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GRUP DE FLAUTES
Núria CALAF – Robert CANELA – Xesco GRAU –
Neus PUIG – Enric RIBALTA – Isidor ROSICH

26 d’octubre – 19 h

QUARTET GERHARD
Lluís CASTÁN, violí
Judit BARDOLET, violí
Miquel JORDÀ, viola
Jesús MIRALLES, violoncel

9 de novembre – 19 h

COR DE CAMBRA
DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Xavier PUIG, direcció

XV FESTIVAL DE MÚSICA
CASTELL DE CONCABELLA

Ens plau presentar-vos el XV Festival de Música de Concabella 2019.
Estem molt contents d’haver pogut arribar a la present edició. Ha estat
possible gràcies a l’ajuda de molta gent (patrocinadors, institucions, etc), i
a la feina de cada dia.
Una vegada més, hem intentat programar tres concerts de música clàssica
de qualitat. Els nostres objectius són atansar la cultura al territori, difondre
la música i els músics catalans, donar vida al castell i enriquir la vida social
de la gent de les nostres contrades.
Esperem poder continuar fent allò que més ens agrada: somiar i servir la
societat amb entusiasme.
Moltes gràcies a tothom i per molts anys!

GRUP DE FLAUTES
Núria Calaf – Robert Canela – Xesco Grau – Neus Puig – Enric Ribalta –
Isidor Rosich
Dissabte 19 d’octubre de 2019 – 19 h
–I–
A. Corelli
Pastoral del Concert de Nadal Op. 6 n. 8
J. Pachelbel
Kanon per a tres flautes i baix continu
W. A. Mozart
Ave Verum Corpus KV 618
Rondó en re major K. Anh. 184
J. Serra
Les roses del Brull (arranj. B. Castillejo)
El Xicarró (arranj. B. Castillejo)
P. Mascagni
Cavalleria Rusticana (Intermezzo)
B. Bartok
6 Danses romaneses
G. Fauré
Pavana
C. Debussy
Clar de lluna
E. Grieg
Holberg Suite
Castro
Tapioca
Sousa
Macaxeira
S. Joplin
2 Ragtimes

GRUP DE FLAUTES
Núria Calaf – Robert Canela – Xesco Grau – Neus Puig – Enric
Ribalta – Isidor Rosich
Núria CALAF, flauta
Nascuda a Bellpuig, es forma musicalment al Conservatori de Música de
Cervera i al Conservatori Superior de Música del Liceu, on obté el Títol
Superior de Flauta Travessera l’any 1996 i li és atorgada la Menció
Honorífica de fi de grau.
Ha assistit a diverses màster classes i cursos impartits per Vicenç Prats,
Alain Marion i Arlette Biget i posteriorment realitza un curs de
perfeccionament de post-grau amb Júlia Gállego al Conservatori Superior
de Música del Liceu.
En la seva formació continuada s’ha especialitzat en l’àmbit dels més petits
obtenint el certificat del mètode Música per Créixer d’Eulàlia Abad i el
Certificat d’Educació Musical Primerenca d’IGEME.
Com a docent és professora de l’Escola Municipal de Música de Tàrrega
des de l’any 1997 i és facilitadora de tallers de música per a famílies amb
nadons.
Robert CANELA, flauta
Llicenciat en Sonologia a l’Escola Superior de Música de Catalunya i
actualment cursant el grau superior d’acordió diatònic al mateix centre.
Paral·lelament als estudis sonològics, obté el Diploma d’Instrumentista
Tradicional en l’especialitat d’acordió diatònic a l’Aula de Música
Tradicional i Popular de Barcelona amb Rafèu Sichel i Víctor Pedrol com a
mestres.
Obté el Grau Professional en l’especialitat de flauta travessera al
Conservatori de Cervera i adquireix coneixements notables de bateria i
percussió llatina en altres centres.
Actualment es dedica a la docència en escoles de música, a la producció i
regidoria de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i
forma part de diferents formacions musicals d’estils diversos.
Xesco GRAU, flauta
Ha actuat com a solista en diferents formacions orquestrals, tals com: Frisk
Jeugd Orkest (Holanda), Camerata de Barcelona, Orquestra de cambra de
Vila-seca,Orquestra “Enric Granados” de Lleida i Orquestra de cambra de
Cervera interpretant diferents obres per a Flauta solista. Ha col.laborat amb
L’orquestra del Gran teatre del Liceu, l’Orquestra de Flautes de Barcelona

