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AINHOA ARTETA I L’ORQUESTRA 
CAMERA MUSICAE
Una gran soprano amb un gran repertori
sota la direcció de Tomàs Grau

Divendres 29 de setembre
A les 20.30 h 
Sala 1 Ramon Montanyà

L. V. Beethoven (1770 - 1826): 
Obertura Egmont, op. 84

R. Strauss (1864 - 1949):
Vier letzte Lieder

Frühling 
September 
Beim Schlafengehen 
Im Abendroth 

 
R. Schumann (1810 - 1856): 
Simfonia núm. 2, op. 61

Sostenuto assaig: Allegro ma non troppo 
Scherzo: Allegro vivace 
Adagio expressivo 
Allegro molto vivace

Entre el maig i el setembre de 1948, el gran Richard Strauss va 
compondre a l’edat de 84 anys les Quatre últimes cançons, un grup 
de quatre cançons avui conegudes per tothom que versen sobre 
la mort i l’assumpció del destí des d’un punt de vista serè i reposat. 
Malauradament, Strauss no va poder-les escoltar interpretades en 
vida atès que no es van estrenar fins al maig de 1950, a Londres, de 
mans de la soprano noruega Kristen Flagstad. Escoltar-les cantades 
per la soprano basca Ainhoa Arteta, que les coneix i treballa des de 
fa més d’una dècada perquè les considera una obra ”tan sublim que 
és difícil assolir-hi la perfecció”, és un regal per als sentits. Primavera, 
Setembre, En anar a dormir i Cap al tard en són els subtítols.
 
Aquest cicle de cançons marcadament intimista ens condueix a una 
segona part ben contrastada, i és que trompetes i percussió tenen 
en la Simfonia núm. 2 en Do major de Robert Schumann un rol molt 
destacat. Es va estrenar el 5 de novembre de 1846 a Leipzig sota la 
direcció de Felix Mendelssohn, incansable còmplice i promotor de 
la música de Schumann. El programa es completa amb l’Obertura 
Egmont de Beethoven, a l’inici del concert.

AINHOA ARTETA
Després de guanyar els concursos Metropolitan Opera National 
Council Auditions i International de Voix d’Opera Plácido Domingo, 
comença una carrera internacional brillant en teatres com ara el 
Metropolitan Opera i Carnegie Hall, el Covent Garden, el Bayerische 
Staatsoper, les òperes de Washington, Houston, San Francisco, el 
Teatro San Carlos, l’Arena di Verona, México o la Deutsche Oper, 
entre d’altres, amb la interpretació d’òperes com La Traviata, La 
Bohème, Romeu i Julieta, Faust, Manon, La Rondine o Turandot.
Combina les actuacions operístiques amb recitals i concerts sota 
la batuta dels mestres més reconeguts, com Sir Neville Marriner, 
Gianandrea Noseda, Vasily Petrenko, Adrian Leaper, Víctor Pablo 
Pérez, Friedrich Haider, Pier Giorgio Morandi, Gustavo Dudamel, 
Miguel Ángel Gómez Martínez o Frédéric Chaslin, i acompanyada de 
pianistes repertoristes de gran renom, com són Marco Evangelisti, 
Rubén Fernández Aguirre, Roger Vignoles i Malcolm Martineau, 
amb qui enregistra Recital per al segell Deutsche Grammophon, una 
exquisida selecció de cançó francesa i espanyola.

Els darrers anys ha rebut diversos guardons, com el premi de la 
Hispanic Society of America per la seva contribució a les arts, el 
premi al Millor Artista de Música Clàssica a la V edició dels Premis de 
la Música, el premi ONDAS a la labor més notòria en música clàssica, 
el premi “Federico Romero” de la Fundación Autor a la seva carrera 
de projecció internacional, la Medalla d’Or del Palau de la Música de 
València.

És presidenta d’honor de l’Asociación Maestro Segovia, acadèmica 
de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, Vasca Universal, 
Patrona de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, Artista 
en Residència de l’Orquestra de Cadaqués, Micròfon d’Or de la 
Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, per 
la seva magnífica trajectòria com a figura universal de la lírica 
espanyola. Ha rebut el premi Enric Granados i la Medalla d’Or de 
l’Associació d’Amics de l’Òpera de Lleida i el Premi Ciutat d’Alcalà 
de les Arts i les Lletres. A finals del 2015, el Consell de Ministres li 
concedeix la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts.

