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Autoretrat Voice Tracks (1981)
La tramuntana ja bramaTramuntana Tremens (1989)
Germinació Tramuntana Tremens (1989)
Cinturó de castedat Chicha Montenegro Gallery (2010)
Patins La meua filla sóc jo (2005)
Obertura L’adéu de Lucrècia Borja (2001)
Caligaverunt oculi mei (Tomás Luis de Victoria)
GUI-NO-VART Homenatge a Josep Guinovart (2008)
Llet humana Chicha Montenegro Gallery (2010)
Obertura La Pantera Imperial (1997)
Plor de les verges L’adéu de Lucrècia Borja (2001)
Sang Chicha Montenegro Gallery (2010)
Sempre estaràs prop del meu pit L’adéu de Lucrècia Borja (2001)
Tradiderunt me (Tomás Luis de Victoria)
Ki-ki-ri-ki La meua filla sóc jo (2005)
TO-CA-TI-CO TO-CA-TÀ. Voice Tracks (1981)
Carmen Avivar, soprano
Bonifaci Carrillo, baix
Inmaculada Burriel, clarinet
Jaime Martorell, assessor de la direcció
Alexis Calvo, director del Cor en el muntatge

Carles Santos
Cor de la Generalitat Valenciana
Dolors Ricart, directora

La música per la boca
per la boca de la memòria
de la memòria a la pròpia realitat,
realitat del so
del so sol.
Això és lo que passarà
quan la veu se cante
i prou.
L’ emoció de la veu.
La meva veu.
La nostra veu.
Prou de cristos rebentats.
Vòmits de bona escriptura.
Llets diverses.
Famílies mortes.
Pianos socarrats.
Pits peluts.
Desesperació.
Taló d’agulla-forat tapat.
Xiquets masturbadors.
Cantar i orinar al mateix temps.
Escatologia divina.
Idees mortes.
Vestits de ventolera.
Revolcons xonats.
Perfils vaginals.
Contorsió de cervells esgarranyats.
Pauses, moltes pauses.
Tomás Luis de Victoria, el gran
polifonista del segle XVI,
amb Carles Santos, des de l’inici
fins avui.
No hi ha límits ni fronteres, el
passat i el present es confonen:
música a la pell.
I el silenci... Estimar el silenci.
La música del silenci.

Pauses de coses que tots hem vist.
Que tots hem vist cantant.
Cantant no hem vist lo que estem
veient.
No cal veure-ho.
Amb una sola llum esperem
el moment del silenci moderat,
prenyat de ràbia i cantat per
si mateix.
Fes lo que tingues que fer
tot està penetrat per tu
fins que les arestes s’acoblen.
Regalima’m per dins.
Per dins.
Música de les entranyes, d’emoció,
de plorera, de passió.
Música profundament d’avui.
De mi, de tu.
Si la pròpia sensibilitat
ens ho permet.

Carles Santos
Dolors Ricart

Cor de la Generalitat Valenciana
Francesc Perales,
director artístic i musical
El Cor de la Generalitat Valenciana,
que depèn orgànicament de
la Sotsdirecció de Música de
Culturarts, està reconegut com una
de les millors agrupacions corals
d’Espanya. El seu director titular és
Francesc Perales i el seu pianista
acompanyant, Francisco Hervás.
Fundat en 1987 amb el nom de
Cor de València, des de 2006 és
el titular del Palau dels Arts.
Algunes d’aquestes actuacions han
estat enregistrades en DVD: Fidelio,
Turandot, Götterdämmerung, Cyrano
de Bergerac al costat de Plácido
Domingo, El rey que rabió
i Yevgueni Oneguin.
Compagina òpera amb música
simfonicocoral de totes les èpoques.
Ha cantat sota la direcció, entre
altres, de Claudio Abbado, Rinaldo
Alessandrini, Riccardo Chailly, Manuel
Galduf, Enrique García Asensio,
Luis Antonio García Navarro,
Miguel Angel Gómez Martínez,
Valeri Guérguiev, Leopold Hager,
Cristóbal Halffter, Robert King, Sir
Neville Marriner, Lorin Mazel, Zubin
Mehta, Lord Yehudi Menuhin, Marc
Minkowski, Krzysztof Penderecki,
Josep Pons, Michel Plasson, Georges
Prêtre, Helmuth Rilling, Guennadi
Rojdestvenski, Antoni Ros-Marbà,

Mstislav Rostropóvich i Alberto Zedda.
A més de la seua presència en les
temporades i festivals espanyols
(Palau de la Música de València,
Real, Liceu, Granada, Santander,
Peralada, Grec), també ha actuat
a la seu de la Unesco a París, en
l’Exposició de Lisboa, a la catedral
de sant Patrici de Nova York i en
els principals festivals europeus amb
l’espectacle Tramuntana Tremens, de
Carles Santos. El seu enregistrament
per a Sony, amb Plácido Domingo
i l’Orquestra de la Comunitat
Valenciana, Domingo Verdi, ha obtingut
el Grammy llatí per al millor disc de
música clàssica de 2014.
Ha estat guardonat amb la medalla
d’honor del Festival Internacional
de Música i Dansa de Granada, la
medalla commemorativa del vinti-cinquè aniversari del Palau de la
Música de València, el premi Clar de
Llums de la Universitat de València,
l’Important de l’Editorial Prensa
Valenciana i la medalla al mèrit en
belles arts de la Reial Acadèmia de
Belles Arts de Sant Carles.

