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BUDAPEST STRINGS
Orquestra de Corda de Budapest

Diumenge 20 d’octubre
A les 18 h 
Sala 1 Ramon Montanyà

Primer violí: János Selmeczi (concertino), Tamás Rónaszéki, Györgyi 
Ludmány Emilné Papp, Adél Miklós i Mátyás Németh
Segon violí: Zsuzsanna Fejérváriné Németh, Ágnes Ligetiné Beke, 
Anna Windberg i Áron Dóczi
Viola: Emil Ludmány, János Láposi i Szilvia Kárpáti
Violoncel: Marcell Vámos, Miklós Oláh i János Fejérvári
Contrabaix: Krisztina Hargitainé Lendvay

M. Haydn (1737 - 1806):
Notturno

Allegro
Andante
Menuett
Vivace

W. A. Mozart (1756 - 1791):
Petita Serenata Nocturna

Allegro
Romanza. Andante
Minuet. Allegretto
Rondó. Allegro

B. Bartók (1881 - 1945):
Danses romaneses

Jocul cu bâta
Brâul
Pe loc
Buciumeana
Poarga româneasca
Maruntelul

Z. Kodály (1882 - 1967):
Rondó hongarès

M. Rózsavölgyi (1789 - 1848):
 Tres Tsardes

Serkento
Nógrádi Emlék
Halljuk, halljuk!

J. Brahms (1833 - 1897):
Danses hongareses, núm. 5

F. Liszt (1811 - 1886):
Rapsòdia hongaresa núm. 2 
(arranjament per a orquestra de cambra de Péter Wolf)

Tradició hongaresa
Recollint la genuïna tradició centreeuropea del repertori per a 
corda, Budapest Strings s’ha convertit en l’orquestra més destacada 
d’Hongria i en una de les més importants d’Europa dins el seu gènere. 

En el concert que ofereix a L’Atlàntida desplegarà tot el seu potencial 
amb un repertori característic d’aquesta formació, amb una primera 
part dedicada als clàssics vienesos i en una segona on viurem la música 
hongaresa en la seva essència més pura. Així, en el programa trobem 
peces com la Petita Serenata Nocturna de Mozart, una de les més 
conegudes no tan sols del compositor, sinó del repertori de clàssics de 
tots els temps. Escrita el 1787, l’obra consta de quatre moviments que 
tots hem pogut sentir en un moment o altre en el cinema, en anuncis  
televisius o en sintonies de ràdio. Tanmateix, tot i tractar-se d’una peça 
per a petites formacions de corda sense pretensions ni grans dificultats 
formals, la Petita Serenata posa de manifest el gust exquisit de Mozart 
i el seu inigualable talent per la melodia. 

A la segona part, trobem obres de dos il·lustres compositors 
hongaresos com Bartók i Kodály. Ambdós van desplegar el seu 
llenguatge expressiu a partir dels profunds estudis sobre el folklore 
centreeuropeu, i especialment l’hongarès i el romanès, que van 
emprendre conjuntament durant molts anys de la seva carrera, i que 
van incorporar a moltes de les seves composicions.

El concert es tancarà amb dues obres també ben conegudes dels 
amants del repertori clàssic. Danses hongareses, de Brahms, és un 
recull de vint-i-una peces curtes basades en temes hongaresos, de 
les quals la cinquena, que podrem escoltar a Vic, és una de les més 
divulgades, coneguda per molts  per una celebrada seqüència de 
la pel·lícula El gran dictador, de Charles Chaplin. Igualment, de les 
Rapsòdies hongareses del compositor i virtuós pianista hongarès Franz 
Liszt, la que escoltarem avui, la segona, és la més popular.

ORQUESTRA DE CORDA DE BUDAPEST
L’orquestra de cambra Budapest Strings (Cordes de Budapest) és 
l’orquestra de cambra més destacada d’Hongria i gaudeix d’un 
excel·lent renom internacional. Va ser fundada el 1977 per estudiants 
acabats de graduar de l’Acadèmia Musical Franz Liszt, a Budapest, 
i el 1982 va obtenir el primer premi en el Concurs Internacional 
d’Orquestres de Cambra de Belgrad.

Des de 1983, Budapest Strings ofereix cicles de concerts a la sala gran 
de l’Acadèmia Musical Franz Liszt i també actua habitualment a les 
sales més importants de Budapest i de tot Hongria.