Els seus últims grans èxits han estat Cyrano de Bergerac juntament 
amb Plácido Domingo a San Francisco i al Teatro Real; La Bohème 
al Metropolitan i La Scalla de Milà; Turandot, Carmen i La Bohème al 
Liceu; Dialogues des Carmelites, Eugene Oneguin i Simon Boccanegra 
a ABAO, Le dernier jour d’un condamné, juntament amb Roberto 
Alagna a París, Don Carlo a Oviedo i Don Giovanni al Teatro Real.
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La temporada passada va triomfar a l’Òpera de San Francisco com 
a Alice Ford de Falstaff, juntament amb Bryn Terfel. Seguidament va 
participar en el Rèquiem de Verdi al Suntory Hall i a Fukushima amb 
l’Orquestra Filharmònica de Tòquio sota la batuta de Nicola Luisotti. 
Les seves interpretacions com a Manon Lescaut al Teatro de la 
Maestranza, Adriana Lecouvreur a l’ABAO, Tosca al Teatro Comunale 
de Bologna i al Reggio Emilia, La Wally sl Gran Theatre de Geneve, 
La Bohème al Bellas Artes de Mèxic, Tosca a São Paulo i Alice Ford de 
Falstaff al Covent Garden, també han estat grans èxits.

Recentment, ha debutat com a Tosca a la Welsh National Opera 
juntament amb Bryn Terfel, al Vienna Konzerthaus amb la Wiener 
KammerOrchester i a la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf també 
com a Tosca, amb un èxit apoteòsic. També interpreta Manon Lescaut a 
l’ABAO i Alice Ford de Falstaff al Teatro San Carlo de Nàpols.

Entre els seus compromisos de futur, hi trobem el retorn a Düsseldorf 
amb Tosca, Manon Lescaut al Teatre Bolshoi de Moscou, Falstaff a La 
Corunya, Andrea Chenier a Oviedo, Tosca a la Sidney Opera House, 
I Pagliacci (Nedda) a La Monnaie, entre d’altres. Compaginarà tots 
aquests compromisos operístics amb l’exitosa gira del recital La Voz y el 
Poeta, homenatge a Lorca juntament amb el pianista Rubén Fernández 
Aguirre.

ORQUESTRA SIMFÒNICA
CAMERA MUSICAE
L’Orquestra Simfònica Camera Musicae (OCM), fundada l’any 2006, 
ha gaudit d’una gran rebuda per part del públic atesa la seva tasca 
de divulgació de la música clàssica entre sectors molt diversos, fent 
especial atenció al públic melòman i jove. Ha actuat en sales com 
l’Auditorio Nacional de Madrid, L’Auditori de Barcelona, el Palau de 
la Música Catalana i el Teatre Tarragona, entre d’altres. En aquests 
dos últims equipaments, l’Orquestra desplega les seves temporades 
estables de concerts de producció pròpia.

Des del seus inicis, Tomàs Grau n’és el director titular i artístic, i des 
de la temporada 2016- 2017 el violoncel·lista Lluís Claret n’és l’artista 
resident. El mestre Salvador Mas inicia durant la temporada 2017-2018 
el rol de principal director convidat que abans van exercir Jordi Mora 
i José Rafael Pascual Vilaplana. L’OCM va iniciar el seu projecte de 
residència a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música Pau Casals del 
Vendrell durant la temporada 2009-2010, vigent en l’actualitat.

L’Orquestra Simfònica Camera Musicae ha col·laborat amb directors 
com Antoni Ros Marbà,  Salvador Brotons, John Rutter, Diego Martin-
Etxebarria, Josep Vila i Casañas, Xavier Puig, Manel Valdivieso i 
Virginia Martínez; i solistes com Stephen Kovacevich, Sabine Meyer, 
Patricia Kopatchinskaja, Alexandra Soumm, Asier Polo, Judith Jáuregui, 
Massimo Spadano, Rafael Aguirre, Núria Rial o Àngel Òdena, entre 
d’altres.

