil-
ton (1608-1674), demanant al seu amic el Baró van Swie-
ten que en fes una traducció a l’alemany. Temps enrere, 
aquest mateix Baró havia estat a Berlín on va conèixer Carl 
Philipp Emmanuel Bach. També va ser qui va organitzar 
l’enterrament de Mozart i qui, pocs anys després arribaria 
a patrocinar la primera edició impresa de la simfonia nº 1 
de Ludwig van Beethoven que li és dedicada.
A partir de fragments de l’obra de Milton, al costat de 
cites dels llibres bíblics de la “Gènesi” i dels “Salms”, va 
sorgir una descripció poètica dels 7 dies bíblics que va du-
rar la creació... des del Caos inicial fins a l’adveniment del 
paradís terrestre habitat per Adam i Eva. Haydn hi va estar 
treballant durant dos anys.

L’estrena privada es va fer al palau del príncep Schwar-
zenberg el 30 d’abril de 1798. L’èxit d’aquella interpretació 
en va portar quatre més, en el mateix indret i amb pocs 
mesos de diferència. Finalment l’estrena pública es va fer 
el dia de Sant Josep de l’any 1799 al Burgtheater de Viena. 
Aquest va ser l’inici de la carrera triomfal de “La Creació” 
que, en poc temps, es va passejar per tota Europa. Fins 
i tot Napoleó amb Joséphine de Beauharnais, van assis-
tir a l’estrena parisenca la nit de Nadal de l’any 1800. El 
compositor la va poder veure interpretada a Viena un cop 
cada any fins que la salut li ho va impedir. Precisament la 
seva última aparició pública va ser arran d’una d’aquestes 
interpretacions.

Haydn moria a Viena el 31 de maig de 1809 en plena ocu-
pació francesa de la capital austríaca. Napoleó havia or-
denat que sempre hi haguessin soldats de guàrdia a la 
porta de la casa del compositor perquè ningú no el mo-
lestés. Haydn, des de la seva habitació i aplegant totes les 
forces que la malaltia li permetia, sovint es posava a can-
tar l’himne que havia dedicat a l’emperador d’Àustria, com 
a cant de resistència, fins que un oficial francès va pujar a 
la seva habitació per cantar-li l’ària d’Uriel “Mit Würd und 
hoheit angetan” (fet de dignitat i de noblesa).

L’oratori “La Creació” es divideix en tres parts. La primera 
ens parla de la creació dels elements als que Déu va de-
dicar els 4 primers dies. La segona se centra en la creació 
dels animals i els humans, els dies 5è i 6è. Finalment, la 
tercera és el 7è dia, quan es posa en marxa el paradís ter-
renal amb Adam i Eva al bell mig de la creació. 
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COMENTARI

Des del primer moment, només cal parar una mínima aten-
ció per percebre la bellesa de molts passatges així com la 
gran capacitat descriptiva que Haydn ens hi mostra:  El 
retrat sonor inicial del “Caos” i com el cor clama “Und es 
ward licht” amb el que es retrata l’aparició del primer raig 
de llum. A partir d’aquí es van succeint deliciosos detalls 
com el glissandi del Cor “Verzweiflung, Wut und Schrec-
ken” per descriure la desaparició de la foscor davant la 
llum, el caràcter “Sturm und drang” de l’ària de Raphael 
“Rollend, in schäumenden wellen” per descriure l’apari-
ció de les onades del mar. Ja al quart dia, l’ària d’Uriel “In 
vollen Glanze” on es descriu la successió del sol i de la 
lluna del sol i de la lluna, l’ària de Gabriel “Auf starken” 
on hi podem sentir els cants de l’alosa, els coloms i els 
rossinyols, en el recitaiu de Raphael “Gleich öffnet sich 
der Erde Schoss” on mentre van apareixent els animals hi 
sentim, per exemple, el contrafagot imitant el lleó, sense 
oblidar com, al final de cada part, el cor ofereix un cant 
d’acció de gràcies al creador.

En definitiva som davant d’una partitura sublim, que no ha 
deixat de commoure des que es va estrenar i que esdevé 
el cim de l’obra de Haydn.

Joan Vives

Joseph Haydn



Al llarg dels 75 anys des que  Ernó  Dohnányi  va fundar 
l’Orquestra Simfònica de la Ràdio d’Hongria, l’orquestra 
ha realitzat innombrables concerts tant al seu país com 
a l’estranger, i els seus enregistraments de ràdio, televi-
sió i CD de gairebé tot el repertori simfònic i d’oratori, 
han guanyat el seu lloc en l’avantguarda de les orquestres 
simfòniques.

