Venda d‘entrades:
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.

DL L 384-2019

Organitza
Rialp Musical
www.festivalrialp.com

Compra entrades on line a inscripcions.cat
Oficines Ajuntament (973 620 365) fins els divendres a 14 hores
Oficina Turisme a Sort fins els divendres a 14 hores
Dissabtes a Rialp en Perruqueria Pepita
A taquilles abans d’inici dels concerts

SALUTACIÓ

RIALP AMB LA
CULTURA

Ara ja fa uns anys es va encunyar el lema “Catalunya, país
de festivals” que posava l’accent en el fet que, a Catalunya,
comptem gairebé amb tants festivals de música com dies té
l’any. Ho subscric, tot subratllant les positives repercussions
que aquests esdeveniments porten aparellats, en dinamisme
cultural, social i econòmic.

Pallars Sobirà, i que, a més, esdevindrà un incentiu d’interès
addicional per a les persones que acudeixen a les vostres
valls en el període estiuenc.

El Festival de Música de la Vila de Rialp forma part d’aquest
model d’èxit i no és pas una flor d’estiu: amb aquesta ja són
dinou les edicions, en què s’ha consolidat com una important
institució en l’ecosistema musical català i, en particular, dels
Pirineus.

l és que, darrerament, el patrimoni natural i cultural de Lleida
ha rebut tres reconeixements més de la Unesco. Es tracta de
les construccions tradicionals de pedra seca, el cel nocturn
dels deu municipis del Parc Nacional d’Aigüestortes (certificat
Starlight) i el Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec. Totes
aquestes certificacions, que se sumen a d’altres com la de
les festes del foc del Pirineu, configuren un horitzó de bellesa
que ens emociona tot apel·lant a la nostra condició humana.

És per això que em plau d’allò més saludar el Festival de
Música d’enguany, tot ressaltant-ne la qualitat i la varietat
de la programació, que de ben segur satisfarà la gent del

Per això, si com deia Shakespeare “La terra té música per a
aquells que escolten” el Festival de Música de la Vila de Rialp
és una doble oportunitat per a gaudir-ne!
Molt Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

AULA MAGNA DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS ILERDENCS A LLEIDA
DIMECRES 17 DE JULIOL
19:30 H.
GRATUÏT

PIANO

1

EUDALD
BUCH

PROGRAMA DE
CONCERTS

RIALP AMB LA
CULTURA

C O N C E R T

Eudald Buch (1997) s’ha format a l’Escolania de
Montserrat, el Conservatori de Vic i la Chetham’s
School of Music (Manchester). Actualment estudia amb Vladislav Bronevetzki a l’ESMUC i Elisso
Virsaladze a Fiesole (Florència). També ha rebut
consells de Pascal Devoyon, Jacques Rouvier i
especialment de Christian Blackshaw. Ha estat
becat per la Fundació Victòria dels Àngels.
Ha tocat als festivals de Buxton i Hellens (Anglaterra) i The International Holland Music Sessions
(Bergen, Holanda), en sales com L’Auditori de
Barcelona, l’Auditori l’Atlàntida (Vic), l’Auditori
Enric Granados (Lleida) i l’Auditori Pau Casals (El
Vendrell), i ha actuat en directe a l’emissora de
música de la BBC (Radio 3). Ha col·laborat com
a solista amb l’Orquestra de Cambra de Vic, la
Chetham’s Symphony Orchestra i membres de
l’OBC.

PROGRAMA

Domenico Scarlatti (1685-1757)
- Sonata en Re major, K.29
- Sonata en Re major, K.96
Franz Joseph Haydn (1732-1809)
- Sonata en Mi bemoll major, Hoboken XVI:52
- Allegro
- Adagio
- Finale. Presto
Isaac Albéniz (1860-1909)
- Triana (Ibèria, Quadern II)
(pausa)
Johannes Brahms (1833 - 1897)
- Sonata en Do major núm.1, op.1
- Allegro
- Andante
- Allegro molto con fuoco
- Allegro con fuoco

2

Norman Bolter (1955)
Marsha’s gift (2005) — Durada aprox. 7’

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE RIALP
DISSABTE 3 D’AGOST
22:00 H.
PREU: 15 €