Tot i realitzar la seva activitat principalment a Catalunya, l’OCM també 
actua de manera periòdica arreu de l’Estat espanyol i ha realitzat una 
gira de concerts per diferents ciutats d’Alemanya, Txèquia i Suïssa. Ha 
enregistrat els discs Alba Eterna, Tempesta esvaïda, De Catalunya al 
món, Un conte de Nadal i Mediterráneo.

TOMÀS GRAU
Nascut a Barcelona l’any 1979, realitza els estudis musicals al 
Conservatori Superior Municipal de Música de la mateixa ciutat, on 
obté el títol de Professor Superior en Direcció de Cors,  guardonat amb 
el Premi d’Honor, l’any 2003. Prossegueix els seus estudis de direcció 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya, on obté el Títol Superior 
de Direcció d’Orquestra amb les màximes qualificacions, l’any 2007. 
Complementa la seva formació en els Wiener Meisterkurse 2006 i 
2007, en l’especialitat de Direcció d’Orquestra.

Ha estudiat direcció amb professors de reconegut prestigi internacional 
com Salvador Mas, Jordi Mora, Pierre Cao, Gary Graden o José Rafael 
Pascual-Vilaplana.

Ha dirigit, entre d’altres, solistes de talla nacional i internacional com 
Patricia Kopatchinskaja, Sabine Meyer, Stephen Kovacevich, Alexandra 
Soumm, Hartmut Rohde, Asier Polo, Judith Jáuregui, Lluís Claret, Núria 
Rial, Àngel Òdena, Dúo del Valle i Albert Guinovart a les principals 
sales de concerts de Catalunya i l’Estat espanyol.

Actualment és el director titular i artístic de l’Orquestra Simfònica 
Camera Musicae, i el conviden regularment a dirigir altres formacions, 
com l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra,  l’Orquesta Sinfónica de 
la Región de Murcia, l’Orquesta Clásica Santa Cecília, l’Orquestra de 
Cambra de Vic, l’Orquestra de Cambra de Vila-seca i l’Orquestra de 
Cambra de Cervera, entre d’altres.
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FÒNICS
Un grup vocal únic, sota la direcció de Lluís Vilamajó

Diumenge 15 d’octubre
A les 18 h 
Sala 2 Joaquim Maideu

El Romanticisme a Europa i la Renaixença a Catalunya. Camí cap al 
segle XX

F. Schubert (1797 - 1828):
Psalm 23

Sir W. Scott (1771 - 1832) - A. Storck (1780 - 1822):
Coronach

Felix Mendelssohn (1809 - 1847):
Laudate pueri, op. 39, núm. 2

J. Brahms (1833 - 1897):
Ballade, op. 10, núm. 1 “Edward” en Re menor (piano) 

V. Català (1869 - 1966):
L’ungit

J. Brahms (1833-1897): 
Ave Maria, op. 12

P. Casals (1876 - 1973):
Nigra sum

F. Mompou (1893 - 1987):
Scènes d’enfants

I. Cris dans la rue
II. Jeux sur la plage
III. Jeu 2
IV. Jeu 3

M. Miquel i Pol (1929 - 2003):
L’Elionor

A. García Abril (1933) - M. Lasala (1958):
Tres acuarelas aragonesas

Acuarela de la plaza blanca
Acuarela de la lluvia sobre el lirio
Acuarela del azul y la piedra

I. Albéniz (1860 - 1909):
Rumores de la caleta (piano)
Malagueña, de Recuerdos de viaje, op. 71, núm.6

E. Rautavaara (1920 - 2016) - F. García Lorca  
(1898 - 1936):
Suite de Lorca
Canción de jinete
El grito
La luna asoma
Malagueña

FÒNICS
Pilar Alva, Georgina Ansaldo, Carmen Callejas, Alba Carbó, Conchita 
Cortés, Mireia Font, Lorena García, Vanesa García, Irene Gili, Adriana 
Holanda, Blanca Martí, Teresa Martínez, Raquel Pedreño, Alba 
Quinquillà, Irene Recolons, Martina Ribalta, Ane Ruiz de Gordoa, Elena 
Ruíz, Laia Santanach, Brenda Sara, Marta Tarridas, Lídia Torra, Ana 
Cristina Vicente, Bàrbara Vidal, Alba Vila; Maria Mauri, piano; Lluís 
Vilamajó, direcció musical.