Molts concerts de Budapest Strings s’han gravat en directe per la 
ràdio i televisió en diversos països. L’orquestra ha gravat diversos CD 
amb discogràfiques com Hungaroton, Naxos, Laserlight i Capriccio. 
Actualment té un contracte en exclusiva amb Delta Music, amb qui 
n’ha gravat més de 40. Budapest Strings té un interès especial a 
atreure el públic jove, i per això  introdueix noves idees i conceptes als 
seus concerts. També presenta freqüentment nous talents joves, tant 
intèrprets, com compositors.



3MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

ORQUESTRA I COR DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU
Concert Fundació Puig-Porret

Diumenge 3 de novembre
A les 18 h 
Sala 1 Ramon Montanyà

Raquel Lucena, soprano
Marta Polo, mezzosoprano
Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu
José Luís Basso, director del cor
Josep Pons, director

A. Parera Fons (1943):
Nocturn per a un capvespre blau

C. Debussy (1862 - 1918):
Nocturns*

 Nuages - Modére
 Fêtes. Animé et très rythmé
 Sirènes. Moderément animé

F. Mendelssohn (1809 - 1847):
Somni d’una nit d’estiu, op. 21 i 61*

 Obertura
 Scherzo
 Lied mit Chor
 Allegro apassionato
 Marxa de les noces
 La dansa del pallasso
 Finale

*Interpretats per la secció de dones del Cor del Gran Teatre del Liceu.

Després de l’èxit rotund de l’any passat, just després  
que Josep Pons passés a ser-ne el director titular, l’ Orquestra i Cor del 
Gran Teatre del Liceu tornen a L’Atlàntida de Vic amb un programa ben 
diferent. Aquesta vegada té un caràcter general clarament evocatiu, 
proper a la música programàtica, amb la qual per mitjà del so s’intenta 
la descripció d’un paisatge o d’unes accions determinades. En aquest 
cas, la nit és el denominador comú de les tres obres.

El protagonisme del programa recau en el Somni d’una nit d’estiu, una 
de les obres més destacades del repertori romàntic. Mendelssohn 
va escriure’n l’obertura l’any 1826, quan tenia només disset anys. 
Inspirada en la peça de Shakespeare del mateix nom, és una obra de 
caràcter romàntic i descriptiu, on s’hi poden sentir el cruixir de fulles 
mortes, la brisa suau, el vaivé de les fades i l’ambient dels caçadors, 
tot això sota el caliu d’una intensa passió amorosa. La resta de peces 
que componen l’obra no va ser escrita fins setze anys més tard, com 
a música incidental per a una representació de l’obra teatral, que el 
mateix rei Federic Guillem IV de Prússia va encarregar a Mendelssohn. 
Aquesta part combina fragments instrumentals, entre els quals es 
troba la conegudíssima Marxa Nupcial, amb altres de vocals, per a 
solistes i cor femení.

Debussy és sens dubte un dels autors més destacats de la història, 
sobretot per les seves innovacions en el tractament de conceptes 
tonals i formals, i de la paleta instrumental. Tot i així, els Nocturns és 
una de les seves peces més accessibles i també evocadores. Inspirada 
en una sèrie de pintures impressionistes de l’artista James Abbott 
McNeill Whistler, l’obra es compon de tres fragments contrastants de 
caràcter descriptiu. El programa es completa amb un altre Nocturn, el 
de l’autor mallorquí Antoni Parera Fons. Una melodia inicial d’inspiració 
folklòrica serveix de base per desenvolupar aquesta suggestiva obra 
estrenada per l’OBC l’any 2008.

ORQUESTRA SIMFÒNICA
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu es va crear el 1847 i 
fou la primera orquestra simfònica de l’Estat espanyol.

Durant els seus més de 160 anys d’història ha estat dirigida pels 
directors més importants de l’escena internacional. El seu primer 
director titular fou  Marià Obiols, nomenat en aquest càrrec el 1847. 
Després de l’última reconstrucció del Teatre, n’han estat directors 
musicals Bertrand de Billy (1999 - 2003), Sebastian Weigle (2004 – 
2008) i Michael Boder (2008 – 2012). Des del setembre del 2012, 
Josep Pons n’és el director titular.

Ha acompanyat les veus més importants dels darrers 200 anys i ha 
estat protagonista de l’estrena a l’Estat espanyol de la major part de 
títols del repertori operístic: tota l’obra de Verdi, Wagner i Mozart, així 
com el gran repertori del segle XIX i també del XX.

COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
El Cor del Gran Teatre del Liceu es va crear per participar a les 
temporades líriques del teatre l’any de la seva inauguració, el 1847, 
essent el Cor més antic de l’Estat espanyol.

El seu primer director titular va ser el mestre Pietro Donatutti. Entrat 
el segle XX, cal destacar Raffaele Terragnolo, pels anys que ocupà 
el càrrec i per les obres del més gran compromís que va haver de 
preparar.

A la dècada dels 40 i 50 hi trobem els mestres José Anglada i 
Gaetano Riccitelli. La consolidació del cor es produí als anys 60 sota la 
direcció de Riccardo Bottino en vint-i-dues temporades consecutives. 
En començar la temporada 1982-1983, Romano Gandolfi es féu 
càrrec de la direcció amb Vittorio Sicuri. Posteriorment, després de la 
darrera reconstrucció, n’han estat directors Andrés Máspero, William 
Spaulding i, des del 2004, José Luis Basso. 



4MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

ALEXEI VOLODIN
Piano

Diumenge 24 de novembre
A les 18 h 
Sala 2 Joaquim Maideu

J. S. Bach (1685 - 1750):
Variacions Goldberg BWV 988

F. Chopin (1810 - 1849):
· Balada en Sol menor, op. 23, núm. 1
· Nocturn en Si major, op. 9, núm. 3
· Nocturn en Do sostingut menor, op. posthum
· Scherzo en Do sostingut menor, op. 39, núm. 3
· Andante spianato i Grande Polonaise Brillante en Mi bemoll major, 
  op. 22

La primera vegada que Alexei Volodin va tocar a L’Atlàntida va 
deixar el públic bocabadat amb la seva tècnica depurada i exquisida 
sensibilitat. Ara, el jove pianista rus torna convertit en un dels 
intèrprets més brillants del món, amb un repertori tan atractiu com 
agosarat. Volodin s’enfronta aquesta vegada a una de les obres més 
conegudes del repertori per a teclat, les Variacions Goldberg de J. S. 
Bach, i també una de les més controvertides des d’un punt de vista 
interpretatiu, sobretot després dels enregistraments del mític Glenn 
Gould. La segona part del concert estarà dedicada a un dels grans de 
l’escriptura pianística, Chopin, que Volodin ha convertit en una de les 
seves especialitats

Les Variacions Goldberg constitueixen una de les obres més importants 
del repertori de tots els temps. Creades per JS Bach l’any 1741, en 
plena maduresa compositiva, la seva gènesi no està del tot aclarida 
i ha estat motiu de controvèrsies. Segons el biògraf  de Bach, Forkel, 
l’obra hauria estat creada amb  motiu d’un generós encàrrec del comte 
Keyserlingk, i el nom de Goldberg correspon al clavicordista de la seva 
cort, Johann Gottlieb Goldberg, deixeble de Bach. L’obra es compon 
de trenta variacions, encapçalades i tancades per una exquisida ària 
extreta pel mateix Bach d’una sarabanda del segon llibre d’Anna 
Magdalena, la seva esposa. El punt de referència de les variacions és 
un baix permanent característic del barroc, a l’estil d’un passacaglia o 
d’una xacona, que també és la base de l’ària temàtica i que es repeteix 
de manera constant en totes les variacions. Aquestes variacions tenen 
la seva pròpia estructura interna, una estructura que ha estat motiu 
d’especulacions i estudis diversos i nombrosos al llarg del temps. En tot 
cas, Bach va disposar una fórmula repetitiva de manera que després 
de dues variacions hi ha un cànon, però cada un d’aquests cànons 
apareix cada vegada a un interval més gran, començant per un uníson 
i acabant amb un interval de novena. L’obra s’estructura en dues parts 
(la variació 16 és una obertura que inaugura la segona) i, abans de 
l’ària da capo final, Bach es permet una petit joc en el quòdlibet, on 
combina dos temes populars.

La segona part del concert de Volodin estarà dedicada íntegrament 
a Chopin. Si en algun moment el pianista polonès es va considerar un 
“compositor de saló”, el pas del temps l’ha situat entre els creadors 
de primer nivell, per la seva poderosa imaginació, però també per 
la consistència dels desenvolupaments temàtics i de les estructures 
formals. Les peces que escoltarem avui demanen una extrema precisió 
tècnica i, al mateix temps, un refinament expressiu que molt pocs 
intèrprets són capaços de mostrar.

