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MIKHAIL OVRUTSKI, VIOLÍ
Rinko Hama, piano

Dissabte 25 d’octubre
A les 20.30 h 
Sala 2 Joaquim Maideu

L. V. Beethoven (1770 - 1827):
Sonata núm. 7 en Do menor, op. 30, núm. 2

Allegro con brio
Adagio cantabile
Scherzo: Allegro
Allegro

F. Mendelssohn (1809 - 1847):
Sonata en Fa major

Allegro vivace
Adagio
Assai vivace

C. Franck (1822 - 1890):
Sonata per a violí i piano en La major

Allegro ben moderato
Allegro
Recitativo fantasia. Ben moderato
Allegro poco mosso

Tornem a tenir entre nosaltres Mikhail Ovrutski, l’extraordinari  
violinista rus que en la passada edició de Grans Concert ens va 
enlluernar amb la interpretació del concert per a violí  de Beethoven. 
Aquesta vegada, acompanyat de la pianista japonesa Rinko Hama, 
ens ofereix  tres peces ben conegudes del repertori cambrístic, tres 
sonates que demanen tècnica violinística i refinament artístic, i en 
les quals el piano no es limita a un simple acompanyament, sinó que 
s’integra plenament en l’estructura temàtica.

La Sonata en Do menor de Beethoven es va publicar el 1803 en un 
moment de crisi del compositor, ja que aquest es trobava turmentat 
per la inevitable evolució de la seva sordesa. Va ser justament l’estiu 
de 1802 quan va escriure el famós Testament de Heiligenstadt, en 
el qual es revelava contra el seu tràgic destí i, d’alguna manera, 
s’acomiadava del món. La Sonata núm. 7 és una de les peces culmi-
nants d’aquest període. El piano introdueix el material temàtic d’una 
manera clara i suau, però el seu desenvolupament posa de manifest 
el neguit de Beethoven amb contrastos violents i fragments turbulents 
i dramàtics.

Mendelssohn va escriure tres sonates per a violí i piano i, curiosa-
ment, totes tres en tonalitat de Fa. Aquesta que escoltarem és la 
darrera; el compositor la va escriure el 1838 a l’edat de 29 anys, en la 
seva plena maduresa artística -sobretot si tenim en compte la preco-
citat de la seva trajectòria creativa, i també la de la seva mort, quan 
comptava només 38 anys-; i no va ser descoberta i publicada fins al 
1953, pel  prestigiós violinista Yehudi Menuhin. És una peça complexa, 
de considerable dificultat tècnica i d’una sòlida construcció, que en 
alguns moments s’allunya força del caràcter més amable i lleuger de 
bona part de l’obra de l’autor.

La Sonata en La major de César Franck no tan sols és una de les 
obres més conegudes d’aquest compositor, sinó que es considera 
una de les peces més ben escrites per a violí i piano. Una de les seves 
principals virtuts és la de combinar  la tradició clàssica de la sonata 
amb alguns atreviments harmònics i estructurals sàviament adminis-
trats. Es tracta d’una obra de caràcter cíclic, on els elements temàtics 
van apareixent, més modificats o menys, en els diferents moviments. 
Franck la va escriure l’any 1886, a l’edat de 63 anys, fent palès el seu 
mestratge compositiu.

MIKHAIL OVRUTSKI
Mikhail Ovrutski ha guanyat el primer premi en nombrosos concursos 
internacionals. Recomanat per Anne-Sophie Mutter, va guanyar l’ 
“Europäische Förderpreis” de la Fundació “Pro Europa” l’any 2006, 
pel seu talent fora de sèrie i la seva brillant interpretació. Ovrutski va 
néixer a Moscou l’any 1980 i començà a tocar el violí amb cinc anys 
a l’Escola de Música per a nens superdotats. La seva gran capacitat 
d’aprenentatge el portà ràpidament a estudiar a l’Escola de Música 
de Manhattan, amb Dorothy Delay a la Juilliard School de Nova 
York, a l’Institut Curtis de Filadèlfia i a l’Escola Superior de Música de 
Colònia.