Paul Hindemith (1895 – 1963)
Sonata per a trompeta i piano en si (1939) — Durada aprox. 16’
I. Mit Kraft | II. Mäßig bewegt | III. Trauermusik
George Enescu (1881 – 1955)
Légende (1906) — Durada aprox. 7’

C O N C E R T
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ESGLÉSIA PARROQUIAL DE RIALP
DIJOUS 8 D’AGOST
22:00 H.
PREU 15€

Richard Peaslee (1930 – 2016)
Nightsongs (1973) — Durada aprox. 11’
Eric Ewazen (1954)
A song from the heart — Durada aprox. 6’

PIANO

I Parte:
Exultate Jubilate de Mozart
Eine Kleine Nachtmusik de Mozart

TROMPETA

Joseph Turrin (1947)
Two portraits (1995) — Durada aprox. 15’
I. Psalm | II. Incantation

PROGRAMA

II Parte:
4 Cançons de Màrius Torres, de Pardo

MIREIA
FARRES
MERCÉ
HERVADA

SOFIA ESPARZA
SOPRANO
PEDRO PARDO
DIRECTOR

ORQUESTRA
VICTORIA DE
LOS ÁNGELES

PROGRAMA

C O N C E R T

VIOLONCEL

ARNAU
TOMAS

C O N C E R T
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ESGLÉSIA PARROQUIAL DE RIALP
DISSABTE 10 D’AGOST
22:00 H.
PREU 20€

PROGRAMA

Com una continuació del magnific concert del any passat, el mestre Arnau Tomás integrant del prestigiós Quartet Casals, ens
completa amb les suits nºs 1, 3 i 6, les sis famoses suites per violoncel sol de Joan Sebastian Bach. La seva interpretació de
les altres tres ens deixaren uns records espectaculars per la inteligent i pulcra execució. Esperem tornar a gaudir d’una vetllada
excepcional.
Suite Nº1 en SOL major
Suite Nº3 en DO major
Suite Nº6 en RE major
BWV 1007
BWV 1009
BWV 1012
Prélude
Prélude
Prélude
Allemande
Allemande
Allemande
Courante
Courante
Courante
Sarabande
Sarabande
Sarabande
Menuetto
Bourrée
Gavotte
Gigue
Gigue
Gigue

RECITAL EXTRAORDINARI
La forma musical “suite” (França) es manifesta en el barroc com una sèrie de peces musicals
independents però de la mateixa tonalitat, formant conjunt per a ser tocades seguides i en el
ordre establert. La suite correspon a la denominació de partita (Alemanya) i sonata (Itàlia).

obres de més dificultat i profunditat dintre de la música clàssica. Res a veure quan se les tenia
com un simple exercici per a principiants i poc conegudes. Ara, les suites han passat a ser una
prova cabdal pels bons violoncel·listes.

Les peces que la formen són danses que en el cas concret de les suites per a violoncel sol de
J.S.Bach, en tenen sempre quatre de fixes: Allemande, Courante, Sarabande i Gigue. Pero entre
aquestes dues últimes s´interposen minuets, gavotes, o “ bourreés “, de manera que si hi afegim
els obligats preludis, ens dona un total de sis parts o moviments.

El motiu de com s´ha produït aquest canvi l´explicava el nostre Pau Casals. Allà pel 1890 quan
tenia 13 anys va adquirir, en una botiga de segona mà a Barcelona, una copia de les sis suites en
una edició de Grützmacher. Al no haver-hi gravacions ni cap violoncel·lista que conegués l´obra,
va començar a estudiar-la tot sol. Era aventurat abordar la correcte execució d´aquelles notes
sense cap indicació prèvia. Finalment, casi vint anys desprès va decidir tocar-les en públic i al
1936, fa la primera gravació, Fou Casals qui estimant-les i tocant-les casi religiosament, les ha
posat al nivell que exigien i mereixen. Aquesta obra, estem segurs que admet encara un estudi
seriós per buscar recons i aspectes a millorar en les execucions futures. També al escoltar-les
reiteradament van donant cada cop noves emocions que ens fan més sensibles i millors com a
persones. Molts bons artistes han tocat ó gravat aquesta obra recordem a Tortelier, Yo-Yo Ma,
Rostropovich, Fournier, Bylsma, Starker, Coin, du Pré, Navarra, Maisky, Brunello, Claret,... Per
cert, Casals i Rostropovich es resistia a gravar-les perquè cada cop que s´interpreten surten
versions diferents i no volien fixar-ne cap com a referent. Segurament tenien raó, perquè alguns
músics desprès de sentir-se, no quedaven satisfets i més endavant tornaven a gravar.