ALEXEI VOLODIN
Nascut el 1977 a Sant Petersburg, Alexei Volodin va començar a ser 
reconegut internacionalment  després de guanyar la novena edició del 
Concurs Géza Anda, de Zuric, el 2003. Ha actuat amb prestigioses 
orquestres, com la Filharmònica de Nova York, Gewandhaus de Leipzig, 
Tonhalle de Zuric i l’Orquesta Simfònica de Londres. Ha treballat amb 
directors de la talla de Gergiev, Maazel, Chailly, Fedosseiev i Bychkov. 
Recentment, ha actuat amb la Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des 
SWR, l’Orquestra Simfònica des Bayerischen Rundfunks i la Bamberger 
Symphoniker. Durant la temporada 2013/2014 va debutar amb la 
Filharmònica  de Rotterdam, l’Orquestra del Teatre del Mariinski, en el 
marc del Festival del Mar Bàltic, la Nacional Danesa, l’Orquestra de la 
Ràdio Sueca i la Simfònica de la BBC.

Els recitals són una part important dels compromisos de Volodin. 
Després del seu exitós debut en les Sèries Internacionals de Piano 
de Londres, a la temporada 2011 - 2012, la temporada passada 
va actuar al Konzerthaus, de Viena, l’Alte Oper, de Frankfurt, la 
Fundação Calouste Gulbenkian, de Lisboa, el Herkulessal, de Munic i 
el Concertgebouw, d’Amsterdam. A la  temporada vinent té previstos 
recitals al Wigmore Hall, de Londres, l’Auditorio Nacional, de Madrid, 
la Sala Pléyel, de París i al Teatro Olímpico, de Roma.

Alexei Volodin és un artista habitual de festivals de gran prestigi, com 
el Bad Kissingen Sommer Festival, La Roque d’Anthéron, Festival La 
Folle Journée, les Nits Blanques de Sant Petersburg i les Festes de 
Pasqua de Moscou. Després de l’edició dels seus dos primers discos 
per al segell Live Classics, Volodin ha firmat un contracte en exclusiva 
amb Challenge Classics. El seu últim enregistrament, dedicat a 
Rachmaninov, es va editar el gener de 2013.
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STAATSPHILHARMONIE 
RHEINLAND-PFALZ
Concert Fundació Puig-Porret

Divendres 24 de gener
A les 20.30 h 
Sala 1 Ramon Montanyà

Karl-Heinz Steffens, director
Mikhail Ovrutski, violí

R. Schumann (1810 - 1856):
Obertura La núvia de Messina, op. 100

L. V. Beethoven (1770 - 1827):
Concert per a violí i orquestra en Re major, op. 61

 Allegro ma non troppo
 Larghetto, attacca
 Rondo (allegro)

J. Brahms (1833 - 1897):
Simfonia núm. 2 en Re major, op. 73 

Allegro non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso, quasi andantino
Allegro con spirito

La núvia de Messina (Die Braut von Messina) és un drama de Friedrich 
Schiller que es va estrenar el 19 de març de 1803 a Weimar. És una de 
les obres més controvertides de Schiller, a causa de l’ús d’elements de 
tragèdies gregues, que es consideraven obsoletes quan va ser escrita. 
Robert Schumann en va escriure aquesta obertura l’any 1850.

El Concert per a violí i orquestra en Re major de Beethoven es va 
estrenar el 23 de desembre de 1806. Va ser compost en una de les 
èpoques de major fecunditat del gran músic, entre les simfonies quarta 
i cinquena, i al mateix temps que els cèlebres tres quartets opus 59. 
El 1807 el mateix Beethoven en va fer una transcripció per a piano i 
orquestra. Aquest és l’únic concert per a violí que es conserva del geni 
de Bonn, tot i que l’havien precedit uns esbossos per a un altre concert 
en Do major, que mai no va arribar a prendre forma. Per la bellesa 
melòdica, per la seva estructura i pel tractament que fa de l’instrument 
protagonista, es pot considerar com la consagració del model definitiu 
d’aquesta forma musical. 