Realitzen regularment concerts a les principals sales de 
concerts de Budapest. A més dels nombrosos directors 
i solistes hongaresos, la llista de directors convidats, so-
listes i cantants amb els quals han col·laborat al llarg dels 
anys és immensa, entre altres Claudio Abbado, Martha Ar-
gerich, Sir John Barbirolli, Jean-Efflam Bavouzet, Boris Be-
rezovsky, José  Cura, Pierre  Dervaux,  Péter  Eötvös,  Pé-
ter  Frankl, George  Georgescu, Wolfgang  Gönnenwein, 
Martin  Haselböck,  Kobayashi  Ken-ichiro,  István  Ker-
tész,  Aram  Khachaturian, Paul  Klee, Otto  Klempe-
rer,  Gidon  Kremer,  Yundi  Li,  Nikolai  Lugansky, Pe-
ter  Maag,  Mischa  Maisky, Sir  Neville  Marriner, Yehudi 
Menuhin,  Sabine  Meyer,  Shlomo  Mintz,  Truls  Mork, 
Charles  Münch, David  Oistrakh,  Giuseppe  Pata-
né,  Zoltán  Peskó, Karl Richter,  Helmuth  Rilling,  Ms-
tislav  Rostropovich,  Gennady  Rozhdestvensky, 
Peter  Schreier,  Yuri  Simonov, Sir George  Solti,  Gri-
gory Sokolov, Leopold Stokowski, Maxim Vengerov, Mar-
cello Viotti, entre d’altres.

Actualment el seu director principal és  János  Kovács, 
sent Tamás Vásáry el director musical honorari a perpetu-
ïtat i Gergely Vajda el principal director convidat. El 2019, 
els grups de Ràdio Artístics Hongaresos van anunciar una 
col·laboració de tres anys amb José Cura com a principal 
artista convidat de l’Orquestra Simfònica de Ràdio Hon-
garesa, el Cor i el Cor de Nens.

BIOGRAFIA

Orquestra Simfònica 
de la Ràdio d’Hongria



János Kovács és director permanent de l’Orquestra Sim-
fònica de la Ràdio d’Hongria des de 2014. Va estudiar di-
recció orquestral a l’Acadèmia de Música Franz Liszt a Bu-
dapest. El 1973 es va unir a l’Òpera Estatal d’Hongria i el 
1976 va començar a treballar allà com a director d’orques-
tra. Entre 1987 i 1990 va ser director principal de l’Òpera 
Estatal d’Hongria, càrrec que manté de nou des de la tar-
dor de 2007.

A més del seu treball constant a l’Òpera, és convidat re-
gularment a dirigir les principals orquestres simfòniques 
hongareses, amb un repertori exigent que abasta des 
d’òperes clàssiques i romàntiques i peces simfòniques, 
fins a música contemporània. Amb l’Orquestra Filharmò-
nica Nacional d’Hongria ha actuat sota la seva batuta a 
Bogotà, Xangai, Kosice, Cracòvia, Girona, Barcelona, Sa-
ragossa i Madrid.

El 2016 va dirigir l’Orquestra Simfònica de Ràdio d’Hon-
gria a Brussel·les i el 2019 en la seva gira per Àsia actu-
ant en ciutats com Baoding, Zibo, Weifang, Dalian, She-
nyang, Hangzhou i Nanjing.

La seva carrera internacional també l’ha portat a dirigir 
grans orquestres a tota Europa i com a director convidat 
ha actuat en diversos escenaris d’Itàlia, Espanya, Portu-
gal, Suïssa, Berlín i Londres. Des de 1998, és principal di-
rector convidat de l’Orquestra Filharmònica de Tòquio.

Ha realitzat també nombrosos enregistraments per a 
segells discogràfics com  Hungaroton,  Naxos,  RCA  Xar-
xa Seal i Delta.

