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Ajuntament de Rialp

És tot un plaer transmetre la meva salutació amb motiu del Festival
de Música de la Vila de Rialp, organitzat per les Joventuts Musicals
del Pallars, que enguany arriba a la seva desena edició.
L’encert d’aquesta iniciativa es fa ben evident, any r ere any, amb
un creixent èxit d’espectadors, de crítica i del nivell i la qualitat
musicals dels intèrprets que hi participen.
La feina feta per les Joventuts Musicals dels Pallars, ajudant a la
difusió de la música i la cultura en el seu territori més immediat,
mereix tot el meu reconeixement.
Rialp esdevé durant uns dies la capital musical i cultural dels Pirineus.
Als seus coneguts atractius turístics, com són el paisatge, la
gastronomia i la tranquil·litat de les valls i les muntanyes, s’hi afegeix
la possibilitat de poder gaudir de la música clàssica al cor del Pallars.
Convido, doncs, totes les persones que visiten Rialp i el Pallars
aquests dies a gaudir dels seus encants i, sobr etot, de la música
amb un excel·lent pr ograma de concerts i actuacions.
Com a president de la Generalitat els felicito ben sincerament per
la trajectòria que han dut a terme. Els desitjo que aquesta desena
edició del Festival obtingui l’èxit que es mer eixen els seus
organitzadors i els encoratjo a seguir d’ara en endavant amb la
mateixa dedicació i passió per la música.

José Montilla
President de la Generalitat de Catalunya

Neix el Festival de Música de la Vila de Rialp amb el propòsit de fer
escoltar i atansar a les nostres terres música variada i amb un format
itinerant. El resultat de tot plegat és un projecte modest i rigorós,
amb la creença d’atansar melodies, compositors i formacions al
vell mig del Pirineu Occidental.
La Vila Closa de Rialp es transforma en r eferent musical any rere
any. La presència continuada d’un públic entès i atent, fa que ens
retrobem tots plegats en aquestes estiuenques nits musicals on la
qualitat sorprenent de les seves programacions ens porten a compartir
i gaudir d’aquest embolcall musical.
El Xè Festival aniversari itinerant de la Vila de Rialp, té aquest any
un magnífic repertori, molt atractiu, ple d’homenatges i seguint la
bona línia dels darrers anys.
Una bona prova en resulta la presentació del desè festival, a La
Llotja Palau de Congressos de Lleida on s’homenatja a F. Chopin.
Menció especial té la creativitat poètica i musical del Concert de
Rialp, a càrrec del compositor català Jaume T orrent, obra per a
guitarra i orquestra simfònica, encarregada per commemorar el Xè
Festival aniversari, obre certa curiositat dins el catàleg d’obr es
simfòniques a avaluar. Estem segurs que els excel·lents intèrprets
ens obsequiaran amb una gran estrena.
A mi, només em queda que felicitar a Joventuts Musicals del Pallars
Sobirà per la celebració del Xè aniversari del Festival de Música de
Rialp, encoratjar-los i animar-los a seguir endavant malgrat les
dificultats i que per molts anys ens puguin fer gaudir d’aquest cicle
de música estiuenca.
Per acabar, us voldria animar a que acudiu als concerts programats,
ja que és una magnífica oportunitat de gaudir de molt bona música
en directe i alhora tos plegats contribuirem a fer més gran aquest
magnífic festival.
Per molts anys,
Gerard Sabarich i Fernàndez-Coto.
Alcalde de Rialp

El Pallars és una immensa orquestra de pau i natura. El seu cel blau,
ple de ramats de núvols blancs, sembla que no es cansi d’escoltar
les melodies dels rius que bateguen i salten, de les mil i una aus que,
com una secció de cor da, no deixen mai d’afinar el seu cant.
Els colors, els rius, els llacs, els prats i el vent composen una solemne
barreja de percussió i só. Els seus capvespr es d’estiu i els seus
cabells blancs de neu a l’hiver n donen una pau que sols la pot fer
sentir l’ànima d’un adaggio.
Rialp, com ja va dir el poeta, és una petita capsa de música on
sembla voler-se arremansar al millor de les melodies del Pallars. Però
Rialp i el seu Festival de Música són també un miracle que es produeix
any per any, gràcies al treball constant, ignorat i intens, d’unes dones
i uns homes que per estima el seu país, han sabut posar-li la millor
de les partitures.
Tots els que som testimonis d’aquest afany anual i diari, tenim un
deute d’agraïment amb aquest Festival. Deute que difícilment podrem
pagar, donat que ens el fan més gran cada any. Gràcies per aquest
immens regal, perquè pogué sentir la bona música de Rialp és
apropar-ce al Cel.
F. Sapena Grau

CONCERT 1

QUARTET MERIDIES
Instruments originals

CARMELO ANDRIANI violí
GENNARO MINICHIELLO violí
GIUSEPPE PASCUCCI viola
GIOVANNA D'AMATO violoncel
Part 1
Ludwig van Beethoven
Quartetto op.18 n.3 in re magg.
Allegro - andante con moto - allegro - presto
Fortepiano Broadwood original de 1845

GIAN MARIA BONINO

Homenatge a Chopin

Fortepiano Broadwood 1845

El Festival de Música de la Vila de Rialp vol
retre un homenatge a Chopin amb aquest
fortepiano Broadwood original i amb el concert
de Gian Maria Bonino.

Part 2
Fryderyk Chopin
Concierto No. 1 en mi menor Op.11
Allegro - Romance – Rondo

Aquest és el piano Broadwood original de
1845, que pertanyia a una companyia de
lloguer d’instruments musicals. Durant l’etapa
en que va viure a Londres, Fryderyk Chopin
va tocar un Broadwood d’aquesta companyia
i en aquesta època va donar classes de piano
a Jane Stirling (filla d’una acudalada família
escocesa i enamorada de Chopin i de la seva
música a la que el compositor polonés li va
dedicar un Nocturn).

GIAN MARIA BONINO

QUARTET MERIDIES

Es va graduar al Conservatori Giuseppe Verdi
de Milà i al Conservatori de Lucer na, al
Conservatori de Gènova Alda Bellasich i va
obtenir un diploma en piano al Conservatori
de Winterthur (Suïssa).

Es va formar el 1992 i està compost per
músics que han estudiat i perfeccionat sota
la guia de distingits professors com F Ayo, R.
Brengola, B. Giuranna, P. Vernikov, I. Grubert,
M. Varshavskij.

Des de la seva joventut es va dedicar a la
carrera artística, ha actuat en moltes ciutats
italianes i de tot el món, en particular Gènova,
Bergamo, Trieste, Milà, Sydney, Viena, Moscou
i als Estats Units.

El quartet destaca pel so brillant i les habilitats
tècniques i expressives. Va ser convidat a
actuar en sales de concerts de pr estigi a
Europa i arreu del món, com Bosch-Siemens
Hall (Berlín), Wesleyan College de la Macon
(EUA), el Cesky Krumlov Festival Internacional
de Música (Praga), el Festival Inter nacional
de Nancyphonies (França), la Fundació Andrés
Segovia, Linares (Espanya), entre molts altres.

Ha actuat com a solista i en molts grups i
festivals internacionals com Ljubljana, el
Festival Sons de la Mediterrània, Floraisons
Chateauneuf Musicals, Emilia Romagna
Festival i altres. El 2001 va ser fundador de
la “Sala Mixta” i “La música de Vivaldi”, amb
el violinista Bertagnin Glauco.
Ha tocat entre altres a l'Orquestra Filharmònica
de Torí i l'Orquestra de La Scala de Milà; ha
actuat amb el flautista Shigenori Kudo,
Maxence Larrieu, i els músics Ceccanti Vittorio
i Massimo Polidori; també ha col·laborat amb
el quartet de cor des de la Filharmònica de
Berlín. A més, també toca al Festival de
Lucerna i el Rheingau Festival. Recentment
ha actuat com a solista en el concert de la
Filharmònica de Berlín (2007-2008).

El repertori del Quartet oscila entre clàssics
i romàntics europeus (Beethoven, Mozart,
Brahms), americans i autors sud-americans
(Piazzolla, Villa-Lobos).
Entre els artistes amb els quals el quartet ha
col·laborat s’inclouen Maxence Larrieau, Maria
Dragoni, Brlek Darko, Andr ea Bacchetti,
Quartet FONE, Claudi Arimany i Ramzi Yasser.