Ha tocat amb nombroses orquestres internacionals, com ara l’Orques-
tra de Filadèlfia, l’Orquestra Txaikovski de Moscou, els Solistes de 
Trondheim, la Filharmònica i la Simfònica de Londres i l’Orquestra 
del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, amb Gergiev entre moltes 
d’altres. Ha actuat com a solista i músic de cambra en nombrosos 
festivals, entre d’altres el Festival de l’Acadèmia Kronberg, on va tocar 
juntament amb Yuri Bashmet. L’any 2004 obtingué una beca de la 
Fundació del Cercle d’Amics d’Anne-Sophie Mutter i des de llavors ha 
tocat amb ell en nombroses ocasions com a solista. L’any 2006 va 
entrar a formar part del Beethoven Trio Bonn i l’any 2007 fou editat 
el primer CD del Trio amb Beethoven i Mendelssohn per la firma 
discogràfica Antes Edition. 

Mikhail Ovrutski ha enregistrat CDs per WARNER CLASSICS i 
NAXOS. L’any 2008 Ovrutsky va celebrar el seu debut en el Festival 
de Lucerna, amb un recital i un concerto juntament amb Anne-Sophie 
Mutter. El diari Neue Luzerner Zeitung va dir d’ell: “un violinista camí 
de convertir-se en un artista de fama mundial”. Toca un violí de Giof-
fredo Cappa de Torí, de l’any 1700.
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RINKO HAMA, PIANO
La pianista nascuda a Tòquio, Rinko Hama, és una artista molt 
completa en diferents esferes de la música. Ha tocat, a tot el món, 
com a solista amb orquestres i amb música de cambra, inclosos 
nombrosos festivals de música tan importants com el Schwetzinger 
Festspiele i el Moselfestwochen. Va estudiar música a la prestigiosa 
Universitat de les Arts de Tòquio, i amb Sontraud Speidel i Anatol 
Ugorski, a Alemanya i ha guanyat nombrosos premis en concursos 
nacionals i internacionals. L’any 2002 va rebre el primer premi en el 
Concurs Internacional Suec de Duets de Katrineholm (Suècia), amb el 
violoncel·lista Grigory Alumyan, amb qui forma duet. Va enregistrar 
el seu primer CD amb música de Bach, Franck i Britten l’any 2006. 
L’any 2005 fundà el Beethoven Trio Bonn amb el concertino i el vio-
loncel·lista solista de la Beethoven Orchestra Bonn, Mikhail Ovrutski i 
Grigory Alumyan. Les orquestres amb les quals ha tocat Rinko Hama 
inclouen la North West German Philharmonic, la Wuerttemberg 
Philharmonic Reutlingen, la Craiova Philharmonic i la Mendelssohn 
Chamber Orchestra Leipzig.
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RENÉ JACOBS AMB LA HELSINKI 
BAROQUE ORCHESTRA
Cantates de Johann Sebastian Bach

Divendres 7 de novembre
A les 20.30 h 
Sala 1 Ramon Montanyà

J. S. Bach (1685 - 1750):
Cantata BWV 198

Laß, Fürstin, laß noch einen strahl (trauer-ode)
Cor: Fes, Princesa, fes que un altre raig de llum
Recitatiu (soprano): La teva Saxònia, la teva consternada Meissen
Ària (soprano): Calleu, calleu, dolços instruments!
Recitatiu (contralt): Que el toc tremolós de les campanes
Ària (contralt): Amb quina placidesa és morta l’Heroïna!
Recitatiu (tenor): La seva vida mostra l’art de morir
Cor: En tu, model de gran dona
Ària (tenor): La casa de safir de l’eternitat
Recitatiu (baix): És d’espantar, això? Prou que n’ets digna
Cor: Així doncs, oh Reina, tu no mors

Cantata BWV 213
Laßt uns sorgen, laßt uns wachen
Cor: Vetllem i custodiem
Recitatiu (contralt): On? On és el bon camí
Ària (soprano): Dorm, estimat, i reposa
Recitatiu (soprano, tenor): Amunt! Segueix els meus designis
Ària (contralt): Fidel eco d’aquestes contrades
Recitatiu (tenor): Heroi esperançador
Ària (tenor): Planaràs sobre les meves ales
Recitatiu (tenor): Cert, el desig voluptuós ens tempta
Ària (contralt): No et vull sentir
Recitatiu (contralt, tenor): Estimada Virtut, tu, i només tu
Ària (duet: contralt i tenor): Sóc teu
Recitatiu acompanyat (baix): Mireu, Déus, aquesta és la imatge
Cor: Admirat pels pobles, desitjat pels teus