Fònics és un projecte artístic basat en la música vocal en grup que es 
caracteritza per constituir per a cada programa un grup vocal nou i 
per buscar l’aprofundiment en l’experiència de fer música en conjunt 
partint de la confluència del treball individual dels músics. Els projectes 
de Fònics neixen el 2010. Des del seu origen la direcció artística ha 
anat a càrrec de Lluís Vilamajó. Al llarg de les diferents produccions 
amb grups vocals seleccionats per a cada ocasió, Fònics ha treballat 
amb músics com Francisco Poyato, Carlos Mena o Lambert Climent, 
així com amb formacions com la Caravaggia. Fònics ha realitzat 
concerts en llocs tan emblemàtics com el Saló del Tinell, el Monestir de 
Pedralbes o la Fàbrica Fabra i Coats i ha organitzat el primer Curs del 
Festival de Música Antiga dels Pirineus. 

En aquesta ocasió, Fònics reuneix cantants d’arreu de la península per 
constituir una proposta vocal única. Seguint el fil conductor de la setena 
edició de Grans Concerts, Fònics proposa que us deixeu acompanyar 
per un grup vocal format per 25 dones, en un viatge a través de la 
música i la paraula des dels inicis de la primera revolució industrial fins 
als nostres dies, tot convidant-nos a dibuixar emocions que les paraules 
no poden capturar. L’osonenca Maria Mauri els acompanyarà al piano. 
A més a més, es compartiran les sessions de preparació a través 
d’assajos oberts a entitats i persones de la comarca. 

JOVES
INTÈRPRETS
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LLUÍS VILAMAJÓ
Nascut a Barcelona, inicià els seus estudis musicals a l’Escolania de 
Montserrat, i després els continuà al Conservatori Municipal Superior 
de Música de Barcelona.

Actualment és membre de la Capella Reial de Catalunya, Hespérion 
XXI (dir. Jordi Savall) i ha col·laborat amb formacions com Al Ayre 
Español, Venice Baroque Orchestra, Le Saqueboutiers de Toulouse, 
Ensemble La Fenice, Ensemble Brroque de Limoges, Il Fondamento 
amb els quals ha ofert concerts i ha efectuat enregistraments en 
diferents auditoris d’Europa, així com també als Estats Units, Mèxic, 
Argentina, Brasil, Austràlia o Israel, entre d’altres.

Ha estat director de la Capella de Música de Santa Maria del Mar de 
Barcelona, en la qual havia cantat sota la direcció del mestre Enric 
Gispert, i director del Cor Infantil i el Cor de Noies de l’Orfeó Català al 
Palau de la Música Catalana (Barcelona).

Ha estat el responsable de la direcció artística, amb Lambert Climent i 
Carlos Mena del Coro Barroco de Andalucia (Sevilla), i del Coro Vozes 
de “Al Ayre Español” (Saragossa).

Actualment col·labora amb la Capella Reial de Catalunya i el seu 
director Jordi Savall en la preparació del cor en produccions com 
la Missa en si menor, Magnificat i Passió segons Sant Mateu de J. S. 
Bach, Vespres de C. Monteverdi, Die Israeliten in der Wüste de C. P. E. 
Bach; i organitza l’Acadèmia de Formació Professional, de Recerca i 
d’Interpretació. Paral·lelament ha començat el projecte Fònics per a 
joves cantants, i és director artístic del Coro de la Orquesta Ciudad de 
Granada i del Joven Coro de Andalucía.

Com a solista  ha interpretat obres com les Vespres de C. Monteverdi, 
el Magnificat de J. S. Bach, el Rèquiem de W. A. Mozart, la Missa de 
Glòria de G. Puccini, La Creació de J. Haydn, El Messies de G. F.Händel, 
la Passió segons Sant Mateu i la Passió segons Sant Joan de J. S. Bach, 
Missa en si m de J. S. Bach i L’Enfant Prodigue de C. Debussy, entre 
d’altres.