CONCERT 2

GIAN MARIA BONINO
Fortepiano Broadwood 1845

Part I
F.Chopin ( 1810 –1849)
12 Studi op. 10

(dédiées à son ami Franz Liszt ) 1829 – 1832

N° 1 Do Maggiore
N° 2 La Minore
N° 3 Mi Maggiore
N° 4 Do Diesis Minore
N° 5 Sol bemolle Maggiore
N° 6 Mi bemolle Minore
N° 7 Do Maggiore
N° 8 Fa Maggiore
N° 9 Fa Minore
N° 10 La bemolle Maggiore
N° 11 Mi bemolle Maggiore
N° 12 Do Minore
Part II
12 Studi op.25 (dédiées à Comtesse d’Agoult ) 1832- 1836
N° 1 La bemolle Maggiore
N° 2 Fa Minore
N° 3 Fa Maggiore
N° 4 La Minore
N° 5 Mi Minore
N° 6 Sol diesis Minore
N° 7 Do Diesis Minore
N° 8 Re bemolle Maggiore
N° 9 Sol bemolle Maggiore
N° 10 Si Minore
N° 11 La Minore
N° 12 Do Minore

Fortepiano Broadwood original de 1845

Homenatge a Chopin
El Festival de Música de la Vila de Rialp vol
retre un homenatge a Chopin amb aquest
fortepiano Broadwood original i amb el concert
de Gian Maria Bonino.
Aquest és el piano Broadwood original de
1845, que pertanyia a una companyia de
lloguer d’instruments musicals. Durant l’etapa
en que va viure a Londres, Fryderyk Chopin
va tocar un Broadwood d’aquesta companyia
i en aquesta època va donar classes de piano
a Jane Stirling (filla d’una acudalada família
escocesa i enamorada de Chopin i de la seva
música a la que el compositor polonés li va
dedicar un Nocturn).

GIAN MARIA BONINO

Es va graduar al Conservatori Giuseppe Verdi
de Milà i al Conservatori de Lucer na, al
Conservatori de Gènova Alda Bellasich i va
obtenir un diploma en piano al Conservatori
de Winterthur (Suïssa).
Des de la seva joventut es va dedicar a la
carrera artística, ha actuat en moltes ciutats
italianes i de tot el món, en particular Gènova,
Bergamo, Trieste, Milà, Sydney, Viena, Moscou
i als Estats Units.
Ha actuat com a solista i en molts grups i
festivals internacionals com Ljubljana, el
Festival Sons de la Mediterrània, Floraisons
Chateauneuf Musicals, Emilia Romagna
Festival i altres. El 2001 va ser fundador de la

“Sala Mixta” i “La música de Vivaldi”, amb el
violinista Bertagnin Glauco.
Ha tocat entre altres a l'Orquestra Filharmònica
de Torí i l'Orquestra de La Scala de Milà; ha
actuat amb el flautista Shigenori Kudo,
Maxence Larrieu, i els músics Ceccanti Vittorio
i Massimo Polidori; també ha col·laborat amb
el quartet de cor des de la Filharmònica de
Berlín. A més, també toca al Festival de Lucerna
i el Rheingau Festival. Recentment ha actuat
com a solista en el concert de la Filharmònica
de Berlín (2007-2008).

CONCERT 3

QUARTET QUIROGA
AITOR HEVIA violí
CIBRÁN SIERRA violí
DÉNES LUDMÁNY violí
HELENA POGGIO violí
JOSEP M. FUSTER clarinet
Part 1

Part 2

F. J. Haydn (1732-1809)

W. A Mozart (1756-1791)

Quartet en do major, op.20 nú'9cm.2 Hob III: 32

Quintet per a clarinet i Quartet de corda

I. Moderato

I.

Allegro

II. Capriccio (Adagio)

II.

Larghetto

III. Menuet: Allegretto

III.

Menuetto (Allegretto)

IV. Fuga a quattro soggetti. (Allegro)

IV.

Allegretto con Variazoni

Anton Webern (1883-1945)
Cinc moviments per a Quartet de cordes op.5
I. Heftig bewegt
II. Sehr langsam
III. Sehr bewegt
IV. Sehr langsam
V. In zarter bewegung

QUARTET QUIROGA
El Quartet Quir oga neix amb el suport de
l'eminent violinista i pedagog francès CharlesAndrée Linale i pren el nom del famós violinista
gallec Manuel Quiroga, un des instrumentistes
més importants de la música espanyola.
format des dels inicis a l'Escola Reina Sofia
de Madrid amb Rainer Schmidt i, més tard, a
la Musikhochschule de Basel amb Walter Levin,
el Cuarteto Quiroga ha rebut diversos guardons
als concursos inter nacionals de Bor deus,
Ginebra, París, el Pr emi Paolo Borciani, la
Medalla d'Or del Primer Palau de Barcelona,
i el premi Ojo crítico de Radio Nacional de
Espanya.
És un dels grups més actius de la seva
generació amb una important agenda de
concerts per Europa i Amèrica: Wigmore Hall
de Londres, Philarmonie de Berlín, Les Invalides
de París, Concertgebouw Doelen de
Rotterdam, Kaisersaal de Frankfurt, Palau de
la Música Catalana, Fundació March, Auditorio
Nacional de Madrid, T eatro Solís de
Montevideo i els festivals de Davos, Primavera
de Heidelberg i Quintessence d'Aachen, entre
d'altres. També ha r ealitzat diversos
enregistraments per a RNE-2, SWR-2, WRD,
Radio France, Mezzo TV i la Ràdio sueca.
Entre els solistes amb qui col·'e1labor en
habitualment cal esmentar Vladimir
Mendelssohn, Alain Meunier, Jeremy Menuhin,
Enrique Bagaría, Javier Perianes, David

JOSEP FUSTER
Kadouch, Chen Halevy, Claire Desert o els
quartets Doric, Ardeo i Meta4 i els mestres A.
Keller, Ê'e6G. Pichler, Ê'e6G. Kurtág, J. Meissl,
E.Feltz, E. Hö'9abarth, F. Rados i, actualment,
manté una estreta relació amb Hatto Beyerle.
Els membres del Cuarteto Quir oga són
professors i quartet en r esidència el Curs
Internacional de Música de Llanes des de l'any
2005 i, des del curs 2008-2009 ocupen la
càtedra de música de cambra/quartet de corda
del Conservatori Superior de Música
d'Aragó'97 i tenen la seva r esidència a la
Fundación Museo Cerralbo de Madrid.

Nascut a V ilanova de Castelló (V alència),
estudià en els conservatoris superiors de
València i de Barcelona. És professor de clarinet
i de música de cambra de l’Escola Superior
de Música de Catalunya i membr e de
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya des de 1993. Ha estat convidat
en diverses or questres simfòniques com
l’Orquestra Nacional d’Espanya, New American
Chamber Orchestra, l’Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu... amb les quals ha
participat en gires de concerts per Alemanya,
França, Holanda, Itàlia, Estats Units i Japó.
En l’àmbit de la música de cambra, és
cofundador dels grups Harmonia Quintet de
Vent, Barcelona 216 i Diabolus in Musica. La
seva dilatada trajectòria en aquest camp ha
propiciat la col·laboració amb nombr oses
agrupacions i intèrprets de reconegut prestigi.
Ha realitzat diferents enregistraments per a
Catalunya Música, Radio France i la Ràdio
Holandesa, així com també per a difer ents
segells discogràfics. Els seus dos
enregistraments dels quintets per a clarinet i
quartet de corda de Mozart, Weber, Krommer,
Bärmann, Spohr i Reicha amb el Quartet Glinka
han rebut les màximes consideracions de la
crítica internacional.

CONCERT 4

NÚRIA DARDINYÀ soprano
RAUL POBLET tenor
ÀNGEL SOLER piano
Tastets del XVIII al XXI
II Part

I Part
Abril
Maig
Cançoneta
Cançó d’un nom
Cançó de la fira
Dues comptines:
- Dalt d´un cotxe
- Pito, pito
Paisatge del Montseny
Canción de cuna para
dormir a un negrito

E. Toldrà (1895-1962)
E. Toldrà
I. Corderas (1929)
I. Corderas
F. Mompou (1893-1987)

F. Mompou
F. Mompou
X. Montsalvatge (1912-2002)
X. Montsalvatge

Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schön W.A. Mozart (1762-1791)
(de l’òpera "La Flauta Màgica")

Un aura amorosa

W.A. Mozart

(de l’òpera "Cosí fan tutte")

Ma qual mai s’offre, oh del
fuggi, crudele, fuggi

W.A. Mozart

(de l’òpera "Don Giovanni")

Tu che di gel sei cinta

G. Puccini (1858-1924)

(de l’òpera "Gianni Schicchi")

Ave Maria

G. Verdi (1813-1901)

(de l’òpera "Otello")

La Serenata

F. P. Tosti (1846-1916)

Vissi d’Arte

G. Puccini

(de l’òpera "Tosca")

Romança del Pirineu

R. Martínez Valls (1887-1946)

(de la Cançó d’Amor i de Guerra)

Sardana del Vallespir

R. Martínez Valls

(de la Cançó d’Amor i de Guerra)

Duet còmic de Catrina i Baldiri

R. Martínez Valls

NÚRIA DARDINYÀ

RAUL POBLET

ÀNGEL SOLER

Néix a Sant Feliu de Codines (Bar celona).
Després d´haver obtingut el diploma de piano
i compaginat els estudis amb els de flauta
travessera a Barcelona, inicia els estudis de
cant a Roma, amb el prestigiós baríton Sesto
Bruscantini. Se li atorga el diploma de cant
amb les màximes qualificacions en el
Conservatori Municipal de Bar celona.