Sota la idea global de Dramma per musica René Jacobs ens 
proposa en aquesta gira amb la Helsinki Baroque Orchestra dues 
de les cantates profanes de J. S. Bach que, si bé no són de les més 
divulgades, contenen elements d’originalitat i d’interès musical que 
les situa probablement entre algunes de les millors creacions del 
compositor.

Desprès de la transcendència religiosa que impregna bona part de 
la seva obra, Bach destapa en aquestes dues cantates el gerro de 
les essències musicals més líriques. Per fer-ho, utilitza nombrosos 
elements retòrics i deixa via lliure als seus recursos expressius més 
refinats i fins i tot, en alguns casos, sorprenents.

La Cantata BWV 198 (Fes, princesa, fes que un altre raig de llum...), 
composta el 1727, és una cantata d’església de les que solia 
compondre per acompanyar els sermons del diumenge. Així i tot, 
ocupa un lloc singular en l’obra de Bach, no només per l’extraordinària 
qualitat de la seva música, sinó també perquè ens mostra el vessant 

polític de Bach en l’entorn del Leipzig d’aquells moments. Uns anys 
abans, el 1697, el príncep elector Frederic August I es va convertir a 
la fe catòlica romana quan va passar a ser també rei de Polònia. Això 
va representar un greuge per al país de Martí Luter, el bressol de la 
reforma protestant. La dona del príncep, Cristiana Eberhardina, fidel 
a la religió protestant, es va negar a seguir les passes del seu marit i a 
trepitjar terra polonesa. Menystinguda primer i abandonada després 
pel príncep a causa d’aquesta actitud, la princesa es va recloure en 
un palau fins al final dels seus dies, abraçada al protestantisme. El 
poble, agraït per la seva fidelitat, li va dedicar un seguit de sentits 
homenatges, entre els quals s’incloïa aquesta cantata.

Des de 1720 fins a 1741, Bach va dirigir el Collegius Musicum de 
Leipzig. Durant aquest període va compondre la major part de la 
música d’orquestra, així com la majoria de les “cantates profanes”. Les 
audicions solien tenir lloc al cafè Zimmerman i en alguns dels palaus 
de la noblesa. Entre aquestes cantates, hi figura la Cantata BWV 
213, composta el 1733 amb motiu de l’onzè aniversari de Frederic 
Cristià, príncep elector de Saxònia. Amb el corn com a protagonista, 
el preludi instrumental del cor inicial permet reconèixer un dels sis 
moviments d’aquesta obra que Bach va escollir com a model paròdic 
per al seu Oratori de Nadal. El text de la cantata fa referència a la 
faula grega segons la qual, un jove anomenat Hèrcules es troba en 
una cruïlla on es veu temptat per dues dones atractives, una a cada 
camí. Una d’elles representa la luxúria i l’altra representa la virtut. 
Després de reflexions i dubtes, resulta fàcil endevinar quin serà el 
camí que emprendrà el jove Hèrcules.
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RENÉ JACOBS
Amb més de 250 gravacions a l’esquena i una intensa activitat com a 
cantant, director, investigador i professor, René Jacobs ha aconseguit 
una posició destacada i privilegiada dins del camp de la música vocal 
barroca i clàssica.

Va iniciar la seva primera formació musical com a nen en el cor de 
la catedral de Gante, la seva ciutat natal. A la Universitat de Gante 
va cursar també els estudis superiors de literatura clàssica, mentre 
continuava amb els estudis de cant.

Les trobades amb Alfred Deller, els germans Kuijken i Gustav 
Leonhardt varen ser fonamentals en la seva orientació cap a 
la música barroca i el repertori de contratenor, on ben aviat va 
aconseguir un reconeixement internacional.