La contribució de Brahms al simfonisme romàntic és d’una importància 
cabdal en les quatre mostres que ens ha deixat. Malgrat la seva 
reticència inicial (la seva primera simfonia s’estrena quan ell ja té 
quaranta-tres anys), el llegat és de tal transcendència que encara avui 
es manté íntegrament en el repertori. No s’entendria el simfonisme 
romàntic sense aquests quatre monuments. Després de gairebé 
dues dècades de gestació de la primera simfonia, la segona n’és 
diametralment diferent, tant en el seu caràcter amable, com en la seva 
naturalitat. La transparència de la partitura li ha valgut l’apel·latiu 
de mozartiana, tot i que també troba referències en l’ambient bucòlic 
beethovenià. Clara Schumann, després d’una atenta audició del primer 
temps declarà: “Johannes tindrà més èxit amb aquesta Simfonia 
que amb la primera. Té un to amable i al mateix temps genialment 
el·laborat”.



6MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

MIKHAIL OVRUTSKI 
Mikhail Ovrutski va guanyar el primer premi en nombrosos concursos 
internacionals. Apadrinat per Anne-Sophie Mutter, va guanyar 
‘Europäische Förderpreis’ de la Fundació Pro Europa, el 2006, pel seu 
talent fora de sèrie i la seva brillant interpretació. Ovrutski va néixer 
a Moscou el 1980 en una família de músics, i va començar a tocar el 
violí als cinc anys a l’Escola de Música per a nens superdotats. Ha 
tocat amb nombroses orquestres internacionals i directors de primera 
fila, com l’Orquestra de Filadèlfia, Orquestra Txaikovski de Moscou, 
la Filharmònica i la Simfònica de Londres, l’Orquestra del Teatre 
Mariinsky de Sant Petersburg, etc. El 2004 va obtenir una beca de la 
Fundació del Cercle d’amics d’Anne-Sophie Mutter i des de llavors ha 
tocat en nombroses ocasions com a solista amb ella. El 2006 va entrar 
a formar part del Beethoven Trio Bonn. Mikhail Ovrutski ha gravat 
diversos treballs per a Warner Classics i Naxos. El 2008 va debutar 
al Festival de Llucana amb un recital i un concert al costat d’Anne-
Sophie Mutter. El 2010 va aconseguir un extraordinari èxit en els seus 
concerts amb l’Orquestra Simfònica de Viena, a la Sala Musikverein 
i a la Sala Bruckner de Linz. El 2014, a més de la gira a Espanya i 
a Catalunya amb la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, 
actuarà amb la Filharmònica de Varsòvia, a Alemanya i realitzarà una 
gira de 6 concerts amb la New Zealand Symphony Orchestra. Toca un 
violí de Gioffredo Cappa de Torí, del 1700.

STAATSPHILHARMONIE RHEINLAND-PFALZ
L’orquestra Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz és una de 
les orquestres alemanyes més reconegudes. El so refinat del conjunt i 
les seves extraordinàries interpretacions musicals li han proporcionat 
grans elogis, tant a nivell nacional com a internacional. Fundada el 
1919 a Landau Pfalz, l’orquestra té la seu a Ludwigshafen. Formada 
per 88 músics, el 1974 es va convertir en institució pública sota l’auspici 
de l’Estat Federal de Renània-Palatinat i cada temporada ofereixen 
uns noranta concerts. L’Orquestra toca regularment en moltes de les 
sales més importants d’Alemanya i Àustria i fa gires internacionals que 
inclouen els Estats Units, Amèrica del Sud, Xina, Espanya, Finlàndia, 
etc. El director titular de la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz és, 
des de 2009 Karl-Heinz Steffens. Al llarg de la seva dilatada història 
ha estat dirigida pels directors més famosos, començant per Richard 
Strauss, Furtwangler, Celibidache, Menuhin i Hager, i continuant amb 
Kitajenko, Eschenbach, Guschlbauer i Ari Rasilainen. Molts dels solistes 
internacionalment coneguts han actuat amb l’orquestra. Cal nomenar 
Richter, Rostropovich, Mutter, Arrau, Fischer-Dieskau, Schreier, Ludwig, 
Prey, Buchbinder i en els últims anys Zacharias, Rachlin, Mullova,  
Repin, Schiff, Hendricks, Sol  Gabetta, Hilary Hahn, Midori, Juan Diego 
Flórez, Jonas Kaufmann, Nigel Kennedy o Frank Peter Zimmermann. La 
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz grava regularment  sota 
segells  com la discogràfica Claus i Sony  Clàssics.  També patrocina el 
projecte Escoltin el nostre futur, un programa pedagògic per a nens i 
joves que ha guanyat diversos premis a Alemanya.
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PAU CODINA
Vic Cello Festival. Joves Intèrprets 