Es creu que Bach les va escriure entre 1717 i 1723 mentre ocupava el lloc de kapellmeister a
la ciutat de Köthen. No s´ha trobat el manuscrit original però sí una copia escrita per la seva
segona esposa Anna Magdalena que ha servit com a pauta per casi totes les copies editades.
La partitura està pensada, probablement, per un violoncel diferent al actual. Sembla que Bach
intentava donar al instrument un paper de solista que no tenia, ja que tan aquest com la viola da
gamba es destinaven a fer de “basso” tot i que el segon ja servia també moltes melodies.
Per tant, va estudiar a fons les virtuts i possibilitats de l´instrument que tradicionalment es
considera més proper a la veu humana. Bach tenia la experiència de la lleugeresa i agilitat del
violí en les “sonatas” i “partitas” que ell mateix li havia escrit com instrument solista. Es admirable com aconsegueix l´efecte contrapuntístic i polifònic en una sola línia musical, tal com ho
pot fer el violí, PERO ara en un instrument molt més feixuc. Per això, se les considera una de les

Passem, doncs, ben relaxats, a escoltar amb la màxima atenció la versió d´Arnau Tomás.

PRIMERA PARTE
“UNA VOCE POCO FA” de la Opera
El Barbero de Sevilla de G.Rossini

CLARINETE Y CUARTETO DE CUERDA I.MULLER
Arr. JOSE M.MORALES

“LA FUERZA DEL DESTINO” de
G.Verdi

INTERMEZZO PARA CLARINETE Y CUERDAS
B.KOVACS
Arr. JOSE M.MORALES

“CASTA DIVA” de la Opera Norma
de V.Bellini

CLARINETE Y CUARTETO DE CUERDA B.KOVACS
Arr. JOSE M.MORALES

“LA CI DAREM LA MANO” Fantasia
sobre la Opera D. Giovanni de
W.A.MOZART F.DANZI
CLARINETE Y CUERDAS
Arr. JOSE M.MORALES
”FANTASIA” EN MIb MAYOR R.CARNICER
Arr. ENRIQUE PASTOR

SEGUNDA PARTE
Intermezzo de la Opera
“CAVALLERIA RUSTICANA”
P.MASCAGNI

Fantasia sobre la Opera
“RIGOLETTO” de G.Verdi

CLARINETE Y CUARTETO DE CUERDA
A.GIAMPERI
Arr. JOSE M.MORALES

Fantasia sobre la Opera “EL
CAZADOR FURTIVO” de C. M. von
Weber		
F. KROEPSCH CLARINETE Y CUERDAS
Arr. JOSE M.MORALES

Fantasia sobre la Opera “LA
TRAVIATA” de G.Verdi
CLARINETE Y CUARTETO DE CUERDA
D.LOVREGLIO

PROGRAMA

“ELS DITS DE LA MÚSICA”

PROGRAMA

TOTI SOLER
GUITARRA I VEU
OLVIDO LANZA
VIOLÍ
MARC PRAT
CONTRABAIX
ARNAU FIGUERES
PERCUSSIÓ

TOTI SOLER
QUARTET

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE RIALP
DIMARTS 13 D’AGOST
22:00 H.
PREU: 15 €

VALENCIA
STRING
QUARTET

5

SOLISTES DE VALENCIA

C O N C E R T

CARLES CASANOVA CLARINET

Si bé és cert que Toti Soler és conegut pel gran públic en gran part
per ser un mestre posant música a la veu dels poetes i per les
seves col·laboracions amb grans cantautors dels Països Catalans
(on destaca per sobre de totes el seu periple de 24 anys amb Ovidi
Montllor), no és menys cert que la major part de la seva creació
musical estrictament guitarrística roman desconeguda o només
està a l’abast dels seus seguidors més fidels i melòmans. ELS DITS
DE LA MÚSICA dóna a conèixer més i millor la seva inestimable
obra: tan mediterrània, tan contemporània, tan universal. I ens
mostra la faceta més prolífica de la seva música que molts