Ha actuat sota la direcció de S. Brotons, P. Cao, J. Casas, J. J. Mena, M. 
Valdivieso, A. Ros Marbà, A. Parrott, X. Puig, L. Heltay, R. Alessandrini, 
E. Ericson, E. Martínez Izquierdo, J. Savall, S. Mas, A. Cremonesi, W. 
Kuijken, J. Mora, N. McGegan, P. Dombrecht, R. Goegel, C. Coin, C. 
Hogwood, A. Marcon i J. Pierlot. Ha realitzat diversos enregistraments 
per Astrée-Audivis, Alia-Vox, Fonti musicali, Sony-classical, Deutsche 
Harmonia Mundi , Accord, Discant i Cantus.

MARIA MAURI FÀBREGAS
Maria Mauri Fàbregas inicia els seus estudis musicals al Conservatori 
de Vic. Cursa el Grau Superior a l’ESMUC, on estudia piano clàssic amb 
Vladislav Bronevetski, lied amb Francisco Poyato i cant amb Mireia 
Pintó i Enedina Lloris. Posteriorment, és admesa i becada per cursar un 
màster en l’especialitat de pianista acompanyant a la Guildhall School 
of Music and Drama de Londres. Allà s’introdueix en la direcció, sota 
el mestratge de Tim Redmond i Alice Farnham, a la qual assisteix en la 
producció d’òpera de Morley College el juliol de 2015.

Actualment està cursant els estudis de direcció coral i orquestral a 
l’ESMUC, amb Salvador Brotons i Johan Duijk.

Ha estat becada per la Fundació Victoria de los Ángeles, la Fundació 
Puig-Porret i la Fundació Anna Riera. Com a pianista s’ha especialitzat 
en el món del repertori vocal (lied, cançó catalana, coral i òpera 
majoritàriament), ha col·laborat amb cantants com Josep-Ramon Olivé, 
Kathryn Smith, Lluís Vilamajó i també amb el compositor i cantant 
Arnau Tordera; i amb corals com Guildhall Consort (dir. Eamonn 
Dougan), GAC o Contrapunto Vocale. Ha actuat a sales de L’Auditori 
de Barcelona, al Palau de la Música Catalana, al Gran Teatre del Liceu, 
a l’Auditori de la Pedrera i al Milton Court Concert Hall de Londres, 
entre d’altres.

Actualment és directora assistent de la Coral Canigó i del Cor Fòrum 
Vocal, alhora que manté una notable activitat com a repertorista i 
concertista.

A part, com a cantant segueix la seva formació vocal i participa en 
produccions d’ensembles cambrístics com O Vos Omnes o Ad Genua. 
Darrerament també ha iniciat la seva activitat com a solista vocal amb 
l’espectacle contemporania El nus la flor, juntament amb el pianista 
Daniel Ariño i el poeta Enric Casasses.
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ELISSO VIRSALADZE
Un mite internacional del piano

Dimecres 1 de novembre
A les 18 h 
Sala 1 Ramon Montanyà

W. A. Mozart (1756 - 1791):
Sonata en Si bemoll Major K. 333

Allegro 
Andante cantabile
Allegretto grazioso

S. Prokòfiev (1891 - 1953):
Sonata en Re menor núm. 2, op. 14

Allegro, ma non troppo
Scherzo. Allegro marcato
Vivace 

R. Schumann (1810 - 1856):
8 Fantasiestücke, op. 12

Des Abends
Aufschwung
Warum?
Grillen
In der Nacht
Fabel
Traumes Wirren
Ende vom Lied  

R. Schumann (F. Liszt): 
Widmung      

F. Liszt (1811 - 1886): 
Rapsòdia espanyola

Elisso Virsaladze és un dels mites vivents del piano. La pianista de 
Geòrgia és una de les grans referències internacionals, tant en el 
camp de la interpretació, amb una dilatada trajectòria de concerts 
a les principals sales del món, com en el de la pedagogia, amb les 
classes que imparteix regularment als conservatoris de Moscou i de 
Munic. Representa tot un privilegi tenir-la a Vic en el seu únic recital a 
Catalunya. 