BIOGRAFIA

János Kovács 
director





Zemlényi participa amb regularitat en produccions d’òpe-
ra i oratoris a Hongria des de 2008. Té especial predilec-
ció pels  lieder  i els oratoris i està compromesa amb la 
interpretació d’obres de compositors contemporanis. Ha 
treballat en nombroses ocasions amb directors de pres-
tigi com  Ádám  Fischer,  Zsolt  Hamar, Howard Williams, 
Martin  Haselböck,  Kery-Linn  Wilson,  János  Kovács  i 
compartit escenari amb solistes de renom, com Dame 
Emma  Kirkby,  Christoph  Prégardien,  István  Várdai,  To-
masz  Konieczn  i amb orquestres com la Budapest Fes-
tival  Orchestra, la Filharmònica Nacional d’Hongria, la 
Simfònica de la Ràdio d’Hongria,  Concerto  Budapest, 
l’Orfeu  Orchestra  o l’Orquestra Filharmònica de  Pan-
non, entre d’altres.

El 2016 va debutar a l’Òpera Estatal d’Hongria com a Blon-
de  a El Rapte del  Serrallo  de Mozart. El 2019 va tornar 
de nou a interpretar el paper de Blonde així com el Mes-
sies de Handel. Nombroses invitacions l’han portat a in-
terpretar papers com Pamina, La Flauta Màgica de Mo-
zart,  Titania  a el Somni d’una nit d’estiu de Britten, Lisa 
a La  Somnàmbula  de Bellini,  Belinda  a  Dido  i Enees de 
Purcell o Nanetta a Falstaff de Verdi, etc. El seu últim èxit 
fins avui ha estat en el paper de Waldfogel (Siegfried) a el 
Palau de les Arts durant l’últim Budapest Wagner Days el 
2019.

Ha gravat diversos CD amb l’Òpera Nacional d’Hongria, 
l’Orquestra simfònica de Budapest i amb l’Orquestra sim-
fònica MAV de Budapest.

Diplomada el 2013 a l’Acadèmia Liszt de Budapest. Li va ser 
concedida en 3 ocasions la beca Fischer Annie i entre els 
seus nombrosos reconeixements s’inclouen el premi espe-
cial del Concurs Internacional de Cant Simándy József i el 
primer premi del Concurs de Cant Petrovics Emil. El 2017 
va acabar tercera en el Concurs Internacional de Cant 
Claudia Taev d’Estònia i segona en el Concurs Internacio-
nal de Cant Virginia Zeani a Targu Muris.

El 2017 va obtenir el màster en pedagogia musical a l’Aca-
dèmia de Música Liszt Ferenc.

BIOGRAFIA

Eszter Zemlényi 
soprano





Donát Varga va néixer a Szeged, on va iniciar els seus es-
tudis musicals com a violinista. Més tard va perfeccionar 
les seves habilitats instrumentals a l’Acadèmia de Música 
Liszt Ferenc i amb una beca a Suïssa.

Fins el 2007 va ser concertino de l’Orquestra Nacional del 
Teatre de Szeged. Va ser aquí on es va enamorar del gène-
re del teatre musical i va començar els seus estudis privats 
de cant sota la guia de distingits mestres de cant.

Actualment és solista habitual a l’Òpera Estatal d’Hongria 
i a les orquestres i teatres hongaresos més reconeguts.

El seu ampli repertori abasta des del barroc fins a la músi-
ca contemporània.

Ha actuat en nombroses estrenes, com l’òpera-musical 
de Levente Gyöngyösi El mestre i Margarita.

I en la primera òpera de José  Cura,  Montezuma  i el sa-
cerdot vermell, en la qual va interpretar a Vivaldi, virtuós 
violinista i compositor.

BIOGRAFIA

Donát Varga 
tenor



Najbauer és un dels solistes de concert més sol·licitats 
a Hongria. Ha interpretat solos de baix i baríton en els 
principals oratoris amb conjunts com l’Orquestra Orfeo, 
Vox Luminis, l’Orquestra de Barroc d’Hèlsinki, l’Orquestra 
Simfònica de la Ràdio Hongaresa, l’Orquestra del Danu-
bi, l’Orquestra de la Ràdio Hongaresa, les Cordes de Bu-
dapest, l’Orquestra Filharmònica de Pannon, l’Orquestra 
Filharmònica de Kodlyly i la Savaria Barroca, sota la di-
recció de György Vashegyi, Helmuth Rilling, Aapo Häkki-
nen, Alois Glabner, Salamon Kamp i Máté Hámori, entre 
d’altres. Les actuacions posteriors inclouen el paper pro-
tagonista a Elias de Mendelssohn amb la Filharmònica de 
Kodlyly amb Andrea Rost al Rei Artur de Purcell amb Vox 
Luminis.