Nascut a l´Espluga de Francolí el 1982. Cursà
les especialitats de cant i violoncel al
Conservatori de Música de T arragona.
Continua els estudis de cant al Conservatori
Superior de Música del Liceu. Actualment
treballa i perfecciona amb Vincenzo Spatola
a Madrid, i a Barcelona amb Cindee Sanner.
Rep masterclasses al Mozarteuum de
Salzburg. Treballa els gèneres d’òpera, oratori
i lied amb el pianista Àngel Soler.
Ha cantat al Palau de la Música Catalana,
Auditori de Barcelona, Gran Teatre del Liceu,...
Ha cantat acompanyat de l’Or questra
Simfònica del V allès, Orquestra de la
Universitat de Barcelona, Orquestra nacional
d´Andorra... Ha interpretat Stabat Mater de
Dvorak, Messiah de Handel, Messe de la
Coronació i Requiem de W.A. Mozart, Petite
Messe Solennelle de Rossini, Le Roi David
de Honegger, Magnificat de V ivaldi.
En el camp operístic treballa els rols: Nemorino
(Elisir d´Amore), Carlo (Linda di Dchamounix),
de G. Donizetti, Ferrando ( Cosi fan tutti) ,
Tamino (Flauta màgica), Don Ottavio ( Don
Giovanni) de W.A. Mozart.
Ha interpretat les sarsueles El Timbaler del
Bruc d´Agustí Cohí i Grau i Cançó d´Amor i
de Guerra de R. Martinez Valls, sota la direcció
de Josep Mª Damunt.
Ha estrenat obres de veu i piano de diferents
compositors catalans entre ells Joan Guinjoan,
Jordi Codina, Joaquim Homs.

Nascut a Barcelona, començà els estudis de
piano amb els mestr es Jordi Torra i Mercè
Roldós. S´inicià en la música de cambra, una
de les seves especialitats com a mestr e i
concertista, amb el mestr e Joan Massià.

Actualment, treballa a Barcelona amb Cindee
Sanner, i a Madrid amb el baríton V incenzo
Spatola. Sovint r ep masterclasses a la
Universitat Mozarteum de Salzbur g. Ha
realitzat diversos concerts d´Oratori i Lieder
a Alemanya, França, Espanya i Itàlia.
Darrerament ha interpr etat el "Gloria" i
"Magnificat" de A. V ivaldi, "Magnificat" de
J.S. Bach i misses de Haydn. Ha actuat amb
el director Salvador Brotons en els concerts
internacionals d’estiu amb l’Or questra
Simfònica del Vallès. Pel que fa al gèner e
operístic, ha r ealitzat diversos concerts
(Barcelona, Madrid, Itàlia) i les òper es La
Cambiale de Matrimonio de G. Rossini, Le
Nozze di Figaro, Cosí fan tutte de W.A. Mozart
i la Traviata de G. Verdi a Itàlia.
El seu repertori operístic comprèn obres de
V. Bellini, W.A. Mozart, G. Rossini, G. Puccini,
Gounod, G. Bizet, G. V erdi, R. Strauss i E.
Humperdinck. El 2005, va enregistrar un CD
amb obres de Salvador Br otons, J. Serra,
I.Corderas, E. T oldrà i F . Mompou,
acompanyada pel prestigiós pianista Àngel
Soler.

Estudià al Mozarteum de Salzburg amb Paul
Schilawsky, Walter Klien i Gerald Moor e.
Ha fet nombrosos concerts tant a Catalunya
com a la resta de l ´Estat Espanyol i a diverses
ciutats europees acompanyant prestigiosos
solistes, entre ells: V ictòria dels Àngels,
Montserrat Alavedra, Josep Carreras, Anna
Ricci, Jean Piere Rampal etc.
És considerat un dels millors acompanyant
de la veu i en el repertori del lied. Infatigable
i reputat professor de piano i música de
cambra.
Durant molts anys fou director de L´Estudi de
Música "Àngel Soler" a Barcelona. Actualment
és professor de música de cambra al
Conservatori de Música del Liceu.

CONCERT 5

JAVIER GARCÍA MORENO

Asturias

guitarra

I. Albéniz (1860-1909)

Introducció, Tema
i Variacions Op. 7

Fernando Sor (1778-1839)

Records de l’Alhambra
Capritxo Àrab

F. Tárrega (1852-1909)

Sonata Op. 61

J. Turina (1882-1949)

Allegro
Andante
Allegrro
Finale de la sonata Op.47

(Interpretació del bloc sense interrupció)

A. Ginastera (1916-1983)

JAVIER GARCÍA MORENO

Nascut a Màlaga el 1966, comença l'estudi
de la Guitarra sota la dir ecció del seu pare,
el guitarrista i pr ofessor del Conservatori
Superior de Música de Màlaga, Antonio García
Azuaga. Continua els estudis al Real Conservatori Superior de Música de Madrid, on és
distingit per unanimitat amb el Premi d'Honor
Fi de Carrera.
El 1985, és becat pel Ministeri de Cultura i
guardonat amb la I Beca Eduardo Ocón de
la Diputación de Màlaga, per ampliar la seva
formació en cursos internacionals. El 1987 és
nomenat catedràtic del Conservatori Manuel
de Falla, el 1988 opta al concurs-oposició a
professors de música i arts escèniques
obtenint el númer o 1 de la convocatòria.
Doctorat per la Universidad de Màlaga dins
del programa Elements expressius en l'àmbit
de l'educació. Recentment ha estat premiat
per l'escola japonesa de la guitarra a Tòquio
i distingit amb la comanda mestre Alirio Diaz
que atorga el govern veneçolà.
Després de ser pr emiat en importants
concursos nacionals i internacionals, comença

una intensa carrera artística, en sales i teatres
d'Espanya, França, Alemanya, Bèlgica,
Anglaterra, Holanda, Itàlia, Dinamarca, antiga
Iugoslàvia, Estats Units, Cuba, Polònia,
Veneçuela, Turquia, Suècia, Japó, Àustria,
Mèxic, Argentina, Equador, etc.
Ha actuat com a solista a sales com el
Carnegie Hall de Nova York i el Palau de la
Guitarra del Japó, entre altres. Ha participat,
en festivals com: Festival Internacional Andrés
Segovia, Festival Cova de Nerja, Festival
Internacional de Guitarra Ciutat de VélezMàlaga, Festival Internacional de Música El
Hatillo (Veneçuela), Andrés Segovia Guitar
Series Miami (Florida), Sonderho Guitarfestival,
(Dinamarca), Francesc Tàrr ega (Holanda),
Guitarres del Món (Ar gentina), etc.
Ha actuat com a solista en or questres com
la Cambra de Berlín, la Simón Bolivar de
Caracas, la Cambra de la Unió Eur opea, la
Filarmònica de Màlaga o la Filharmònica de
Lublin entre altres, sent aclamat per la seva
interpretació del Concert d'Aranjuez.

És coautor del Nou Mètode de Guitarra
(mètode didàctic utilitzat en multitud de
centres docents). Imparteix master class a
conservatoris i universitats d'Eur opa i els
Estats Units, i realitza enregistraments per a
cadenes de ràdio i televisió de diversos països,
com al Japó.
Per la seva tasca, i activitat concertística arreu
del món, és considerat per la crítica
internacional, un dels guitarristes més
destacats i importants de la seva generació.
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COBLA SANT JORDI I CIUTAT DE BARCELONA

Part II

Part I

25 (sardana)

V. Cordero (1971)

La sardana del vailet

P. Ventura (1817-1875)

Plenitud (sardana)

F. Cassú (1965)

Conte de fades (sardana)

J. M. Ruera (1900-1988)

Mar plana (sardana)

J. M. Vilà (1904-1937)

Lluna plena (sardana)

E. Toldrà (1895-1962)

Ciutat submergida (sardana)

V. Acuña (1946)

Els setges de Girona (sardana)