El programa que proposa Elisso Virsaladze a Vic és híbrid i variat, 
des del classicisme de Mozart i el virtuosisme romàntic de Schumann 
i Liszt, fins a les ressonàncies russes de principis del segle XX, 
amb Prokòfiev. El denominador comú de totes aquestes obres, 
tanmateix, rau en l’exquisidesa tècnica i l’alt registre de sensibilitat 
que totes elles exigeixen en la seva interpretació. Unes exigències 
que justament conformen la qualitat artística d’aquesta excepcional 
pianista.

ELISSO VIRSALADZE
Elisso Virsaladze va créixer a Tiflis, en una família que durant 
generacions va participar activament en l’art i la cultura de 
Geòrgia. La seva àvia, la professora Anastasia Virsaladze, li va 
impartir les primeres classes de piano. Després de passar pel 
conservatori es va traslladar a Moscou, on va continuar els estudis 
amb Heinrich Neuhaus i Iàkov Zak. Aquests professors van influir 
profundament en el seu desenvolupament artístic i la van introduir 
a la reconeguda tradició de la pedagogia pianística russa. Per això, 
no és gens sorprenent que estigui reconeguda com una professora 
excepcional, amb alumnes que han guanyat un gran reconeixement 
en diverses competicions. Elisso Virsaladze és professora habitual 
als conservatoris de Moscou i a la Musikhochschule de Munic, i no 
hi ha pràcticament cap curs internacional important on no se l’hagi 
convidada com a membre del jurat. Així, se la convida regularment 
als concursos internacionals de Santander, Geza Anda (Zurich), 
Rubinstein (Tel Aviv) i Txaikovski (Moscou), entre molts d’altres.

La seva gran passió són els compositors dels segles xviii i xix, en 
especial Mozart, Beethoven, Chopin i Schumann. Amb només 24 
anys, va guanyar el primer premi al Concurs Schumann (Zwickau), 
on la premsa internacional la va descriure com una de les grans 
intèrprets contemporànies d’aquest compositor. Al mateix temps, 
Elisso Virsaladze és reconeguda pel seu ampli repertori que inclou 
compositors russos moderns, i ha rebut els honors i els premis artístics 
més grans de la Unió Soviètica.

Actualment, Elisso Virsaladze actua amb freqüència a Londres, Milà, 
Roma, París, Lisboa, Berlín i Barcelona; ha interpretat concerts a duo 
amb la violoncel·lista Natalia Gutman a Viena, Berlín, Brussel·les, 
Madrid, Munic, Milà, Ginebra, Londres i Lausana, per nombrar només 
algunes de les ciutats europees més importants. Ha fet gires amb 
agrupacions de corda i orquestres com la Filharmònica de Petersburg 
o la Royal Filharmonia de Londres per Amèrica del Nord, Japó i 
Europa de manera extensiva. A més, Elisso sol actuar regularment 
amb prestigioses orquestres a França, Alemanya, Itàlia, Espanya, 
Suïssa, Japó i els Estats Units, entre d’altres països.

Ha actuat sota la batuta de directors de la talla de Rudolf Barschai, 
Kiril Kondraixin, Ricardo Muti, Kurt Sanderling, Wolfgang Sawallisch, 
Evgueni Svetlanov o Iuri Temirkanov. La temporada 2017/2018 està 
formada com sempre per recitals en solitari, concerts amb orquestres 
simfòniques i actuacions amb orquestres de corda a Alemanya, 
Geòrgia, Itàlia, Japó, Portugal, Rússia, Espanya i América del Sud; 
classes magistrals (festivals de Fiesole, Salzburg, Sermoneta i Tòquio) 
i la seva presència com a jurat a Río de Janeiro, Tessalònica, Tel Aviv 
o Bratislava.

El segell Live Classics, que ha editat diverses gravacions, ofereix una 
àmplia perspectiva de la personalitat musical d’Elisso Virsaladze.