Divendres 28 de febrer
A les 21 h 
Sala 1 Ramon Montanyà

Pau Codina, violoncel
David Selig, piano

F. Mendelssohn (1809 - 1847):
Sonata per a violoncel i piano, núm. 1, op. 45

Allegro vivace
Andante 
Allegro assai

L. Janácek (1854 - 1928):
Conte per a violoncel i piano en 3 moviments

Pohdka 
Con moto
Con moto
Allegro

PAU CODINA
Pau Codina Masferrer neix a Barcelona l’any 1988. Va iniciar els 
seus estudis de violoncel  als 5 anys, amb Eulàlia Subirà, a l’Escola 
Municipal de Música de Manlleu.  Ivan Chiffoleau, Daniel Grosgurin, 
Peter Thiemann i Louise Hopkins han estat els seus mestres. L’any 
2002 va ser acceptat a la prestigiosa escola Yehudi Menuhin de 
Londres, i ha cursat els seus estudis de nivell superior a la Guildhall 
School of Music & Drama, on ha obtingut el títol amb honors.
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GARY HOFFMAN
Vic Cello Festival

Dissabte 1 de març
A les 21 h 
Sala 1 Ramon Montanyà

Gary Hoffman, violoncel
David Selig, piano

C. Saint-Saëns (1835 - 1921):
Sonata núm. 1 en Do menor

Allegro
Andante tranquillo e sostenuto
Allegro moderato

L. Bernstein (1918 - 1990):
Three meditations

Lento assai, Molto sostenuto
Andante sostenuto. Variations 1-4
Presto. Fast and primitive

E. Grieg (1843 - 1907):
Sonata en La menor, op. 36

Allegro agitato
Andante molto tranquillo
Allegro

En l’actualitat està cursant un Solo Artist Diploma a la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth de Brussel·les amb el professor Gary 
Hoffman. Ha rebut consells de Lluís Claret, Maria de  Macedo, Anner 
Bylsma, Franz Helmerson, Steven Isserlis i Mstislav Rostropovich. Ha 
participat en nombrosos festivals internacionals, i ha tocat en diversos 
cicles de concerts arreu de Catalunya i Espanya. Ha tocat en sales 
tan importants com el Royal Festival Hall, la Purcell Room, St. James 
Picadilly, el Wigmore Hall, el Barbican Hall, Saint Martin in the Fields, 
el Palau de la Música Catalana, el Liceu i  l’Auditori Pau Casals del 
Vendrell. Recentment va fer el seu debut amb l’Orquestra de la RTVE 
al Teatre Monumental de Madrid. Ha enregistrat la Suite op.16 per 
a violoncel i orquestra de C. Saint-Saëns amb  la Orquestre Royal 
Philharmonique de  Liege.
 

GARY HOFFMAN
Nascut a Vancouver, Canadà, el 1956, Gary Hoffman és un dels més 
destacats cel·listes dels nostres temps, combinant el seu domini tècnic 
de l’instrument amb un so potent i bonic. Hoffman va aconseguir 
el reconeixement internacional al ser el primer Nord-americà en 
guanyar el Rostropovich International Competition a París al 1986. 
Solista freqüent de les més reconegudes orquestres, ha tocat amb les 
Simfòniques de  Chicago, Londres, Montreal, Toronto, San Francisco, 
Baltimore i la National symphony  orchestra, així com amb la English 
Chamber Orchestre, la Moscow Chamber Orchestre i la Los Angeles 
Chamber Orchestre, l’Orquestra Nacional de França, l’Orquestra de la 
Suisse  Romande, la Filarmònica d’Holanda, la Filarmònica de Rotterdam 
la Cleveland Orchestra  for the Blossom Festival i la Philadelphia 
Orchestra, entre d’altres. Gary Hoffman col·labora regularment amb 
els grans directors de l’escèna internacional. També toca i fa classes 
magistrals al Ravinia Festival, Bloomington, Kobé, Manchester Cello 
Festival, Kronberg Cello Akademie, Salzburger Mozarteum, Festival de 
Prades, i Santa Fe. El  2011, va ser convidat com a Mestre en residència 
per la prestigiosa escola La Chapelle de Musique Reine Elizabeth a 
Brussel·les. Residint a París, grava per els segells discogrà  fics BMG 
(RCA), Sony, EMI i Le Chant du Monde. Gary Hoffman toca el que havia 
estat el violoncel de Leonard Rose: un Nicolo Amati del 1662.