Carles Santos
Nascut a Vinaròs el 1940, és un
músic de formació clàssica que des
del 1978 es dedica exclusivament a
la composició i interpretació de la
seua obra. A més de la producció
musical, té moltes obres teatrals
multidisciplinàries. És compositor
resident del Teatre Lliure, on ha
estrenat moltes de les seues obres
que, a més a més, han sigut
representades en diversos festivals i
teatres d’arreu d’Europa. També ha
escrit per a grans esdeveniments
com els Jocs Olímpics i Paralímpics
de Barcelona’92 o la Biennal de les
Arts de València.
Entre les distincions que ha rebut
figuren el Premi de Música Ciutat
de Barcelona 1993, Premi Ciutat
de Barcelona 1996 a la projecció
internacional, Premi Nacional de
Composició (1990), Creu de Sant
Jordi (1999) i Premi Nacional de
Teatre (2001) de la Generalitat de
Catalunya, Medalla d’Or del Cercle
de Belles Arts (2007), Millor Obra
Parateatral 2008 de l’Associació
de Crítics de Barcelona, Medalla
d’Or de la Universitat Jaume I de
Castelló, etc.

DIJOUS 25/06

Orquestra de València

I

Ruslan i Liudmila (Obertura) 		

Mikhaïl Glinka
(1804-1857)

Concert per a piano i orquestra
en sol major
Maurice Ravel
		(1875-1937)
I. Allegramente
II. Adagio assai
III. Presto
Antonio Galera, piano
II

Simfonia núm. 9 en mi menor,
op. 95 “del nou món”		
Antonín Dvořák
		(1841-1904)
I. Adagio. Allegro molto
II. Largo
III. Molto vivace
IV. Allegro con fuoco

Orquestra de València
Beatriz Fernández Aucejo, directora

Creada el 1943 sota la direcció
de Joan Lamote de Grignon, en
la seua dilatada vida musical cal
destacar eixides a l’estranger,
com ara França i Anglaterra
(1950), Itàlia i Turquia amb M.
Rostropóvitx com a solista (1996),
Alemanya (2002) i Àustria i
Txèquia, amb Joaquín Achúcarro al
piano (2008), a més d’actuacions
en els festivals internacionals
Schleswig-Holstein i Tage der
Neuer Musik de Zuric. N’han estat
directors titulars H. von Benda,
N. Annovazzi, H. Unger, J. Iturbi,
E. García Asensio, P. Pirfano,
García Navarro, L. Martínez
Palomo, B. Lauret, M. Galduf i
Miguel A. Gómez-Martínez. Des
de l’octubre del 2005, el director
titular i artístic de l’Orquestra és
Yaron Traub. Entre els directors
convidats, hi ha A. Argenta, C.
Krauss, H. Unger, J. Martinon,
S. Celibidache, R. Chailly, V.
Fedoseiev, K. Penderecki, Y.
Menuhin, P. Maag, H. Rilling,
Y. Temirkànov, J. López Cobos,
G. Albrecht, F. P. Decker, R.
Frübeck de Burgos, G. Herbig,
A. Litton, Z. Mehta, G. Noseda,
J. Panula, G. Pehlivanian, M.
Plasson, C. Rizzi, P. Steinberg,
W. Weller, etc. Entre els solistes
que han col·laborat amb la
formació destaquen Barenboim,
Brailowski Buchbinder, Iturbi,
Hahn, Harrell, Kremer, Lupu,
Maiski, Mintz, Oistrakh, Pires,