ÚNIC
RECITAL A 

CATALUNYA
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CECILIA STRING QUARTET
Gira internacional del quartet canadenc

Diumenge 12 de novembre
A les 18 h 
Sala 2 Joaquim Maideu

L. V. Beethoven (1770 - 1827):
Quartet de corda en Re Major núm. 3, op. 18

Allegro
Andante con moto
Allegro
Presto

N. Lizée (1973):
Isabella Blow at Somerset House (en un moviment)

Comissionat pel Cecilia String Quartet com a part del projecte 
Celebrating Canadian Women in Music.

F. Mendelssohn (1809 - 1847):
Quartet de corda en Re Major núm. 1, op. 44

Molto allegro vivace
Menuetto. Un poco allegro
Andante espressivo, ma con moto
Presto con brio

El Cecilia String Quartet presenta tres quartets de corda a Vic. El 
primer del programa és el quartet de corda de Beethoven op. 18 núm. 
3. Es tracta del primer quartet del primer conjunt de sis quartets 
madurs que va compondre. Té una cadència general molt tranquil·la 
i reflexiva en homenatge als mestres de la música clàssica en relació 
al concepte i l’organització formal. L’excepció és el quart moviment 
presto amb l’impuls rítmic d’una tarantel·la combinat amb els girs 
melòdics d’un ball mexicà. 

Isabella Blow at Somerset House (24 minuts) de Nicole Lizee forma 
part d’un projecte anomenat Celebrating Canadian Women in Music.

Isabella Blow (1958-2007) era una apassionada defensora dels 
transgressors que s’atrevien a trencar les normes del món de l’alta 
costura i descobria visionaris amb talent que s’enfrontaven a les 
convencions. Aquest homenatge a Blow i la seva exposició pòstuma 
a la Somerset House de Londres el 2013 s’inspira en conjunts de 
fotografies de caps de maniquins desmembrats que llueixen barrets 
i complements de la seva col·lecció personal, que evoquen l’efecte 
d’haver-se curat des de la ultratomba.

Finalment, el quartet de corda de Mendelssohn op. 44 núm. 1 és una 
obra alegre que Mendelssohn va compondre durant la seva lluna de 
mel. Els dos moviments externs desprenen alegria i energia, mentre 
que els dos moviments interns tenen un toc més sentimental. El 
Cecilia String Quartet va enregistrar aquesta obra juntament amb el 
quartet de corda op. 44 núm. 2 de Mendelssohn en el seu darrer CD 
amb el segell Analekta.

CECILIA STRING QUARTET
Aclamat per les seves interpretacions, el Cecilia String Quartet 
actua habitualment en sales de primera línia a nivell mundial. Els 
seus compromisos recents inclouen actuacions en sales de prestigi 
internacional com la Konzerthaus de Berlín, la Concertgebouw 
d’Amsterdam, la Wigmore Hall de Londres, la Rudolfinum de Praga, el 
Festival de Mecklenburg-Vorpommern i el Palau Esterhazy.

Entre els premis més importants en concursos internacionals que ha 
obtingut, com el d’Osaka (2008) i el de Bordeus (2010), destaca el 
primer premi en el Banff International String Quartet Competition 
(Canadà), el 2010.

El Cecilia String Quartet es va formar a Toronto l’octubre de 2004 
i actualment és el conjunt resident de la Facultat de Música de 
la Universitat de Toronto. Al llarg de la seva carrera, ha obtingut 
impulsos musicals importants per part dels quartets Juilliard, 
Emerson, Tokyo, Takacs, St. Lawrence, American, Penderecki i 
Brentano. Les seves gravacions en directe han estat emeses per 
prestigioses emissores de ràdio a Anglaterra (BBC Radio 3), 
Alemanya (DeutschlandRadio), Estats Units (WQXR), Austràlia (ABC 
Classical FM) i Canadà (CBC/ SRC). El Cecilia String Quartet grava 
en exclusiva per al segell discogràfic Analekta. L’àlbum de debut, amb 
obres de Dvo ák, va ser publicat el 2012. La segona gravació, titulada 
Amoroso, amb música de Janá ek, Berg i Webern, es va publicar a 
principis de 2014 i va ser rebuda amb entusiasme per part de la crítica. 
El disc amb els quartets op. 44 de Fèlix Mendelssohn, publicat el 2016, 
va rebre una nominació als Premis Juno i elogis extraordinaris per part 
de la crítica nacional i internacional. Entre d’altres, fou distingida com 
una de les deu millors gravacions de Mendelssohn per la prestigiosa 
revista Gramophone i va rebre el Melómano de Oro de Ritme. 