E. Saló (1905-1988)

Venustes. Fantasia sobre un
tema original per a cobla

J. Ventura (1960)

COBLA SANT JORDI I CIUTAT DE BARCELONA

Fundada a Barcelona el 1983, té el títol de
Cobla i Ciutat de Barcelona , atorgat per
l’Ajuntament d’aquesta ciutat, des del 1997.
Conrea tots els àmbits del repertori propi de
la cobla, si bé, des de la seva fundació, ha
manifestat la voluntat ferma d’atendr e
específicament la música de concert, amb la
programació reiterada d’obres de referència,
obres oblidades i música de nova cr eació.
Ha actuat a totes les comarques de Catalunya
i de la Catalunya Nord, i participa habitualment
en les principals manifestacions sardanistes.
Té una presència reiterada a diversos festivals
internacionals de música, com el Gr ec,
Peralada, el Vendrell, Sant Feliu de Guíxols o
Rialp, i és la formació titular del cicle de
concerts Cobla, Cor i Dansa del Palau de la
Música Catalana i del Cicle de Música per a
Cobla de l’Auditori de Barcelona. També ha
actuat al Gran Teatre del Liceu i als principals
auditoris de Catalunya, així com a Alemanya,
França i els Estats Units.
Dirigida des dels inicis per Jordi León, amb
l’assessorament de Manuel Oltra en qualitat
de conseller artístic, Xavier Pagès el r ellevà
en la titularitat (Concepció Ramió ho va fer

entre 1991 i 1993). Ha actuat sota la batuta
de noms tan prestigiosos com Josep Pons,
Antoni Ros-Marbà, Salvador Mas, Edmon
Colomer, Salvador Brotons, Manuel Valdivieso,
Albert Argudo, Virginia Martínez, Joan Albert
Amargós, Mireia Barrera, Josep Vila o Nacho
de Paz. A més, ha col·laborat amb el ballarí
Cesc Gelabert i amb solistes com Daniel
Ligorio, Albert Guinovart, Sergi Alpiste, Jordi
Vilaprinyó, Lluís Vidal, Nabí Cabestany, Juan
de la Rubia, Manel Camp i agrupacions com
l’Orfeó Català, el Cor del Gran Teatre del Liceu,
el Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana, la Coral Sant Jor di, la Banda
Municipal de Barcelona, l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya o
l’Orquestra Simfònica de Lituània, entr e
d'altres.
La discografia de la Cobla Sant Jordi comprèn
una seixantena d’enregistraments de contingut
divers, entre els quals destaquen els
monogràfics dedicats a l’obra per a cobla
d'Eduard Toldrà, Joan i Ricar d Lamote de
Grignon, Manuel Oltra, Rafael Ferrer, Josep
Serra i Domènec Moner. També cal destacar
els discs Binomis (amb obr es per a piano i
cobla), Llum Nova (amb l'Orfeó Català), un

enregistrament dirigit per Antoni Ros-Marbà
(dedicat als clàssics de la música de concert
per a cobla), l’antològic La Sar dana i tres
volums més de música per a cobla (amb obres
d’autors tan diversos com Agustí Borgunyó,
Joaquim Serra, Joan Lluís Moraleda i Xavier
Boliart, entre d’altres). També ha fet una
col·laboració en l’últim disc del cantautor
Roger Mas, A la casa d’enlloc (2010).
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HGM JAZZORKESTAR ZAGREB
La Big Band de Joventuts Musicals de Croàcia
Patricia Moreno veu
Sigi Feigl director

Part I
Dedicat als Beatles

Part II
Dedicat a música afrocubana

HGM JAZZORKESTAR ZAGREB

Sens dubte la HGM Jazzorkestar Zagreb és
el projecte estel·lar de Joventuts Musicals de
Croàcia i una de les millors big bands dels
Balcans. Amb només 5 anys d’existència, ha
protagonitzat més d’un centenar de concerts
a Croàcia, Àustria, Suècia, Bèlgica, Sèrbia,
Eslovènia, Itàlia, els Estats Units i Indonèsia.
És un projecte de Hrvatska Glazbena Mlade
(Joventuts Musicals de Croàcia) que reuneix
als millors joves músics de jazz del país
balcànic, però també d’altres països com ara
Àustria, Eslovènia, Hongria i Itàlia. L’orquestra
és una eina imprescindible de promoció dels
joves jazzmen d’aquesta banda d’Europa i de
difusió del jazz entr e la gent jove. En poc
temps l’orquestra s’ha convertit en una de les
millors big bands de la zona i un dels projectes
més aplaudits dins el moviment internacional
de les Jeunesses Musicales.
La HGM Orkestar Zagreb es va fundar l’any
2002 a partir d’un taller de Big Band que
organitzava Joventuts Musicals de Cr oàcia
en el marc de l’escola de jazz d’estiu que se
celebra cada any a la localitat costanera de
Groznjan. Degut al fet que a Croàcia no existeix
cap estudi universitari en el camp de les big
bands, a principis del 2002 es va encarregar
a Sigi Feigl, professor de direcció de big bands
i subdirector del Departament de Jazz de la
Universitat de Música i Arts escèniques de
Graz (Àustria), que organitzés i dirigís un curs

PATRICIA MORENO

de Big Band. L’objectiu del curs era fundar
un grup estable format per joves músics del
país interessats en tr eballar de manera
continuada i professional. La majoria d’aquests
músics són estudiants que finalitzen la carrera
de jazz a la Universitat de Música de Graz i
graduats del Màster de jazz de la citada
universitat.
Paral·lelament, a partir de 2003, es funda a
Zagreb el cicle de concerts Sunday Nights.
Cada primer diumenge de mes s’ofer eix un
programa especial que se centra en temes
concrets, “La música de” Count Basie, Duke
Ellington, Bill Holman o Maynard Ferguson...
Gràcies al recolzament de Joventuts Musicals
de Croàcia ha estat possible portar solistes
d’alt nivell internacional que, a part de tocar
els concerts, han realitzat classes magistrals.
Així la Big Band ha compartit escenari amb
estrelles del jazz com Bob Mintzer , Randy
Becker, John Riley, Earl Gardner, Gustavo
Bergalli, Fritz Pauer, entre altres. A més a més,
la Big Band també ha tr eballat amb músics
com Bobby Shew, John Thomas o Kevin
Mahogany. Organitza el cicle de concerts
Sunday Nights, amb el r ecolzament de
Joventuts Musicals de Croàcia, ha realitzat
gires a Itàlia, Àustria, Bèlgica i Indonèsia. El
2006 van estar també convidats a participar
a la convenció internacional de l’Associació
d’Educadors de Jazz on van pr esentar un
concert a Nova York.

Nascuda l’any 1988 a Àustria, inicia el seu
camí musical estudiant violí a l’Escola
Municipal de Música de Kapfenberg. Continua
estudis de violí al Conservatori de Música de
Viena.
A part del talent com a violinista descobreix
als 13 anys la seva passió pel cant. El timbre
natural i fresc de la seva veu el qual passa de
forma extraordinària a l’estil soul-jazz.
Ha participat en difer ents festivals
internacionals a Àustria, Alemanya, Espanya,
Ucraïna, Gran Br etanya, Grècia, Itàlia i
Veneçuela.
Ha realizat la producció discogràfica “Latin
Roots”, acompanyada pel guitarrista Arnoldo
Moreno.
L’any 2009 es gradua amb honors al
Conservatori de Viena, universitat privada on
obté el títol “Bachelor of Arts” de l’especialitat
de cant de jazz amb la professora Inés Reiger.
Posteriorment guanya el primer pr emi del
concurs austríac per a joves talents
“Musikwerkstatt Marianne Mendt”.
L’any 2010 obté la beca “Best scholarship”
de la Berklee College of Music de Boston,
USA.
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SPANISH BRASS LUUR METALLS
CARLOS BENETÓ trompeta
JUANJO SERNA trompeta
MANUEL PÉREZ trompa
INDALECIO BONET trombó
SERGIO FINCA tuba

Part I
Batalla Imperial

Part II
J. B. Cabanilles (1644-1712)

The Spanish Brass goes to America

(arr. Carlos Benetó)

Fuga en fa menor

J. S. Bach (1685-1750)

Tocata i Fuga

J. S. Bach (1685-1750)

(arr. T. Caens)

(arr. Fred Mills)

Seguidillas
(La Verbena de la Paloma)

Tomás Bretón (1850-1923)

(arr. Carlos Benedó)

Asturias

I. Albéniz (1860-1909)

Coplas de mi Tierra

Manuel Palau (1893-1967)

La boda de Luis Alonso

G. Giménez (1852-1923)

(arr. Maxi Santos)

(arr. Francisco Zacarés)

(arr. Francisco Zacarés)

amb música de Paquito de Rivera, Leonard Bernstein,
Lee Morgan i Fats Waller, entre altres, el quintet realitzará
un recorregut per la música americana del segle XX.