DAVID SELIG
David Selig va néixer a Melbourne, Australia. El 1976 es va traslladar a 
Paris i va seguir els seus estudis al Conservatoire amb Aldo Ciccolini. 
També varen ser els seus Mestres Geoffrey Parsons i Guido Agosti i 
seguidament va ser premiat al Sydney Piano Competition i al  Concurs 
Inaugural d’Acompanyament de la Haya. Com a solista David Selig ha 
tocat en moltes de les grans sales de concerts  europees. Comparteix 
escenari habitualment amb  cantants com Felicity Lott, Christianne 
Stotijn, Sandrine Piau, Véronique Gens, Ingrid Perruche, Nathalie 
Stutzmann, Elly Ameling, Teresa Berganza, François le Roux i amb  
instrumentistes com Gary Hoffman, Phillipe Graffin, Marc Coppey, 
Régis Pasquier, Jane Peters i Noël Lee. El 1989 va participar en el cicle 
de recitals inaugurala la Bastille Opéra, i va gravar un CD debut amb 
música de Villa-Lobos. Ha gravat els leitmotifs del Ring de Wagner per 
la EMI. Ha gravat també per les discogràfiques Adda, REM, Forlane i 
Globe.Ha fet un nou enregistrament de les obres per violoncel i piano 
de Mendelssohn, amb Gary Hoffman, per el segell Dolce Volta.



9MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

21 de juny de 2013
Agència Catalana de Notícies  – acn.cat



10MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

21 de juny de 2013
La Vanguardia – lavanguardia.cat



11MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

22 de juny de 2013
Canal 324 - 324.cat



12MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

24 de juny de 2013
Vilaweb – vilaweb.cat



13MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

24 de juny de 2013
El 9 Nou 



14MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

10 d’octubre de 2013
Nació Digital - naciodigital.cat



15MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

21 d’octubre de 2013
El 9 Nou



16MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

21 d’octubre de 2013
Revista Musical Catalana – revistamusical.cat



17MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

4 de novembre de 2013
El 9 Nou 



18MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

19 de desembre de 2013
Diari de la Música – diaridelamusica.com



19MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

21 de novembre de 2013
Nació Digital – naciodigital.com

Segueix a la pàgina següent >



20MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

21 de novembre de 2013
Nació Digital – naciodigital.com

< Ve de la pàgina anterior



21MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

21 de novembre de 2013
Més Osona – mesosona.cat



22MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

22 de novembre de 2013
El Nou 9



23MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

16 de desembre de 2013
33 recomana – tv3.cat



24MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

17 de desembre de 2013
Nació Digital - naciodigital.cat



25MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

30 de gener de 2014
Revista Musical Catalana – revistamusical.cat

Segueix a la pàgina següent >



26MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

30 de gener de 2014
Revista Musical Catalana – revistamusical.cat

< Ve de la pàgina anterior



27MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

6 de febrer de 2014
Vilaweb – vilaweb.cat



28MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

7 de febrer de 2014
Nació Digital – naciodigital.cat



29MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

20 de febrer de 2014
Vilaweb – vilaweb.cat

Segueix a la pàgina següent >



30MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

20 de febrer de 2014
Vilaweb – vilaweb.cat

< Ve de la pàgina anterior



31MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

20 de febrer de 2014
Nació Digital – naciodigital.cat



32MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

20 de febrer de 2014
El Núvol – núvol.com

Segueix a la pàgina següent >



33MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

20 de febrer de 2014
El Núvol – núvol.com

< Ve de la pàgina anterior



34MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

20 de febrer de 2014
Joventuts Musicals d’Osona - joventutsmusicals.cat



35MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

25 de febrer de 2014
Goldencheli – goldencheli.wordpress.com

Segueix a la pàgina següent >



36MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

25 de febrer de 2014
Goldencheli – goldencheli.wordpress.com

< Ve de la pàgina anterior



37MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

1 de març de 2014
El 9 Nou – el9nou.cat



38MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2013-2014

RECULL DE PREMSA

3 de març de 2014
El Ter – elter.net