L’any 1977 va fundar el conjunt Concerto Vocale amb el qual explora 
la música vocal de cambra del segle XVII i el repertori operístic. 
A partir d’aquell moment va començar a realitzar una sèrie de 
gravacions innovadores per Harmonia Mundi que li varen aportar 
nombrosos premis i el reconeixement de la premsa especialitzada 
internacional.

L’any 1983, la producció de L’Orontea de Cesti al Festival d’Innsbruck 
va marcar el seu debut com a director d’òpera. La seva passió per 
l’òpera veneciana, a la qual torna constantment, s’ha traduït en 
èxits amb obres de Monteverdi, Cavalli i Cesti. La seva col·laboració 
amb la Berlin Staatsoper Unter den Linden (com a principal director 
convidat des de 1992), el Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les, 
el Theater an der Wien (Viena) i el Théâtre des Champs-Élysées 
de París, ha inclòs produccions d’Orfeu i Der geduldigeSocrates de 
Telemann, Cleopatra e Cesare de Graun, L’ ópera seria de Gassmann, 
Creso de Keiser, Orlando Paladino i Il mondo della luna de Haydn, les 
tres òperes de Monteverdi, La Calisto i Eliogabalo de Cavalli, Orfeu 
i Eurídice de Gluck, Tancredi de Rossini i Cosi fan tutte, Le nozze di 
Figaro, Don Giovanni, Idomeneo i La clemenza di Tito de Mozart. 
També ha dirigit regularment en el Festival d’Aix-en-Provence (des de 
1998: Orfeu de Monteverdi, Baltasar de Händel i La flauta màgica de 
Mozart).

René Jacobs ha estat nomenat Doctor Honoris Causa de la 
Universitat de Gante i ha rebut les distincions més destacades 
dels crítics de música d’Europa (Deutsche Schallplattenpreis, el 
premi Grammophone, el Prix de l’Académie Charles Cros, el Midem 
Classical Award, entre d’altres) i als EUA, on la seva gravació de 
Le nozze di Figaro de Mozart va guanyar un premi Grammy (millor 
òpera 2005). Durant molt de temps ha estat professor de la Schola 
Cantorum Basiliensis, ha mantingut una relació privilegiada amb 
aquesta institució on formà molts cantants que ara apareixen en 
els fòrums internacionals més importants. René Jacobs ha estat el 
director artístic de l’Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, des de 
1997 fins el 2009.

Entre els seus futurs projectes podem trobar: Radamisto de Händel i 
Idomeneo de Mozart a Viena (Theater an der Wien, 2012 i 2013), La 
rappresentatione di anime et di corpo d’Emilio Cavalieri i Agrippina 
de Händel a Berlín (Staatsoper, 2012 i 2013), Orlando de Händel al 
Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les (2012) i La passió segons 
Sant Mateu de Bach, i La flauta màgica de Mozart (gira de concerts 
l’any 2012). Després de la seva premiada Flauta màgica de Mozart 
de l’any passat, i la publicació recent d’Agripina de Händel, les noves 
gravacions en un futur proper es dedicaran a La finta giardiniera 
de Mozart i La passió segons Sant Mateu de Bach, amb la firma 
Harmonia Mundi.

HELSINKI BAROQUE ORCHESTRA 
Fundada l’any 1997, la Helsinki Baroque Orchestra està formada per 
una nova generació de músics finlandesos de molta qualitat, que 
gaudeix oferint concerts de música antiga i una interpretació molt 
fresca en els seus recitals. L’ús d’instruments d’època, juntament 
amb la interpretació d’antigues obres mestres, permet a la Helsinki 
Baroque Orchestra descobrir una manera de comunicar-se a dia 
d’avui. Aapo Häkkinen s’incorpora com a director de la Helsinki 
Baroque Orchestra l’any 2003.

La seva gran feina ha dotat l’orquestra d’un estil d’interpretació molt 
definit, fet pel qual s’ha convertit en un dels conjunts més importants 
de Finlàndia. L’any 2009 Riccardo Minasi és nomenat director 
associat.