A més del treball de concert, Lóránt també ha treballat 
el repertori operístic i contemporani. Ha cantat tots els 
papers de baríton de Mozart amb diverses companyies als 
Estats Units i Hongria. Recentment ha interpretat Lepore-
llo a Don Giovanni de Mozart amb Budapest Strings i Pa-
pageno a la Flauta Màgica de Mozart amb la Savaria Bar-
roca. Lóránt va crear el paper de Teresias a Bakkhnsnsnõk 
de György Melis i ha interpretat recentment cançons en-
carregades per Endre Olsvay al Festival de Música Moder-
na CAFÉ Budapest.

Najbauer ha guanyat premis de nombroses competicions 
vocals, incloent-hi el primer lloc en la Beca de Virginia 
Hawk Vocal, la Fundació Musical Merit i el Concurs de 
Beques H.B. Goodlin, i el segon lloc en el Concurs d’Ar-
tistes Joves de La Jolla, així com en el Concurs d’Òpera 
Internacional Simandy József. Va ser guardonat amb el 
tercer premi en les finals regionals del Consell Nacional 
de l’Òpera Metropolitana.

Lóránt es va graduar a la Universitat de Califòrnia, San Di-
ego, amb un B.A. en economia i a la Universitat Yale amb 
un M.A. en música.

BIOGRAFIA

Lóránt Najbauer 
baix



Va ser fundat per Manuel Cabero el 1951 i del 1993 al 2019 
Mireia Barrera en va ser la directora titular. Des del setem-
bre del 2019 Pere Lluís Biosca n’assumeix la direcció. El 
cor mostra predilecció pel repertori dels segles XX i XXI, 
amb un interès especial en la divulgació dels autors cata-
lans. Paral·lelament, manté una important activitat en el 
camp simfònic, principalment en col·laboració amb l’Or-
questra Simfònica de Barcelona, havent estat cor adscrit 
de L’Auditori i l’OBC. Ha estat dirigit per grans batutes 
com Celibidache, Cambreling, Frühbeck de Burgos, Dec-
ker, Foster, Gergiev, González, Haenchen, Hager, King, 
Kovács, Mas, Mena, Ono, Oue, Pablo Pérez, Pinnock, 
Pons, Ros Marbà, Rostropovitx o Soustrot. En l’etapa que 
Manuel Cabero hi va ser al davant, va cantar en l’estrena 
mundial d’Atlàntida de Falla.

En l’àmbit discogràfic cal destacar l’enregistrament de la 
música coral de Joaquim Homs realitzat per a Fundació 
Autor, així com el seu darrer CD Madrigal que recull músi-
ca de diversos compositors catalans. Recentment ha col-
laborat amb l’OBC i Pablo González en un treball sobre 
Enric Granados per al segell NAXOS. Al Liceu ha parti-
cipat a les òperes Kàtia Kavànova, Oedipe de Enesco, Le 
portrait de Manon i Les mamelles de Tirésias, i a la cantata 
La Pesta de Gerhard. Ha col·laborat amb l’artista Perejau-
me i de les darreres temporades cal remarcar les gires i 
col·laboracions amb l’Orquestra Simfònica del Teatre Ma-
riinsky, National de Lille, Filarmònica de Praga, Sttatska-
pelle Weimar, i Nacional d’Hongria. Del 2011 al 2014 el cor 
va realitzar una residència artística a l’Auditori Municipal 
de Vilafranca. El cor compta amb la col·laboració del De-
partament de Cultura.

BIOGRAFIA

Cor Madrigal



Considerat com un dels directors catalans de música vo-
cal amb més projecció, Pere Lluís Biosca manté una inten-
sa activitat com a director i pedagog de la direcció coral. 
Es formà a Barcelona amb Mireia Barrera, Josep vila i Pi-
erre Cao i a Hèlsinki amb Matti Hyökki.

La seva discografia, es centra en compositors catalans del 
barroc; Mir i Llussà i Tomàs Milans amb l’ensemble vocal 
La Xantria i Joan Cererols amb el Cor de Francesc Valls.

Participa regularment en diversos festivals i cicles de con-
certs, dirigint repertori que comprèn des del renaixement 
fins a la música actual.

Fins el 2016 ha estat titular del Cor de Cambra ARSinNO-
VA de Barcelona, -Premio Nacional de Canto Coral (Gijón 
2013)-. Com a director convidat (2015) al Cor de Noies de 
l’Orfeó Català va oferir diversos concerts dedicats a la 
música d’Arvo Pärt, rebent consells del mateix composi-
tor. També ha treballat en produccions del Gran Teatre del 
Liceu preparant les parts corals de diverses òperes.