SPANISH BRASS LUUR METALLS
L’any 1989 cinc músics valencians van crear
un projecte musical eclèctic i innovador, que
han anat desenvolupant al llarg dels anys en
diversos camps: la interpretació, la pedagogia
i la creació musical. Actualment realitzen gires
per tot el món, imparteixen cursos de música
de cambra i enregistren discos.
Van participar a la Gala d’Entrega de Premis
Príncipe de Asturias de 1995, al Gran Teatro
Campoamor de Oviedo. El 1996 obtenen el
Primer Premi del 6è Concurs Inter nacional
per a Quintets de Metall “Ville de Narbonne”
(França).
El repertori juntament amb l’acurada posada
en escena són aspectes destacables de les
seves actuacions.
Entre els seus espectacles cal destacar:
Concert del Desconcert (quintet de metalls),
Metàl·lics (concert pedagògic), Brassiana (amb
trio de jazz), Make a Brazz noise here i Relatos
Imprevistos. Col·laboren habitualment amb
artistes de prestigi internacional, com Christian

Lindberg, Ole E. Antonsen, Steven Mead o
Kenny Wheeler i amb altres agrupacions com
Amores Grup de Percussió o l’Orfeó Valencià
Navarro Reverter.
Spanish Brass Luur Metalls també aposta pel
desenvolupament i cr eació de noves
músiques, treballant tant amb compositors
de reconegut prestigi, com amb joves de gran
projecció.
Spanish Brass Luur Metalls interpreta obres
concertants amb or questra, destacant
l’estrena a Europa del Concert per a Quintet
de Metalls i Orquestra de Corda , de Karel
Husa; han r ealitzat l’estrena absoluta de
Couleurs du Temps del prestigiós compositor
Maurice Jarre i de La Devota Lasciva , de
Juanjo Colomer.
Han publicat quinze tr eballs discogràfics:
Luur–f2 Metalls Spanish Brass Quintet, No
Comment, La Escalera de Jacob, Spanish
Brass Luur Metalls & Friends, Delicatessen,
Caminos de España, Absolute amb Christian

Lindberg i Ole E. Antonsen, Gaudí’um,
Metàl.lics, Retaule de Nadal amb l’Orfeó
Valencià Navarro Reverter,...
Spanish Brass Luur Metalls ha participat en
importants concerts i festivals a Alemanya,
Bèlgica, Corea, França, Finlàndia, Grècia,
Polònia, Puerto Rico, New Y ork, Brasilia,
Lucerna, Trento, Alacant, Barcelona, Granada,
Madrid, San Sebastià, Santander , entre
d’altres.
Paral.lelament a l’activitat concertística, SBLM
organitza dos festivals inter nacionals: el
Spanish Bras Surround Torrent i el Festival
Spanish Bras Alzira.
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IVET FRONTELA

piano

Part única
Kinderszenen op. 15 (escenes infantils) Robert Schumann
Balada n º 4 en fa menor Op 52
7 danses hongareses
Six Preludes
Danses per a piano

Frederic Chopin
Béla Bártok
Robert Muczynski
Ernesto Lecuona

"Davant el Escorial"
"La Comparsa"
Altagracia (Tango)

Carles Frainos

IVET FRONTELA
Neix a l'Havana el 1973 i comença la seva
carrera pianística als set anys.
Obté nombrosos premis i distincions com el
Primer Premi FECIM (Festival Estudiantil de
la Creació i Interpretació Musicals) i Menció
a la millor interpretació de la música cubana
(1992). Gran Pr emi FECIM (1993).
Alguns dels premis i distincions obtinguts en
la seva carrera són: Premi Master Artística,
atorgat pel Centre Nacional de Música de
Concert. Premi al millor intèrpret del festival,
atorgat per l'Institut Cubà de la Música. Premi
de la Música Cubana, ator gat per la Unió
Nacional d'Escriptors i Artistes de Cuba.
(UNEAC). Premi de la Fundació Pablo Milanés.
Premi a la millor interpretació d'una obra de
J. S. Bach. Premi de l'Orquestra Simfònica
Nacional. 1r Premi UNEAC i Premi a la millor
interpretació d'una obra de S. Rachmaninov
i al millor acompanyament (1994). Va participar
amb éxit notable en el Concurs Internacional
Citta di Marsala (Itàlia, 1995) i en el Concurs
Internacional Cite d’Epinal (França). 1r Premi
del Concurs Nacional de Piano Alejandro

Garcia Caturla (1996). Premi Únic a la millor
interpretació al piano de Lieder de F. Schubert
en el concurs de cant Iris Burguet (1997).
Premi Únic al Millor Acompanyament en el
Concurs Nacional de Piano UNEAC (1999).
Guanya el 3r Premi en el Concurs Internacional
Ignacio Cervantes Cuba (2001).
Ha ofert r ecitals en els escenaris més
importants de Cuba, així com en sales de
concerts de Mèxic, Veneçuela, Itàlia, Espanya
i França.

És membre de l'Associació Germans Saiz i
la Unió d'Escriptors i Artistes de Cuba
(UNEAC). Actualment és professora de piano
i d'història de l'art pianístic a la Facultat de
Música de l'Institut Superior d'Art, l'Escola
Nacional d'Art i al Conservatori Amadeu
Roldan a l'Havana.
Al 2000 va ser alumna del master class del
professor Russell Sherman en els cursos
d'estiu a l'Escola Superior de Música Reina
Sofia (Santander).

Va ser convidada a participar com a solista
en l'estrena mundial de Salms de Las
Américas, del músic i compositor cubà Jose
Maria Vitier (l'Havana, 1999).

Ha fet una important col·laboració pianística
al Liceu de Bar celona. Actualment és
professora a l'ESMUC de Bar celona que
compagina amb la seva activitat concertística.

El 1999 realitzà una important gravació de
Danses per a Piano de l'il·lustre compositor
cubà Ignacio Cervantes que va rebre el premi
CUBADISCO.
Forma part de diferents conjunts de cambra.
Ha estat enr egistrada per a pr ogrames
especials de la ràdio i televisió cubanes i en
diverses presentacions de la BBC de Londres.
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ARA MALIKIAN violí
HUMBERTO ARMAS viola
LUIS GALLO guitarra
NACHO ROS contrabaix

Part II

Part I

Circolia

G. Enescu (Romania)

Trepitjant Flors

Ara Malikian (Líban, Armènia)

La Dansa de la Felicitat

Shakti (Índia)

Cançó Zíngara

A. Dvorak (Txecoslovàquia)

Dansa Armènia

Ara Malikian (Líban, Armènia)

Dansa Húngara

S. Rachmaninov (Rússia)

Dansa del Sabre

A. Khatchaturian (Rússia)

Gipsy Tango

Astor Piazzolla (Argentina)

Vals Àrab

Rabih-Abano-Khalil (Beirut)

Aires Bohemis

Pablo Sarasate (Espanya)

OM

X. Monsaltvage (Espanya)

MÚSIQUES ZÍNGARES

Músiques zíngares és l'homenatge a aquest
poble de l'est d'Europa, Rússia i Hongria amb
arrels probablement Índies; que posseeix una
música brillant, rica en matisos, colorista i
sobretot forta en la seva identitat.
Homenatge que han fet al llarg de la història
musical compositors com Mendelssohn,
Brahms, Lisztz i Rachmaninoff entre d'altres.

ARA MALIKIAN
És sens dubte un dels més brillants i
expressius violinistes de la seva generació.
Posseïdor d'un estil propi, forjat a partir dels
seus orígens i vivències musicals, és un dels
més originals i innovadors del panorama
musical.
Nascut al Líban d'una família d’Armènia, Ara
Malikian es va iniciar en el violí de la mà del
seu pare. Va donar el seu primer concert amb
12 anys i als 15 va rebre una beca del Govern
Alemany (DAAD) a Hannover. Posteriorment
va ampliar els seus estudis a Londr es.

Una inesgotable inquietud musical han dut a
Ara Malikian a aprofundir en les seves pròpies
arrels armènies i assimilar la música d'altres
cultures de l'Orient Mitjà (àrab i jueva), Centre
Europa (gitana i kletzmer), Argentina (tango)
i Espanya (flamenc), tot en un llenguatge molt
personal en el què combina la força emocional
d'aquestes músiques amb el virtuosisme de
la gran tradició clàssica europea.
La seva qualitat i nivell com a violinista ha
estat reconeguda en nombrosos concursos
entre els què cal destacar els pr emis dels
concursos internacionals: Felix Mendelssohn
(Berlín) i Pablo Sarasate (Pamplona), Niccolo
Paganini (Gènova), Zino Francescatti
(Marsella), Rodolfo Lipizer (Itàlia), Joventuts
Musicals (Belgrad), Rameau (Le Mans),
International Artist Guild (Nova York), i en la
International Music Competition of Japan. El
1993 va rebre el Premi a la Dedicació i el
Compliment Artístic del Ministeri de Cultura
d'Alemanya. Com a solista ha estat convidat
en més de quaranta països.

Ara Malikian té una àmplia discografia que
inclou obres d'Antonio Vivaldi, JS Bach, Robert
Schumann, Pablo Sarasate, Enrique Arbós,
Astor Piazzola, música armènia i música
flamenca.
Des de l'any 2006 col·labora amb la Fundació
Non Profit Music i el compositor madrileny
Jorge Grundmann en la creació de l'orquestra
de cambra Non Pr ofit Music Chamber
Orquestra dedicada a difondr e l'obra de
compositors contemporanis. Ara Malikian
coprodueix amb Yllana "Paganini", espectacle
amb el que porta realitzades aproximadament
500 funcions.
Ara Malikian ha demostrat des de sempre un
especial interès en apropar la música, a tots
els públics, per a això va cr ear "Les meves
primeres quatre estacions" una versió
dramatitzada de les "Quatre Estacions” de
Vivaldi que s'ha r epresentat per tot estat
espanyol.
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INMA SHARA directora
CZECH NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA
JAUME TORRENT compositor i guitarra
Part II

Part I
Oberture Coriolano.
Opus 62

L.v. Beethoven (1770-1827)

Concert de Rialp Jaume Torrent (1953)
Concert per a guitarra i orquestra simfònica.
Estrena absoluta. Obra encarr egada per commemorar
la celebració del X Aniversari del Festival de Música
de la Vila de Rialp.