La formació ha ofert concerts, entre d’altres, al Wigmore Hall de 
Londres, al Kölner Philharmonie de Colònia i al Konzerthaus de Berlín, 
així com als festivals de Hèlsinki, Turku, Vantaa, Estocolm, Madrid, 
Palermo, Bremen, Bruges, Bayreuth, Dresden, Palermo, Brezice, 
Eisenach, Riga, Zagreb i Varna. Diversos solistes i directors convidats 
com ara Enrico Baiano, Frieder Bernius, Fiorenza de Donatis, Patrick 
Gallois, Reinhard Goebel, Monica Groop, Pierre Hantaï, Paul Hillier, 
Erich Höbarth, Ian Honeyman, Jorma Hynninen, Sirkka-Liisa Kaakinen, 
Anna-Kristiina Kaappola, María Cristina Kiehr, Anu Komsi, Manfredo 
Kraemer, Topi Lehtipuu, Viktoria Mullova, Enrico Onofri, Alexander 
Rudin, Susanne Rydén, Céline Scheen, Skip Sempé i Dmitry Sinkovsky 
són col·laboradors habituals de la Helsinki Baroque Orchestra.
La Helsinki Baroque Orchestra ha gravat discos amb Alba Records 
(Monteverdi, 2004) i Naxos (Richter symphonies, 2007).



6MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2014

IGNASI CAMBRA, PIANO
Joves Intèrprets

Dissabte 29 de novembre
A les 20.30 h 
Sala 2 Joaquim Maideu

W. A. Mozart (1756 - 1791):
Nou variacions sobre un minuet de Duport, K. 573

L. V. Beethoven (1770 - 1827):
Sonata op. 31, núm. 2: “La tempesta”

Largo - Allegro
Adagio
Allegretto

J. Brahms (1833 - 1897):
Klavierstucke, op. 118
Intermezzo: Allegro non assai, ma molto appassionato
Intermezzo: Andante teneramente
Ballade: Allegro energico 
Intermezzo: Allegretto un poco agitato,
Romance: Andante 
Intermezzo: Andante, largo e mesto

A. E. Ginastera (1916 - 1983):
Tres danzas argentinas
Danza del viejo boyero
Danza de la moza donosa
Danza del gaucho matrero

El cicle Grans Concerts de L’Atlàntida dedica cada temporada un 
espai als joves talents del nostre país. Hi han passat artistes que ja 
estan en procés de plena consolidació, com el Quartet Gerhard i el 
violoncel·lista Pau Codina. Aquesta vegada presentem Ignasi Cambra, 
un dels pianistes joves més destacats del nostre país, i tot un exemple 
de superació i talent, que compta ja amb un currículum destacat.

Del programa que ens presenta, destaca la segona Sonata op. 31 
de Beethoven, més coneguda per La tempesta, tot i que aquest títol 
no l’hi va posar ell. Es tracta d’una de les peces més conegudes 
del repertori pianístic beethovenià i s’hi posa de manifest el joc de 
contrastos, tan característic de Beethoven, i que es corresponen a 
una estètica romàntica que tot just es començava a desenvolupar en 
el temps que va ser escrita i publicada, l’any 1802. En aquesta època, 
Beethoven estava passant per una crisi important, motivada sobretot 
pel procés inexorable de la seva sordesa, i aquesta inquietud personal 
es fa clarament palesa en l’obra del compositor.

Una altra de les obres destacades del programa d’Ignasi Cambra 
és la col·lecció de sis peces per a piano Sechs Klavierstüke, op. 118 
de Johannes Brahms. Aquesta és una de les darreres obres que 
va escriure el compositor i està dedicada a Clara Schumann, amb 
qui Brahms va mantenir una íntima relació d’amistat durant molts 
anys. Malgrat el format breu de cada peça i la seva estructura 
aparentment lliure, cada una posa de manifest el grau de profunda 
maduresa compositiva de Brahms.

El programa es completa amb l’obra que obrirà el concert, unes 
variacions de Mozart, sobre un tema de Jean Louis Duport, en la qual 
el compositor desplega tota la seva capacitat tècnica a partir d’un 
tema molt senzill i de caire innegablement clàssic; i es tancarà amb 
tres danses argentines de Ginastera, que recullen idees del folklore 
llatinoamericà, per incorporar-les en el llenguatge de principis del 
segle XX, propi del destacat compositor argentí d’ascendència 
catalana.