han batejat com Guitarra Catalana : una denominació del seu
estil caracteritzat per una fusió única de diferents tècniques
guitarrístiques i formes musicals –clàssic, folk, jazz, flamenc,
guitarra sud-americana, músiques orientals, etc.-. Un captivador
recorregut acompanyat pel seu Quartet (Olvido Lanza -violí-, Marc
Prat -contrabaix-, Arnau Figueres -percussió-) pel seu exquisit
univers musical (personal, sensible i profund) a través de les seves
composicions més recents i d’una selecció dels millors temes
que ha escrit durant els més de cinquanta anys de dedicació a la
guitarra i a la composició.

C O N C E R T
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ESGLÉSIA PARROQUIAL DE RIALP
DIJOUS 15 D’AGOST
22:00 H.
PREU 20€

W. A. Mozart
Grande Sestetto concertante en mi
bemol majeur K.364 (version 1808)
Allegro maestoso
Andante
Presto

PROGRAMA

P.I. Tschaikovski
Sextuor à cordes en re mineur op.70
“Souvenir de Florence”
Allegro con spirito
Adagio cantabile e con moto
Allegro moderato
Allegro vivace

C O N C E R T

BARCELONA
GUITAR
TRIO&
DANCE

LUIZ FELIPE COELHO VIOLÍ
ROMANO TOMMASINI VIOLÍ
WOLFGANG TALIRZ VIOLA
KYOUNG MIN PARK VIOLA
TATJANA VASSILJEVA VIOLONCEL
DAVID RINIKER VIOLONCEL

CAMERATA
BERLIN

PHILHARMONISCHES

PROGRAMA

Un homenatge a Paco de Lucía

7

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE RIALP
DIVENDRES 16 D’AGOST
22:00 H.
PREU: 20 €

Tres guitarristes reconeguts internacionalment, els mestres Manuel González, Xavier Coll i Luis
Robisco combinen amb una de les parelles de ball més importants del país per oferir un homenatge
inoblidable a Paco de Lucia, fusionant guitarra espanyola i flamenca.
Sent la passió de Barcelona Guitar Trio & Dance mentre escoltes alguns dels grans compositors com Manuel
de Falla, Federico García Lorca, Chick Corea i Paco de Lucía.
Milers d’espectadors ja han gaudit del concert deixant patent la seva admiració per la qualitat indiscutible
dels artistes i a més per la seva simpatia i carisma sobre l’escenari. Un concert dels que no s’obliden.

El Barcelona Guitar Trio & Dance actua de forma habitual al Palau de la Música Catalana dins del festival
Maestros de la Guitarra, i fa gires internacionals per diferents continents recollint èxits i crítiques excel·lents.

C O N C E R T
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ESGLÉSIA PARROQUIAL DE RIALP
DISSABTE 17 D’AGOST
22:00 H.
PREU 20€

MANUEL GONZÁLEZ GUITARRA ESPANYOLA
XAVIER COLL GUITARRA ESPANYOLA
LUIS ROBISCO GUITARRA FLAMENCA
JOSE MANUEL ÁLVAREZ BALLARÍ
CAROLINA MORGADO BALLARÍ
PAQUITO ESCUDERO PERCUSSIÓ

GUITARRISTA

CANTAUTOR

JORDI
MONTANEZ

“DEL ALMA A LORCA”

PROGRAMA

CLARA
MONTES
JOSE LUIS
MONTON

PROGRAMA

És el seu més recent espectacle, realitza un recorregut a través de la poesia que ha format part
tant de la seva carrera musical com de la seva pròpia vida.
Més flamenca que mai, es fa acompanyar pel meravellós guitarrista José Luis Montón.
Clara presenta cançons del seu nou disc ELS AMORS FOSCOS i va efectuant un repàs al més
significatiu de seu cançoner, tenint gairebé sempre com a nexe d’unió aquestes especials
composicions que han fet unió de la música amb la poesia, una cosa ja habitual en la seva
trajectòria professional.
Es tracta d’una posada en escena sòbria i elegant, alternant moments càlids i de gran ímpetu.
José Luis Montón, un dels referents d’aquest Patrimoni immaterial de la UNESCO com és el
flamenc. Des dels 90 ‘s aquest gran músic ha estat premiat amb diversos guardons gràcies al
seu gran coneixement de l’estil i la fusió.
Per a ell no té més secret que “el desig de compartir un espai sonor amb sinceritat i honestedat.