Symphony in g KV 550 nº 40 W.A. Mozart (1756-1791)

Foto: Pere Formiguera

INMA SHARA

CZECH NATIONAL SYMPHONY
ORCHESTRA

JAUME TORRENT

És una de les més brillants representants de
la nova generació de directors d'Espanya. Ha
dirigit les orquestres simfòniques espanyoles
més importants i col.laboracions en les millors
orquestres del món: London Philharmonic
Orchestra, Filharmònica d'Israel, London City
Chamber Orchestra, Simfònica Nacional
Russa, London Royal Philharmonic... Entr e
els compromisos més recents i destacats es
troba posar-se al capdavant de la Jove
Orquestra Europea (European Union Youth
Orchestra) en el concert de celebració del dia
Europeu a l'Expo de Xangai 2010.

Considerada una de les grans or questres
txeques, organitza Prague Prom Festival a
l'estiu, que anualment atrau l'audiència per
presentar grans intèrpr ets internacionals.
Al començament de l'any 2007, el mestr e
Libor Pesek va ser nomenat director principal.

Ha desenvolupat una tècnica guitarrística
amb la que aconsegueix una projecció de so
superior a la que s’obté amb les tècniques
més internacionalment divulgades.

Coneguda és la seva faceta de compr omís
amb la societat a través de la música dirigint
concerts per a organitzacions sense afany de
lucre.
El 2008 va dirigir al Vaticà, un concert presidit
per SS el Papa Benet XVI que va suposar la
celebració del 60 ª Aniversari de la Declaració
Universal dels Drets Humans.
Recentment ha estat guar donada amb el
prestigiós premi a l'Excel·lència Europea per
la seva pr ojecció internacional i la seva
aportació a la música clàssica.

Ha obtingut el premi Gustav Mahler, concedit
per la seva interpretació dels treballs d’aquest
músic que també va comportar el contracte
que l'orquestra va signar amb IMG Artists
London per a la seva representació mundial.
La CNSO ha fet gir es per Gran Br etanya,
França, Espanya, Japó, Mèxic, Dubai,
Austràlia i Nova Zelanda. L'any 1996, l'americà
Paul Freeman va aconseguir el càrr ec de
Director Principal, i va mantenir la seva posició
durant 10 fantàstics anys. L'ambiciós projecte
d'aquesta orquestra és un dels grans èxits
de Freeman en l'àmbit txec i en el món de la
música. Juntament amb aquesta posició
també va ocupar el lloc de dir ector musical
honorari de la CNSO, posició que segueix
ocupant avui.

Ha actuat com a solista d’or questres
europees i americanes: Orquestra Simfònica
de París, Orquestra de Cambra de Israel,
Dresdner Philharmonie, Filharmònica Nacional
de Ucraïna, Simfònica Nacional Txeca, entre
moltes altres.
Entre els seus enregistraments cal destacar
el primer enregistrament mundial en DVD del
Concert d’Aranjuez de J. Rodrigo.
Ha compartit escenari amb destacats
instrumentistes: J. Gold, A. V oronkova i D.
Ballesteros, A. Nicolescu i M. Hayashi, L.
Tena, M. Barrera, G. Dsyubenko, A. Serra,...
Ha estat catedràtic de guitarra i director del
Conservatori Superior de Música del Liceu
de Barcelona i r esponsable de l’aula de
Guitarra Miquel Llobet en l’Acadèmia Marshall.
Com a compositor és autor d’un extens
catàleg d’obres que han interpretat importants
orquestres com la Simfònica Nacional Txeca
o la Kensington Symphony Or chestra.
L’any 2007 es va pr esentar al Japó en les
sales Pau Casals de Tokio i Izumi d’ Osaka.

Concert patrocinat per l’Ajuntament de Rialp

CONCERT 12

DRAGAN VASILJEVIC

acordió clàssic

Part II

Part I
Chacona Re menor

J.S. Bach (1685-1750)

Les estacions: Març

P. I. Tchaikovsky (1840-1893)

Bramsiana

V. Semionov (1946)

Sonata Nº 1 (4 moviments)

Anatoly Kusyakov (1945)

F. Busoni (1866-1924)
Variacions Goldberg (selecció) J.S. Bach (1685-1750)

- Variació
- Ostinato
- Coral i recitatiu
- Final

DRAGAN VASILJEVIC
Inicia els seus estudis musicals el 1990 a la
seva ciutat natal. Durant els últims anys ha
guanyat diversos concursos internacionals,
sent una de las més fermes promeses en el
món de l’acordió. Ha treballat amb alguns
dels millors pr ofessors del panorama
internacional com Vojin Vasovic, Radomir
Tomic o Jacques Mor net, i darrerament ha
finalitzat els seus estudis en el Conservatori
Superior d’Aragó amb Angel Luis Castaño.
Actualment viu a Catalunya. És pr ofessor
d’Acordió de l'Escola Itinerant de Música de
Rialp.

1er Premi Concurs Inter nacional Arrasate
Hirria (Espanya) 1998. 2on Pr emi Coupe
Mondiale 99 CIA en Trossingen (Alemanya)
1999. 1er Pr emi Concurs Zolotar eiew a
Marsella (França) 2001. Guanyador del Grand
Prix de Saint Etienne (França) 2001. 1er Premi
Certamen Internacional d’Andorra 2001.
2on Premi Certamen Inter nacional de
Klingenthal 2004. 1er Premi al Concurs per a
tots instruments Paper de Música de
Capellades. 1er Premi en Concurs Valtidone
Piacenza (Itàlia). 1er Premi en Concurs Villa
de Cedeira 2006.

Ha enregistrat per Ràdio Belgrad, un CD pel
Concurs de Castelfidardo a Itàlia i un altr e
CD a Lyon (França) amb d’altres figures de
l’acordió.

Ha realitzat concerts en varis països de la
Unió Europea com França, Espanya, Itàlia i
Finlàndia, i difer ents països de l’antiga
Iugoslàvia.

Participacions en concursos internacionals i
concerts: 1er Premi Concurs Internacional de
Castelfidardo (Itàlia) 1999. 1er Premi Torneig
Mundial CMA en Alcobaça (Portugal) 2000.

Ha estat guar donat amb el 1er pr emi de
d’unanimitat en el Concurs Permanent de
Joventuts Musicals de Espanya 2002. Aquest
premi consisteix en la realització de més de

20 concerts arreu d’Espanya. Igualment, i
durant el 2002, ha estat Primer Pr emi del
Concurs multi-instrumental d’Alcoy (Alacant)
i Primer Premi del Certamen per a Intèrprets
de Villafranca de los Barr os (Badajoz).
Recentment ha obtingut una beca per a
perfeccionament d’IberCaja. Ha participat
com a solista en el Festival de Música i Dansa
de Granada, Festival de Música Joan Brudieu
de La Seu d’Urgell (2008) i Festival de Música
de la Vila de Rialp (2009).
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MARINA ROSSELL

cantautora

Clàssics catalans en concert

Petita historia d’una veu exquisida
Marina Rossell, va ser nena de genolls bruts al
Gornal, el petit poble on va néixer, que es troba
situat a la comarca del Penedès, entre el mar I
la muntanya. Tot un atzar per la futura cantant,
que quant era petita corria de l´era a la vinya I
de la vinya a casa, on s´aturava silent, per escoltar
les cançons que la seva mare cantava m’entres
rentava la roba al safareig.
Durant la seva infància, i la de tanta gent, en els
dies assenyalats, es donaven la mà els actes
de la petita església, amb els actes lúdics: les
caramelles, els pastorets, els balls de festa major,
i els actes mes pagans: l’estrèpit de foc i petards
de les revetlles d’estiu. Tot això forma part del
seu primer bagatge musical.
Que la Marina, la ter cera de cinc germans,
decidís marxar del Gor nal amb només setze
anys, va ser el seu primer acte de valentia

personal de cara i a favor seu. Com a equipatge
duia una guitarra, una maleta petita i un destí:
Barcelona. Tot just arribar a la gran ciutat se li
va sumar el desconcert i alhora la seducció que
li produïa aquell mon nou. Fins que no va
aconseguir una plaça d’infermera en un hospital,
al torn de nit, va feinejar en diversos llocs, però
va ser la feina d’infermera la que li va donar la
possibilitat de seguir amb les classes de solfeig
començades al Vendrell quant era al Gornal. A
mida que la Marina creixia a Barcelona, creixia
la importància de la música dins seu. Encara no
sabia que l´instrument més valuós que tenia el
duia sobre: la veu.

MARINA ROSSELL
Va començar a actuar professionalment l’any
1974 com a telonera de Lluis Llach, Ovidi
Montllor, Maria del Mar Bonet…
El 1976 va editar el seu primer disc Si volieu
escoltar, amb arranjaments de Llach, en el
qual recopilava cançons populars catalanes
actualitzades, que la van acompanyar en els
seus primers anys d’actuacions. Aviat la crítica
músical li atorgà el nom de “la veu exquisida”.
Ha gravat més de 20 discos i ha col·laborat
amb molts autors i intèrprets, entre els quals
cal destacar a Georges Moustaki, Montserrat
Caballé, Lila Downs, T ete Montoliu, Luis
Eduardo Aute, Carlos Cano, Mar c Parrot,
Jaume Sisa, Miguel Poveda, Santiago
Auserón, Paco Ibañez, Manzanita, Pedr o
Guerra, Pedro Aznar (multinstrumentista
argentí), Kepa Junquera… Ha r ealitzat
nombroses gires per Europa, Iberoamèrica i
el nord d’Àfrica.