IGNASI CAMBRA 
Nascut a Barcelona el 1989, va començar els seus estudis de piano a 
l’edat de sis anys a l’Escola de Música de Barcelona, amb Maria Ll. 
Alegre i Albert Attenelle. El 2007, becat per la Universitat d’Indiana, 
a Bloomington, es trasllada als Estats Units on continua la seva 
formació amb Edward Auer i Menahem Pressler a la Jacobs School 
of Music, on va obtenir la llicenciatura de piano. Posteriorment, cursà 
un postgrau amb Alexander Toradze, a la Universitat d’Indiana, a 
South Bend, on obtingué les màximes qualificacions. També ha rebut 
lliçons de Jerome Lowenthal, Ingrid Fliter, Matti Raekallio, Emanuel 
Krasovsky, Ian Hob¬son i Robert McDonald, entre d’altres. Pel que fa a 
música de cambra, ha tingut mestres com Alexander Kerr, Peter Salaff 
i el Quartet Miró. 

Com a membre del reconegut Toradze Piano Studio participa en 
nombrosos concerts, els quals han obtingut molt bona crítica. Ha 
actuat amb diverses orquestres a Espanya i als Estats Units i ha 
guanyat diversos concursos com a solista i en música de cambra, 
inclòs el Concurs Infanta Cristina de Madrid, el Concurs Ciutat de 
Toledo i el Concurs Ciutat de Múrcia. Ha participat en programes de 
ràdio i televisió als Estats Units, Canadà i Espanya, i ha tocat al Weill 
Recital Hall, al Carnegie Hall de Nova York, el Kennedy Center for 
the Perfor¬ming Arts, de Washington DC, el Nacions Unides Landmark 
Center, a Indianapolis, el Hahn Hall, de Santa Bàrbara i el Minato 
Mirai Hall, a Yoko¬hama. 

El 2010 va rebre una de les beques de Joventuts Musicals de Madrid 
i el 2012 fou premiat al concurs de beques de Matinée Musicale, a 
Indiana¬polis, i també per la Music Academy of the West de Santa 
Bàrbara (Califòrnia), un dels festivals més presti¬giosos d’Estats Units. 

El 2013 fou convidat per Valeri Guérguiev a tocar un recital al 
Teatre Mariinski de Sant Petersburg i a la Quinzena Musical de San 
Sebastián jun¬tament amb l’Orquestra del Mariinski, dirigida pel 
mateix Guérguiev. Recentment ha obtingut una de les prestigioses 
beques que atorga La Fundació La Caixa, amb la qual cursa un 
màster de piano a la Julliard School de Nova York amb Jerome 
Lowenthal i Matti Raekalio, fins al 2015.
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EL MESSIES DE HÄNDEL
Dani Espasa amb Vespres d’Arnadí

Diumenge 21 de desembre
A les 18 h 
Sala 1 Ramon Montanyà

G. F.  Händel (1685 - 1759):
El Messies (versió del 1754)

Des de la seva estrena, l’any 1742 a Dublin, El Messies va causar un 
fort impacte en el públic, com ho confirma un testimoni de l’època: 
“... the finest Composition of Musick that ever was heard” (la millor 
composició musical que mai s’ha sentit). Tot i així, resulta curiós que el 
llibretista, Charles Jennens, no es mostrés gens conforme amb l’obra, 
sobretot amb l’obertura: “... hi veig força defectes de composició 
però Häendel es mostra obstinat  a no corregir-los –afirmava-.  Hi ha 
passatges ben indignes de Häendel, i encara més d’El Messies!”.

Sigui com sigui, després de l’estrena El Messies va anar adquirint cada 
vegada més popularitat i s’ha anat representant al llarg dels segles 
fins a convertir-se en una de les obres més emblemàtiques, no tan sols 
de Häendel, sinó de tota la música barroca. Häendel va compondre 
El Messies en només una vintena de dies, l’any 1741. Es tracta d’un 
oratori format per fragments extrets de la Bíblia, en bona part de 
l’Antic Testament. L’obra es presenta com si fos una òpera i es divideix 
en tres parts relacionades amb la vida de Jesús, el naixement, la 
passió i la resurrecció, encapçalades per una obertura en forma de 
petita simfonia.