C O N C E R T
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ESGLÉSIA PARROQUIAL DE RIALP
DISSABTE 24 D’AGOST
22:00 H.
PREU: 15 €

Presentació del nou CD
MINSK,PRAGA,BUDAPEST

C O N C E R T

1 0

PRAT DELS NOTARIS
DISSABTE 31 D’AGOST
22:00 H.
PREU 15€
Servei de bus gratuït amb sortida plaça del Tornall
Horari: de 21:00 a 21:45 h. (no cal reserva prèvia)

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

Frederic Chopin (1810-1849)
Nocturno Op. 27 nº 2 en Re bemol mayor

Santiago de Marsanau (1805-1882)
3ª Balada sin Palabras Op. 25 en Fa
sostenido menor

Pedro de Albéniz (1795-1855)
Nocturno “Isla de la cascada de
Aranjuez”en Do mayor
Felipe Pedrell (1841- 1922)
Nocturno-Berceuse en La bemol mayor
Mazurca nº 1 en Fa sostenido menor
Frederic Chopin (1810-1849)
Impromptu Op. 36 en Fa sostenido mayor

Juan María Guelbenzu (1819-1886)
Romanza sin palabras en Re mayor
Marcial del Aldalid (1826-1881)
“Un recuerdo” Romanza sin palabras
Eduardo Ocón (1833-1901)
“En la playa”. Barcarola
Frederic Chopin (1810-1849)
Barcarola Op. 60 en Fa sostenido mayor

SONS PERDUTS DE
L’ÀNIMA ROMÀNTICA
“PARLEN ELS PIANOS HISTÒRICS
DEL S-IX EN CONCERT“

JOSEP COLOM
ACORDIÓ DIATÒNIC

JOSEP COLOM
I LA BANDA
DEL PEIROT

PROGRAMA

“FORTE PIANO”

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE RIALP
DISSABTE 7 DE SETEMBRE
22:00 H.
PREU: 15 €

GUANYADORA DEL II CONCURS DE
PIANO HISTÒRIC MARIO CALADO

1 1

PATRÍCIA
GARCIA GIL

C O N C E R T

PROGRAMA

Melodies de pel·lícules
La cançó dels raiers
Noves cobles del Peirot
pels pobles del Pallars

C O N C E R T

1 2

SALA D’ACTES EDIFICI
GERMANS FARRERO
DIJOUS 26 DE SETEMBRE
16:30 H.
GRATUÏT

ESPONSORS

ESPONSORS

ESPONSORS

ESPONSORS

ESPONSORS

ESPONSORS

LLADÓS ARQUITECTES, SCP

.COM
ESPONSORS

ESPONSORS

FES-TE SOCI

INSCRIPCIÓ COM A SOCI DE RIALP MUSICAL ASSOCIACIÓ

ABONAMENTS

RIALP AMB LA
CULTURA

SOCI RIALP MUSICAL: 40€
ABONAMENT SOCI: 60€
ENTRADES PER SOCIS DESCOMPTE 40%

DADES BANCÀRIES (Quota soci/a 40€ anuals)

DADES PERSONALS
Nom

Entitat

Cognoms

DC

DNI

Oficina

Adreça

Número de compte

Població
Codi Postal
Correu electrònic
Telèfon
(mòbil si és possible)

Si voleu fer l’ingrés vosaltres mateixos de la quota de soci o per comprar
entrades, aquí teniu el número de compte: 2100 3977 78 0200014972

Voleu l’abonament de temporada del Festival de
Música de la Vila de Rialp 2016 (Import 60€)
Ens autoritzeu a enviar-vos informació de l’Associació
i del Festival de Música per correu electrònic

Per obtenir informació podeu accedir a la pàgina web: www.festivalrialp.cat
Compra entrades on line a: inscripcions.cat

SI

NO

SI

NO

Per altres informacions podeu trucar a Josep Sabarich, President de Rialp
Musical Associació i director del Festival de Música de la Vila de Rialp:
639 325 873