En aquesta trajectòria inter nacional cal
destacar els concerts en el Theatre de la Ville
de París (1981 i 1987), les actuacions en el
Festival Tenco de San Rem (Itàlia, 1982) i el
Festival Utono Musicale de Menjo (Itàlia, 1989),
a més de les seves aparicions a Moscou,
Armènia (1985), Bogotá (1988), Festival
Internacional de Cuba (1994), concert Pr oIndígenes Bolívia (1995), Amfiteatre Ragusa
Festival Barcelona-Sarajevo (Bòsnia, 1996),
Centre Cultural Guaraní de Paraguai (1996),
Teatre Nacional de Cuba (1997), Theatr e
l’Encien Bergic (Bèlgica, 1998), La Trastienda
(Buenos Aires, 1998) i al Palau Sant Jor di,
entre moltes d’altres.
Tanmateix va participar en el MIDEM de
Cannes (2000) amb Lluís Llach, María del Mar
Bonet i Nilda Fernández en el Gran Auditorium
des Palais des Festivals. Recentment ha cantat
en el Palau de la Música de Barcelona (2005),
així com en Ciutat de La Plata (Buenos Aires,

Argentina), Grècia, Roma, Santiago de Xile,
Algèria, Bagdad (Iraq), Israel, Palestina, Argèlia,
Ciutat Juàrez (Mèxic)…
Al 1988 la Generalitat de Catalunya li va
concedir la Creu de Sant Jor di. Al 2008, a
l’abadia de Montserrat, la Federació
Sardanística de Catalunya li concedeix “la
Medalla al Mèrit Cívic”.
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CLAUDI ARIMANY flauta
EDUARD SÀNCHEZ flauta
JOSEP MOR violoncel
PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ LARRAÑAGA
JASNA NADLES flauta
Part II

Part I
Concert Comique” Op.8nº1

clavicèmbal

M. Corrette (1707-1795)

Trio nº4 en Fa Major per

per a tres flautes, violoncel

a tres flautes.

i clavicèmbal.

Allegro poco assai

Allegro

Adagio

Andante

Presto

F. Devienne (1759-1803)

Allegro
Sonata en Mi menor per a

A. Vivaldi (1678-1741)

Música de Taula

violoncel i clavicèmbal.

1767)

Largo

Quintet en Re menor

Allegro

Andante

Largo

Vivace

Allegro

Largo
Allegr

Sonata en Re menor per a
dues flautes, violoncel
i clavicèmbal.
Allegro
Andante
Allegro

J. B. Pla (1720-1773)

G. P. Telemann (1681-

CLAUDI ARIMANY

JOSEP MOR

JASNA NADLES

Va néixer a Granollers. És considerat un dels
solistes catalans de més prestigi internacional.
Ha actuat sempre com a solista, juntament
amb artistes de la talla de J.P . Rampal, M.
Nordmann, F. Ayo, N. Zabaleta, V. dels Àngels,
etc., essent convidat per les més importants
orquestres com l’English Chamber Orchestra,
Berlin Philarmonic, China National Symphony
Orchestra, Philarmonia Virtuosi de Nova York,
Franz Liszt de Budapest, entre moltes d’altres.
És membre del tribunal del “Concours
International de Flute J.P. Rampal”. Claudi
Arimany utilitza en els seus concerts
l’emblemàtica flauta d’or W.S. Haynes de J.P.
Rampal.

Neix a Godella (València) el 1976. Inicia els
seus estudis musicals al Conservatori Superior
de Música de València. Ha estat guardonat
amb diversos premis com el Primer Premi del
Concurs Permanent de Joves Intèrprets de
Joventuts Musicals d'Espanya. Ha col·laborat
amb diverses formacions de cambra amb les
que ha realitzat concerts per Espanya, Europa
i Llatinoamèrica. Ha actuat com a solista a la
JONDE i l'Or questra del Segle XXI de
Barcelona i l'OBC. Al 2010 interpreta el concert
de F. Gulden amb la Banda Municipal de
Barcelona. Actualment és Violoncel Solista
de l'Orquestra Simfònica de Bar celona i
Nacional de Catalunya (OBC).

EDUARD SÁNCHEZ

PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ
LARRAÑAGA

Va néixer a Eslovènia. En el moment en que
va entrar al Conservatori de Música de
Ljubljana, on va anar a estudiar , ja havia
adquirit una experiència pr ofessional
considerable i havia tingut èxit en diversos
concursos nacionals i internacionals, incloent
els primers premis a les set competicions a
l'antiga Iugoslàvia. El 1990 va donar el primer
recital a Ljubljana. Després de graduar-se al
Conservatori de Ljubljana el 1996, es va
traslladar a Salzburg, on va continuar els seus
estudis. El 1998 es va traslladar a París per
estudiar al Conservatori amb Gilles Burgos.
També va obtenir el càrrec de flautista solista
a l'Orquestra de la Mediterrània. El 2000, es
va integrar a l'escola Juliard a Nova York. El
2001 va ser convidada a fer classes magistrals
a Irlanda. El 2002 es va convertir en directora
artística del festival de música de cambra de
Tartini.

Formar musicalment en el Conservatori
Superior de Música de València, posteriorment
perfecciona els seus estudis amb Claudi
Arimany. Ha ofert concerts a Espanya,
Portugal, França, Suïssa, Itàlia,… Actualment
forma dúo amb la pianista Carme V ilà i el
pianista Ignacio Millán. Participa en el Cicle
de Concerts del Conservatori Superior de
Música de Barcelona en diverses formacions,
també ha sigut membr e del Conjunt
Instrumental del Conservatori Superior de
Música de V alència i col.laborador de
l’Orquestra Pablo Sarasate, entre d’altres. Ha
sigut professor de flauta de l’Acadèmia Coral
de València i actualment es pr ofessor del
Conservatori Superior de Música de Barcelona
i director de l’Or questra de Flautes.

Natural de Sant Sebastià, obté el títol superior
de piano, clavecí i música de cambra al
Conservatori d'aquesta ciutat. Guanya per
oposició una plaça de pianista acompanyant
al conservatori "Pablo Sarasate" de Pamplona
i actualment tr eballa a Musikene (Centr e
superior de música del País Basc). Col·labora
amb l'Orquestra Simfònica de Bilbao,
l'Orquestra Pablo Sarasate de Pamplona i
l'Orquestra Simfònica d'Euskadi. Com
acompanyant o en grups de cambra ha actuat
a Alemanya, França, Andorra, Gran Bretanya,
Martinique,... Ha acompanyat en r ecitals a
cantants com Ainhoa Arteta, Maite Beaumont,
María Belcheva, Marcin Bronikowski, Claudia
Codreanu, entre d’altres.
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Monika Czalej Pujol
Tomasz Jocz piano

mezzosoprano

Part II

Part I
Scherzo B minor op.20

F. Chopin (1810-1849)

“Muntanyes del Canigó”

(popular)

Wiosna (cançó de primavera)

F. Chopin

“El Mariner”

(popular)

Hulanka (cançó de copes)

F. Chopin

“L’Emigrant”

J. Verdaguer

Smutna rzeka (riu trist)

F. Chopin

12 dances espanyoles

Gdzie lubi (una noia del desig)

F. Chopin

per a piano “Villanesca”

E. Granados (1867-1916)

Sliczny chlopiec

F. Chopin

12 dances espanyoles

E. Granados

per a piano “Andaluza”

Study op.10 nr12
Moja pieszczotka (la meva xicota)

F. Chopin

Leci liscie z drzewa (les fulles cauen)

F. Chopin

Narzeczony (el promés)

F. Chopin

Piosnka Litewska (cançó lituana)

F. Chopin

Wojak (guerrer)

F. Chopin

Maig

E. Toldrá (1895-1962)

Abril

E. Toldrá

El Sonet dels Llavis

J. Serra

Monika Czalej Pujol

Tomasz Jocz

Graduada a l’Universitat, i a l’Acadèmia de
Música de Gdansk (Polònia), en cant i actuació
escènica sota la supervisió de la professora
W. Maliszewska. Va continuar els seus estudis
a Dinamarca i a Catalunya amb Mireia Pintó.
Durant els seus estudis, després d’assitir a
classes a Alemanya, va participar a la
representació de La Traviata de Verdi en un
dels festivals d’ópera més famosos del món,
el Festival d'Aix-en-Pr ovence a França.

Tomasz Jocz graduat amb honors a
l'Acadèmia de Música de Gdansk amb el
professor Zbigniew Sliwinski. Ha desenvolupat
les seves habilitats sota la direcció d'eminents
pianistes i mestr es: Ringeissen Ber nard
(França), Alexander Orlowieckiego (Rússia),
Bernard Roberts (Regne Unit).