La primera part fa referència al naixement de Crist. La segona , 
que es tanca amb el famós cor “Al·leluia”, recrea la passió, mort 
i resurrecció de Crist. La tercera part és una meditació sobre la 
victòria de Crist davant la mort i el darrer cor acaba amb un “Amén” 
que tanca majestuosament l’obra.

DANI ESPASA
Dani Espasa és un dels músics més polifacètics de la música antiga 
actual. Nascut a la Canonja, va estudiar piano als Conservatoris de 
Tarragona i Barcelona, i arquitectura a l’E.T.S.A. de Barcelona.  Ha 
treballat com a compositor, pianista i director musical de teatre, 
dansa i televisió (TV3 i TVE). A més de ser productor i compositor 
de diversos discs de Lídia Pujol, també és director musical, pianista i 
acordionista de la cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble 
de música contemporània Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces 
per a piano del compositor Joan Albert Amargós. 
Des de 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de l’Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).

Després de completar els estudis de clave i baix continu amb Béatrice 
Martin a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos 
amb Pierre Hantaï i Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra 
amb J. Savall, P. Memelsdorff, J.-P. Canihac i M. Kraemer, inicia una 
intensa activitat en grups de música barroca, renaixentista i medieval. 
En aquesta etapa treballa amb l’Acadèmia 1750, Mala Punica, La 
Hispanoflamenca, Les sacqueboutiers de Toulouse i La Caravaggia.  
Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és director del grup Vespres 
d’Arnadí.

ENSEMBLE O VOS OMNES 
Format el 2011, l’Ensemble O Vos Omnes és un dels grups vocals 
de música antiga de més projecció de les comarques del Camp 
de Tarragona. Està integrat per cantants de dilatada experiència 
i se centra sobretot en el repertori propi dels segles XV-XVIII. Ha 
cantat al Festival de Música Sacra de Cardona, als Concerts de la 
Ruta del Cister, al XXIX Festival Coral de Segorbe (Castelló), dins la 
programació de l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca i també dins el 
programa de Sta. Tecla 2012 de Tarragona. Actualment, l’Ensemble 
O Vos Omnes es fa càrrec del TAU, primer cicle de música antiga i 
debat de Tarragona que pretén acostar la música antiga al públic 
més general. Recentment, l’Ensemble O Vos Omnes ha interpretat el 
Messies de G. F. Händel juntament amb l’orquestra Vespres d’Arnadí 
i els solistes Marta Mathéu, Maarten Engeltjes, Lluís Vilamajó i Pau 
Bordas, essent considerat per la crítica especialitzada com un dels 
millors Messies dels últims anys interpretats a casa nostra.
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VESPRES D’ARNADÍ
Vespres d’Arnadí, és un grup creat el 2005 sota la direcció de Dani 
Espasa i Pere Saragossa que està especialitzat en la interpretació 
del repertori barroc amb instruments d’època. Pretén oferir versions 
plenes d’emoció, frescor i espontaneïtat i ho fa utilitzant, a més de 
criteris propis, diferents recursos llegats en tractats, cròniques i 
estudis actuals.

El seu primer treball discogràfic va ser dedicat a les Pièces de 
simphonie de Charles Desmazures, disc que ha rebut excel·lents 
crítiques i que va guanyar la Muse d’Or del mes de juny del 2010. 
El segon disc reuneix obres religioses de gran format de Josep Mir i 
Llussà. Les acadèmies, nom que rebien els concerts al segle XVIII, es 
duien a terme a les tardes-nits (vespres) com a postres dels sopars 
distingits de famílies nobles i burgeses. Carabassa, sucre i ametlles 
són els ingredients de l’Arnadí, potser el dolç més antic del món, i part 
de la gastronomia de Xàtiva i comarques veïnes.

XAVIER PASTRANA, DIRECTOR
Neix a Tarragona al 1977. Estudia direcció coral amb Pierre Caó i 
composició amb el mestre Manel Oltra. Així mateix ha ampliat la seva 
formació amb mestres com Frieder Bernius, Jorma Panula o Salvador 
Mas. Durant el curs 2005-2006 estudia direcció d’orquestra a 
la Universität für Musik und darstellende Kunst a Viena, amb els 
professors U. Lajovich i S. Pironkoff. Ha obtingut diversos premis en els 
Premis Ciutats de Reus de Composició de Corals Infantils i el Premi 
de Composició Orfeó Manresà de l’any 2003. Així mateix li han 
estat encarregades obres simfonico-corals des d’entitats com l’Escola 
Municipal del Música de Tarragona o L’Escola Coral de l’Orfeó 
Català.