,Jove Orquestra Simfònica Nacional de Catalunya, Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra, l’orquestra de Cambra de Vila-seca i l’Orquestra de
Cambra de Granollers
És flauta solista de l’Orquestra sinfònica Julià Carbonell de les Terres de
Lleida.
Neus PUIG, flauta
Ha cursat els estudis musicals de flauta travessera a l'ESMUC (Escola
Superior de Música de Catalunya) amb Magdalena Martínez i Júlia Gállego
i a l'Escola Superior de Música Reina Sofía de Madrid amb Jacques Zoon i
Aniela Frey.
Ha estat professora de flauta a l’ESMUC i al Conservatori Superior del
Liceu de Barcelona; actualment és professora al Conservatori de Lleida i a
l’escola de música de Bellpuig. És flauta solista de l’Orquestra Camera
Musicae des de l’any 2014 i forma part de diversos grup de cambra com:
LleidArt Ensemble, Duo Atzur -de flauta i piano- i Duo Àstrid -de flauta i
guitarra-.
Enric RIBALTA, flauta
Va estudiar flauta amb Claudi Arimany, Philippe Pierlot i amb Júlia
Gállego al Conservatori del Liceu, on també va estudiar música de cambra
amb Àngel Soler i Michel Wagemans.
Ha actuat per Europa. Membre fundador de l’AC Amics del Castell de
Concabella, ha fundat el Festival de Música de Concabella, l’Orquestra del
Festival de Concabella i la Banda de Concabella. Va estrenar el Doble
concert per a flauta, violí i cordes Op. 138 de Salvador Brotons, amb el
propi compositor a la direcció.
Actualment és professor de les escoles municipals de música de Tàrrega i
Bellpuig.
Isidor ROSICH, flauta
Realitzà els seus estudis musicals al Conservatori Municipal de Música de
Cervera, Conservatori de Grau Mitja de Música de Badalona i Conservatori
Superior de Música de Barcelona, on obté el títol superior de flauta
travessera. Estudià amb els professors David Albet i Magdalena Martínez,
entre d'altres. Des de l'any 2004 inicia els estudis de traverso (flauta
barroca) amb la professora Montserrat Gascón. Ha tocat en diferents
formacions de cambra i orquestres com a solista.
Com a professor de flauta travessera ha desenvolupat la seva tasca pedagògica en les
següents escoles: l'Escola Municipal de Música de St. Guim de Freixenet; a l'Aula
Municipal de Música d'Artesa de Segre; a l'Escola Municipal de Música d'Agramunt a
l'Escola Municipal de Música de Guissona; i finalment a l'Escola Municipal de Música
de Balaguer.

QUARTET GERHARD
Lluís CASTÁN, violí
Judit BARDOLET, violí
Miquel JORDÀ, viola
Jesús MIRALLES, violoncel
Dissabte 26 d’octubre de 2019 – 19 h

-IW. A. Mozart
Quartet en sol major KV 387 (dels Sis quartets dedicats a F. J. Haydn)
Allegro vivace assai – Menuetto – Andante cantabile – Molto allegro
S. Barber
Adagio (del Quartet de corda Op. 11)
-IIF. Schubert
Quartet en sol major D. 887
Allegro molto moderato – Andante un poco moto – Scherzo: Allegro
vivace. Trio: Allegretto – Allegro assai

QUARTET GERHARD
Lluís CASTÁN, violí
Judit BARDOLET, violí
Miquel JORDÀ, viola
Jesús MIRALLES, violoncel

C

onsiderat un dels quartets amb més projecció a nivell europeu, el Quartet
Gerhard es distingeix per la seva remarcable sensibilitat pel so i per un respecte
profund per la música com a un dels majors valors humans.
Guanyadors dels concursos de música de cambra ‘El Primer Palau’ de
Barcelona, Premi 25 anys de Catalunya Música i Concurs Permanent de Joventuts
Musicals d’Espanya, el Quartet Gerhard ha sigut finalista al prestigiós ICMC Hamburg i
ha obtingut recentment el 3r premi del concurs internacional Irene-Steels-Wilsing de
Berlin.
Com a quartet les seves principals influències han sigut a Basilea (Rainer Schmidt),
Berlín (Eberhard Feltz) i Hannover (Oliver Wille). També han treballat amb mestres de
prestigi reconegut com György Kurtág, Ferenc Rados, András Keller, Gerhard Schulz,
Valentin Erben, Heime Müller i András Schiff.
El Quartet Gerhard ha participat a importants escenaris internacionals com la temporada
de música de cambra Stadt-Casino de Basilea (Suïssa), el festival de quartets de corda
de Bordeus (França), el Mozartfest de Würzburg (Alemanya), temporada Musikamera a
La Fenice de Venècia (Itàlia) i al cicle Muzenforum a Bloemendaal (Holanda), entre
d’altres. També han estat convidats a Festivals d’estiu de prestigi com la Schubertiada
de Vilabertran, Festival Pau Casals del Vendrell, Porta Ferrada, Radio France
Montpellier, Aix-enProvence i Verbier.
És destacable el seu comromís amb la música de nova creació, actuant a esdeveniments
rellevants com el cicle del CNDM de Madrid (Espanya), Nuit de la Création a AixenProvence (França) i a l’Arnold Schoenberg Center de Viena (Àustria).
Les seves interpretacions han estat retransmeses per Catalunya Música, RNE (Radio
Nacional de España), NDR i SWR (Alemanya), i BBC (UK) i France Musique (França).
A nivell discogàfic cal destacar el seu àlbum Portrait (Seed Music 2016) - premi de la
crítica al millor CD 2016 - i el CD Quartet Gerhard - Kurtag/Berg/Schumann sota la
prestigiosa discogràfica Harmonia Mundi International, aclamat per la crítica
internacional com The Guardian ‘Highly impressive debut’ i Le Monde ‘Maîtrise et
cohesión’.