Actualment Monika Czalej Pujol té una gran
activitat com a solista i ha actuat més de 100
cops en concerts i recitals a Polònia, Itàlia,
Dinamarca, Alemanya, Romania, Moldàvia,
França i Espanya. Ha treballat amb directors
tan prestigiosos com J. Przybylski i Yutaka
Sado. Ha actuat a la televisió polonesa, un
concert a Suïssa i el concert de Nadal 2009,
també ha cantat a l’ópera Cavalleria rusticana
de P. Mascagni, o a l’oratori Betulia Liberta
de Mozart. Des de 2005 ha estat solista al
conjunt Via Artis Konsort amb el qual ha
enregistrat l’àlbum Via Stellae.
Durant 2010 realitza una gira amb Maciej
Ganski per tota Catalunya donant a coneixer
les cançons per a veu i piano de Chopin i
també actua a TV Lleida i LaManyana TV .

Ha estat guardonat en molts concursos de
piano, els més importants inclouen: Concurs
Nacional de Piano, la Societat Chopin de
Beques. Liszt Wroclaw (guanyador de dues
edicions de la competició), el Concurs
Nacional de Piano. Acadèmia de Música de
Bydgoszcz (va rebre un premi especial a la
millor interpretació amb orquestra), Gran Premi
Juvenil de Música de Cambra del Festival a
Klodzko (Clarinet Trio), premi especial per al
desenvolupament de Partita W. Lutoslawski
(a duo amb el violí) i el Concurs Internacional
de Música de Cambra Contemporània. K.
Penderecki a Cracòvia (categoria duos).
Té nombrosos enregistraments per a ràdio i
televisió, entre els quals destaca a Polònia
l'execució del Concert en re major, op. 21 per
a violí i piano i quartet de cor des d'E
Chausson per a la companyia discogràfica
ha DUX. En l'actualitat, és professor amb un
doctorat en el seu alma mater.
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José Enrique Bagaría

piano

Part I
Part II
Sonata en Do Major, HOB:XVI

J. Haydn (1732-1809)
Preludis - II Volumen

Claude Debussy (1862-1918)

I. Allegro
II. Adagio

I. Bruyères

III. Allegro molto

II. La terrasse des audiences du clair de Lune
III. Ondine

Barcarola Op. 60 en Fa

F. Chopin (1810-1849)

IV. General

sostingut Major
Sonata núm.2 en Sol menor
Balada núm. 4 Op. 52

Op.22
Prestissimo
Andantino
Scherzo
Rondó

R. Schumann (1810-1856)

José Enrique Bagaría
Neix a Barcelona l’any 1978. Finalitza el grau
superior de piano amb les màximes
qualifacions en el Conservatori Superior de
Música Municipal. Durant el curs 1992-93
amplia els estudis a L’École Normale de París.
Stanislav Pochekin dirigeix el seu postgrau
al Conservatori Superior del Liceu. Entre 1999
i 2003 continua la seva formació a l’Escola
Superior de Música Reina Sofia. Completa
la seva formació al Richar d Strauss
Conservatorium de Munic durant els anys
2003-2006.
La seva trajectòria musical l’ha fet mereixedor
de diversos guardons. Destaquem el primer
premi obtingut en el 52è en el Concurs
Internacional Maria Canals (Barcelona, 2006).
Altres premis que cal esmentar són; el Premi
"Chopin" en el Concurs Internacional de Piano
"Vianna da Motta" (Lisboa, 2004) i pr emi
"Rosa Sabater" en el 47è Concurs
Internacional de Piano "Premi Jaén" (Jaén,
2005).

Ha estat convidat a participar en prestigiosos
festivals i cicles,entre d'altres; “Albéniz en
contexto” a l’Auditori Nacional de Madrid,
temporada de cambra d'Iber camera, el V
Ciclo Scherzo de Jóvenes Intérpr etes, el
Festival Internacional de Santander, el Festival
de Granada, el cicle de Joves Talents de Paris
i el Festival Winners&Masters de Munic.
Ha actuat a sales com el Palau de la Música
Catalana i l'Auditori, l'Auditori Nacional de
Madrid, l'Auditori de Saragossa, el Teatre de
la Maestranza, l'Institut Cervantes de Nova
York, el Teatre dal Verme a Milà, l'Acropolium
de Cartago a Tunísia i l'Oriental Art Center
de Shangai.
Com a solista, ha col·laborat amb les
orquestres Simfòniques de Galícia, València,
Castilla y León, Bar celona i Nacional de
Catalunya (OBC), l’Orquestra Simfònica del
Vallès, Salzburger Kammerphilarmonie i
Simfònica de Bogotà.

Com a músic de cambra col·labora
regularment amb els violinistes Alejandr o
Bustamante i Josep Colomé i, en ocasions
amb el Quartet Quiroga i el violoncel·lista Pau
Codina.
Entre la seva discografia més recent destaca
els CD enregistrats amb el violinista Alejandro
Bustamante i amb el compositor Jor di
Cervelló.
Compagina la seva activitat concertística
amb la docència al Conservatori Superior
d’Aragó i Conservatori Superior de Música
del Liceu de Barcelona.

Constitució, 7
25560 SORT

Al centre de Rialp
Venda de pisos i apartaments
Alta qualitat d'acabats
Directe de constructor promotor
Facilitat de pagament
Hipoteca i finançament a convenir

MORENO 2001 S.L.
C/ Premià, 11 Bajos - 08303 MATARÓ (Barcelona)
Tel: 93 757 91 70 / 93 757 00 82 - Fax: 93 757 95 56
moreno2001@afjconstrucciones.com

RIU NOGUERA, SL
Construccions obra pública

C/. Santa Anna, 9
25595 Llavorsi
Fax. 973622381
riunoguera@gmail.com

Josep M. Samà i Bertran
Arquitecte

Av. Port de la Bonaigua, 8, Esc. A, baixos 1a
Tel 622 227 144
25587 València d’Àneu

I.G.
INTERGESTION

ASSESORAMENT INTEGRAL
· LABORAL
· JURÍDIC
· FISCAL
· CONTABLE
· CURSOS DE FORMACIÓ

· AGRUPACIÓ D’EMPRESES
· ASSEGURANCES
· FINANCERA
· IMMOBILIARIA
· API

20 anys d’experiència professional al vostre servei!
Ctra. Viella, 16, baixos / Tel. 973 62 21 85 / Mòbil 636 51 95 23 / 25596 ESCALÒ (Lleida)
Avda. Blondel, 31, entrada dreta / Tel. 972 26 61 32 / Mòbil 609 05 40 84 / 25002 LLEIDA

Intervencions arqueològiques
Estudis patrimonials
Projectes museogràfics
Antist (La Torre de Cabdella)
Tel 639 11 39 34
Sabadell
Tel 93 726 71 08

Dtor. Muxi, 4 - 25560 SORT (Lleida)
Telf. 973 62 12 50 - Fax 973 62 12 49
pirineug@tiservinet.es

LLADÓS ARQUITECTES, SCP
DESPATX D’ARQUITECTURA

C/Estanys de Pallars, núm. 11 - 2n 1a
Telf. 973620560 - 696992322 / 25560 – SORT

656 57 93 32
info@arragosl.com
www.arragosl.com

comunicació
El Bus del Festival de Música de la Vila de Rialp

Transport gratuït als concerts
Excursions
• Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
• Parc Natural de l’Alt Pirineu
• La Vall d’Àssua i lo Batlliu
• Baix Pallars
• Risort Bus-Nit / Pallars Sobirà

Reserves:

608 09 78 16

màrqueting-publicitat
conceptes
identitat de marca
internet-multimèdia
tv-video

Lluís Companys, 1. 8è. 2a. (Edif Euroforum) LLEIDA

973 27 51 55
eadecom@eadecom.net eadecom.net

EMPRESA CONSTRUCTORA
Àrids, Ferros i Formigons
Materials de Construcció i Ferreteria

Botiga de ceràmiques i banys
Avda Generalitat de Catalunya, 45 SORT

Pol. Industrial del Segre. C/ La Industria. Parcel·la 506
25191 LLEIDA
Tel. 973 203 046 / Fax 973 210 567

www.laflordevimbodi.com

Estació de Servei
EL RACÓ DEL PALLARS
Carretera C-13 - Km. 131
25594 RIALP (Lleida)

Joventuts Musicals del Pallars Sobirà, agraeix la col·laboració de les persones
i les entitats que han fet possible el Festival de Música de Rialp.
Entrades:
Sr. Josep Sabarich (Riu Neu)
Tel. 973 62 03 26
Sra. Pepita Babot (Perruqueria)
Tel. 973 62 03 97
L’organització es reserva el dret d’alterar el programa per causes justificades
que puguin sorgir, alienes a la seva voluntat. No serà permesa l’entrada durant
l’execució de les peces.
www.jmpallarssobira.org
jmpallarssobira@gmail.com

Edita: Joventuts Musicals Pallars Sobirà
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