Ha dirigit el Cor Mos Cantars de Tarragona, i el Jove Cor de 
Tarragona i ha estat sotsdirector de l’Orfeó Català i del Coro de 
la orquestra Ciudad de Granada. Ha estat, també, director de la 
Cobla Marinada de Badalona i de les orquestres del Conservatori 
de Cervera. Durant aquests últims sis anys ha estat director del Cor 
St. Esteve de Vila-seca amb qui ha enregistrat per Catalunya Música 
i per Columna Música Quan el Sol se’n va a dormir, 2010. Ha estat 
director del Cor Lieder Càmera durant els anys 2008 a 2013. Al 
2012 és nomenat director titular del cor i l’orquestra de l’Auditori 
Josep Carreras, on centra, ara, la seva activitat artística.



9MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2014

RECULL DE PREMSA

14 de juny de 2014
Canal 324 – 324.cat
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RECULL DE PREMSA

14 de juny de 2014
Agència Catalana de Notícies – acn.cat
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RECULL DE PREMSA

16 de juny de 2014
Vilaweb – vilaweb.cat
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RECULL DE PREMSA

17 de juny de 2014
El 9 Nou
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RECULL DE PREMSA

17 de juny de 2014
El 9 Nou - el9nou.cat
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RECULL DE PREMSA

27 de juny de 2014
Revista Musical Catalana – revistamusicalcatalana.cat

Segueix a la pàgina següent >
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RECULL DE PREMSA

27 de juny de 2014
Revista Musical Catalana – revistamusicalcatalana.cat

< Ve de la pàgina anterior
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RECULL DE PREMSA

27 de juny de 2014
Melómano Digital – melomanodigital.com
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RECULL DE PREMSA

10 de juliol de 2014
Vilaweb – vilaweb.cat

Segueix a la pàgina següent >
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RECULL DE PREMSA

10 de juliol de 2014
Vilaweb – vilaweb.cat

< Ve de la pàgina anterior
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RECULL DE PREMSA

11 de juliol de 2014
El 9 Nou
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RECULL DE PREMSA

Octubre de 2014
440 Clàssica
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RECULL DE PREMSA

18 d’octubre de 2014
33 Recomana – tv3.cat
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RECULL DE PREMSA

22 d’octubre de 2014
Kedin – kedin.es
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RECULL DE PREMSA

22 d’octubre 2014
Nació Digital - naciodigital.cat
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RECULL DE PREMSA

24 d’octubre 2014
El 9 Nou
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25 d’octubre 2014
El 9 Nou - el9nou.cat



26MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2014

RECULL DE PREMSA
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RECULL DE PREMSA

24 d’octubre 2014
El 9 Nou
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RECULL DE PREMSA

29 d’octubre 2014
El Punt Avui - elpuntavui.cat
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RECULL DE PREMSA

04 de novembre 2014
Vilaweb - vilaweb.cat
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RECULL DE PREMSA

05 de novembre 2014
Nació Digital - naciodigital.cat
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RECULL DE PREMSA

05 de novembre 2014
Revista Musical Catalana - revistamusical.cat
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RECULL DE PREMSA

06 de novembre 2014
Catclàssics - classics.cat
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RECULL DE PREMSA

06 de novembre 2014
La Vanguardia
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RECULL DE PREMSA

07 de novembre 2014
El País - cat.elpais.com
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RECULL DE PREMSA

08 de novembre 2014
La Vanguardia - lavanguardia.com
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RECULL DE PREMSA

10 de novembre 2014
El 9 Nou
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RECULL DE PREMSA

10 de novembre 2014
La Vanguardia
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RECULL DE PREMSA

21 de novembre 2014
Enderrock - enderrock.cat
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RECULL DE PREMSA

21 de novembre 2014
Enderrock - enderrock.cat
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