Actualment és director titular del Cor Francesc Valls de 
la Catedral de Barcelona (des del 2015), del Cor Madrigal 
de Barcelona (des del setembre del 2019) i professor de 
direcció a l’Escola Superior del Taller de Músics.

BIOGRAFIA

Pere Lluís Biosca
director



Ha estat directora titular del Coro Nacional de España, la 
Capella de Música de Santa Maria del Mar i fins al desem-
bre de 2005 va dirigir el Coro de la Orquesta Ciudad de 
Granada, del qual n’és fundadora. Des del 1993 fins l’agost 
del 2019 va ser la directora titular del Cor Madrigal de Bar-
celona. Des de la temporada 20/21 és la principal directo-
ra convidada del Coro de la Comunidad de Madrid. 

També ha estat directora convidada i ha col·laborat amb 
l’Orquesta Nacional de España, ONCA, l’Orquestra Barro-
ca Catalana, l’Ensemble Residencias, el conjunt BCN216, 
el Cor de Cambra del Palau de la Música, i el Coro de la 
RTVE. Ha col·laborat en nombroses ocasions amb el Gran 
Teatre del Liceu i va participar en les produccions de les 
òperes Brundibár i Eco, en col·laboració amb l’Institut 
d’Educació, de l’Ajuntament de Barcelona.

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 va 
realitzar gires per tota Espanya, a més de per Alemanya, 
Romania, Àustria 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 al capdavant de 
Barcelona Ars Nova, ensemble vocal professional creat a 
Barcelona en el marc del projecte Misses Polifòniques. Els 
darrers anys, l’activitat de l’ensemble s’ha extès més en-
llà del projecte, havent actuat darrerament a espais com 
l’Auditorio de Galicia o el Baluarte de Pamplona, i prota-
gonitzant la gira “Concerts als Monestirs de Catalunya”.

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

BIOGRAFIA

Mireia Barrera
directora preparadora



Nascuda a Terrassa i formada al Conservatori Municipal 
de Música de Barcelona, va estudiar a l’Escola Internaci-
onal de Cant Coral de Namur (Bèlgica) amb Pierre Cao. 
També ha participat en diferents cursos impartits per M. 
Cabero, E. Ribó i L. Héltay. Paral·lelament, va realitzar es-
tudis de cant amb M. Dolors Aldea.

En l’àmbit docent, ha estat professora de Direcció Coral 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (2002-2005). 
També ha impartit cursos per a la FCEC, així com en dife-
rents ciutats de l’Estat.

Cal destacar el seu interès pel diàleg entre la música i al-
tres disciplines artístiques, el qual l’ha dut a col·laborar 
amb artistes com Perejaume o les companyies de dansa 
IT Dansa i Santamaría.
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AUDITORI DE GIRONA

IBERCAMERA COL·LABORA AMB

PATRONS

MECENES

MITJANS COL·LABORADORS

AMB EL SUPORT DE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

LA TEMPORADA IBERCAMERA AGRAEIX EL SUPORT DE: 

Amics del Museu d’Art de 
Girona

Fundació La Ciutat Invisible 

Conservatori de Música   
Isaac Albéniz

Col·legi de Farmacèutics

El Punt-Avui

Col·legi d’Enginyers  
Industrials de Catalunya – 
Demarcació de Girona

Koobin

COL·LABORADORS PRINCIPALS



PUNTS DE VENDA 
Taquilles de l’Auditori  
T. 872 08 07 09. Dimarts i dijous d’11 h. a 13 h. i una hora 
abans dels concerts.

Ibercamera 
T. 93 317 90 50. Horari: De dilluns a dijous de 9.30 h 
a 14.00 h i de 14.30 h a 18.00 h. Divendres de 9.00 h a 
14.00 h i de 14.30 h a 17.30 h. 
www.ibercameragirona.cat

Taquilles del Teatre Municipal de Girona 
Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona 
Horari: Dimecres i divendres de 13 h a 15 h.  
(Venda únicament d’entrades soltes)

IBERCAMERA 
T. 93 317 90 50 - webgirona@ibercameragirona.cat 
www.ibercameragirona.cat

AUDITORI DE GIRONA 
Pg. de la Devesa, 35 - 17001 Girona 
T. 872 08 07 09 - www.auditorigirona.org
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