Les quatre integrants del Cecilia String Quartet es dediquen a l’àmbit 
educatiu amb entusiasme i són mentores de la propera generació de 
músics de cambra. En la temporada 2014-2015 el quartet va fundar 
el cicle Xenia Concerts, dedicat especialment als nens autistes i a les 
seves famílies.

La temporada 2016-2017 es va desenvolupar sota el lema Celebrating 
Canadian Women in Music. En aquest context, les intèrprets han 
comissionat obres a joves compositores canadenques. El Cecilia 
String Quartet les estrenarà mundialment i les gravarà i compta amb 
el suport del Consell de les Arts de Canadà i del Consell de les Arts 
d’Ontario.

ÚNIC
RECITAL A 

CATALUNYA
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MAYTE MARTÍN
Tempo Rubato

Dissabte 16 de desembre
A les 20.30 h 
Sala 1 Ramon Montanyà

Mayte Martín, veu i guitarra

Quartet Qvixote
Dani Cubero, violí
María Sanz, violí
Bernat Bofarull, viola
Amat Santacana, violoncel

Ximo Clemente, contrabaix
Pau Figueres, guitarra
Arnau Figueres, percussió

Joan Albert Amargós, arranjaments

Tempo Rubato
Soneto de amor (Rafael de León / Mayte Martín)
Acaríciame por dentro (Mayte Martín)
La mujer del pirata (Nuria Canal / Mayte Martín)
Sus ojos se cerraron (Gardel / Lepera)
Si te he visto no me acuerdo (Mayte Martín)
Gacela del amor imprevisto (F. García Lorca / Mayte Martín)
Me siento sin piel (Mayte Martín) 
Música de mi locura (Mayte Martín)
No me maltrates la vida (Mayte Martín)
Antes de ti (Mayte Martín)
S.O.S (Mayte Martín)

En aquest espectacle elegant i exquisit d’intensíssima càrrega 
emocional, Mayte Martín s’acompanya de la seva guitarra i un quartet 
de corda clàssic per bategar de nou com a cantautora. Tempo 
Rubato és un projecte basat en temes propis amb arranjaments del 
mestre Joan Albert Amargós. Un registre sonor d’emocions que s’ha 
anat gestant durant vint anys, a cop de vivència. El Quartet Qvixote 
són els companys de viatge escollits per Mayte Martín per partir 
rumb a l’emoció a bord d’una sèrie de bellíssims temes amb un so i 
un caràcter sense precedents per la seva natural mixtura de sons 
flamencs i clàssics.

MAYTE MARTÍN
Nascuda a Barcelona el 1965, Mayte Martín pertany a aquella estranya 
categoria d’artistes que no necessiten treure un disc cada dos anys 
per sobreviure, ni per conservar un lloc en l’actualitat o la memòria del 
públic.

És una de les cantaoras de més prestigi del panorama actual 
del flamenc. Compta amb l’aval del reconeixement dels crítics, 
l’aquiescència col·lectiva de l’afició i un interessant feix de premis. El 
reconeixement més extens, però, li arriba de la mà del públic, que 
aprecia el seu cant preciosista i serè, ple de matisos.

Des dels seus inicis, Mayte Martín trenca motlles: neix amb una filosofia 
molt peculiar i un concepte de la professió absolutament transgressors 
dins l’àmbit del flamenc, i els defensa des del començament. La seva 
estètica artística i el seu discurs fan que sigui considerada pionera i 
puntal de l’anomenat flamenc català, i un referent important de la nova 
fornada de joves flamencs.

CONCERT 
EXTRAORDINARI

FORA DE 
L’ABONAMENT
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