COR DE CAMBRA DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Xavier Puig, direcció
Dissabte 9 de novembre de 2019 – 19 h
Tradició i creació, 150 anys de música coral catalana
(Estrena d’aquest programa a Concabella)
J. A. CLAVÉ: Los xiquets de Valls
J. RODOREDA: El Cant de la senyera (fragment)
Ll. MILLET: Jovenívola
A. VIVES: Pòrtic – text de Joan Llongueras)
A. NICOLAU: Captant (fragment) – poesia de Jacint Verdaguer
E. MORERA: La sardana de les monges – poesia d’Àngel Guimerà
F. PUJOL: Cançó nocturna – poesia de Josep M. de Sagarra
J. SERRA: La nena de la rotllana – poesia de Josep M. de Sagarra
M. BLANCAFORT: Jubilate Deo
R. LAMOTE: Missatge – traducció de Marià Manent
Ll. M. MILLET: La sardana de l’abril – poesia de Joan Llongueres
C. TALTABULL: Del mal que pas no puc guarir – poesia de Joan Roís de
Corella
M. OLTRA: El musclo – poesia de Pere Quart
J. VILA: Salve Regina
B. VIVANCOS: Bubbles

COR DE CAMBRA DEL PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA

É

stà considerat com un dels cors professionals més prestigiosos de Catalunya i de
l’Estat espanyol. Va ser creat per l’Orfeó Català l’any 1990 amb la missió de
difondre la música coral universal, promoure la recuperació del patrimoni
musical català i fomentar la nova creació. Jordi Casas i Bayer en fou el director
durant els primers 21 anys. Del setembre del 2011 al juny del 2016 Josep Vila i Casañas
va ser-ne el director titular. I des del setembre del 2016 Simon Halsey assumeix el
càrrec de director artístic i des del 2018 Xavier Puig el de director principal; Jordi
Armengol és el pianista.
Als seus components se’ls exigeix un alt nivell vocal i artístic, aspectes que aporten al
grup un potencial que el converteix en un cor de gran qualitat. Ha estat dirigit per grans
mestres, com René Jacobs, Marc Minkowski, Kent Nagano, Simon Rattle, Gustavo
Dudamel, Daniel Barenboim, Cristophe Rousset i Vladimir Jurowski. Des de l’any 2010
la formació és membre de The European Network for Professional Chamber Choirs
(TENSO).
Dels seus darrers compromisos internacionals, cal destacar el debut l’agost del 2017 als
Proms de la BBC, un dels més grans festivals de música clàssica, que se celebra a
Londres, i la gira amb Jean-Cristophe Spinosi i l’Ensemble Matheus el mes d’abril del
2018, amb concerts a Barcelona, Versalles i Lió. Destaquen igualment les recents
col·laboracions amb els cantants Philippe Jaroussky i Mark Padmore i el director
Daniele Gatti, així com un nou programa amb el director Simon Carrington.

Xavier PUIG, director

N

ascut el 1973 a Cervera (Lleida), començà els estudis musicals amb el piano i el
violí al Conservatori Municipal de la seva ciutat i els amplià en composició al
Conservatori Professional de Badalona amb M. A. Hurtado, M. Roger, B.
Casablancas i J. Soler.
Paral·lelament s’inicià en la direcció coral amb Josep Prats, Johan Duijck, Laszlo
Heltay, Jordi Casas i Pierre Cao i posteriorment amplià la formació orquestral amb el
mestre Salvador Mas a Barcelona i amb Leopold Hager a la Universitat de Viena.
Ha estat director assistent de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) i de
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). Convidat per
nombroses orquestres del país, actualment és el director titular de l’Orquestra Simfònica
del Vallès, Orquestra de Girona, Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida
i director principal del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.
És professor d’orquestra i direcció a l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC). Ha estat director convidat en nombroses orquestres de joves i actualment
dirigeix el Curs de Direcció de l’Orquestra de Terrassa.
Ha enregistrat obra d’autors catalans i diversos programes divulgatius per a TV3. Fou
director artístic de les sis primeres edicions del Festival de Pasqua de Cervera, dedicat a
la música clàssica catalana.