Pogorelich, Rachlin, Rostropóvitx,
Rubinstein, Segovia, Shaham,
Sokolov, Stern, Szeryng, Vengerov,
Volodos, Yepes o Zabaleta. Pel
que fa a les veus, l’Orquestra ha
acompanyat V. dels Àngels, Arteta,
Bayo, Behrens, Berganza, Bruson,
Caballé, Cotrubas, van Dam,
Domingo, Freni, Gedda, Jerusalem,
Meier, Marton, Obraztsova, Ramey,
Rysanek, Scotto, Stade, Varady,
Voigt, etc. Ha realitzat estrenes
absolutes de C. Cano, Mira, Llàcer
Pla, Blanquer, Evangelista, Marco,
de Pablo, Halffter, García Abril,
López Artiga, L. Magenti, etc.,
amb una menció especial per a
l’estrena de l’òpera Maror del
mestre Palau. La seua discografia
comprèn enregistraments amb
J. Iturbi, com a solista i director
(obres de Beethoven, Liszt,
Falla, Turina…), i d’altres en què
interpreta obres d’Albéniz, Serrano,
Padilla, Palau, Garcés, Esplá,
Rodrigo, M. Salvador i Llàcer
Pla, així com diverses sarsueles
de Serrano, Chapí i Penella.
L’Orquestra té la seu al Palau de
la Música de València.

Antonio Galera, piano
Nascut a València. Va estudiar
amb Victoria Alemany i Adolfo
Bueso al Conservatori Joaquim
Rodrigo de València, on obté el
premi extraordinari de final de
carrera. Més tard continua amb
Nelson Delle-Vigne i Philippe
Entremont, a París i Brussel·les,

on obté el diploma de concertista
de l’École Normale Alfred Cortot
becat per l’IVM, Juventudes
Musicales de Madrid i, actualment,
AIE. Va debutar amb l’OFUV
interpretant el Concert en sol
major de Ravel dirigit per
Cristóbal Soler. Guardonat per
la Yamaha Music Foundation of
Europe i en el Concurs Josep
Iturbi, de València, ha actuat en
sales i festivals com el Steinway
Hall, de Nova York, la Society of
the Four Arts, de Palm Beach,
Salle Cortot, de París, Chapelle
de la Trinité-Fontainebleau, Zhong
Shan Hall, de Taipei, Teatros
del Canal de Madrid –Jóvenes
Intérpretes de la Fundación
Scherzo–, Festival de Música
y Danza de Granada, Palau de
la Música de València, Festival
del Mediterrani-Palau dels Arts,
Cartoixa de Valldemossa, Auditorio
de Zaragoza o Palau de la Música
de Barcelona. Compromisos
recents inclouen el seu debut
a Londres –St. Martin-in-theFields– i a l’Auditorio Nacional
de Madrid, amb la JORCAM i
el director Eduardo Portal. Molt
actiu en el camp de la música de
cambra, en la pròxima temporada
actuarà, entre d’altres, amb la
violoncel·lista Iris Azquinezer
–Fundación Juan March– i amb el
Centre de Musique de Chambre de
Paris –Salle Cortot.
Des del 2012 és professor convidat
a la Universitat de València-Patronat

d’Activitats Musicals, i ha impartit
cursos magistrals a la República
Dominicana, Mèxic, els Estats
Units, França, Bèlgica i Espanya.

Beatriz Fernández Aucejo,
directora
Natural de Paiporta. Diplomada
en magisteri musical per l’Escola
Universitària Ausiàs March de
València, llicenciada en clarinet
pel Conservatori J. Rodrigo, de
València, titulada professional en
piano pel Conservatori Professional
de Torrent, llicenciada en direcció
d’orquestra de vents per la Royal
School of Music of London i
llicenciada en direcció d’orquestra
pel Conservatorio M. Masotti Little,
de Múrcia.
Ha estat convidada a dirigir la
Banda Simfònica de la Societat
Musical Recreativa de Carcaixent,
Banda Primitiva de Paiporta,
Ateneu Musical del Port, Unió
Musical de Montserrat i de
Torrent, Lira Castellonera de
Castelló de la Ribera, etc. Ha
estat titular de la Societat
Musical La Lira de Vilafamés,
Banda Associació Cultural Allegro,
de València, i Societat Musical
L’Artesana de Catarroja. És
directora titular de la Unió Musical
de Carlet i Lira Castellonera de
Castelló de la Ribera.
En direcció d’orquestra amplia
estudis i realitza cursos, C. Soler,

J. M. Rodilla, E. Izquierdo, M.
Galduf, J. M. Cervera Collado, E.
García Asensio, B. Aprea, P. Gülke,
Y. Traub, J. Daus, G. Pehlivanian,
R. Saglimbeni, etc.
Ha actuat al front de diverses
orquestres com a l’Orquesta
del Conservatorio Superior
Masotti Little de Múrcia,
Joven Orquesta Sinfónica de
Galicia, Orquestra Mendelssohn
Symphonia i Cor Europa Chor
Academie, de Alemanya, Deutsche
Kammerakademie Neuss am
Rhein, Orquestra Filharmònica
de la Universitat de València i
Jove Orquestra de la Generalitat
Valenciana, en les dues últimes,
és directora assistent amb C.
Soler i M. Galduf. En l’actualitat
és directora titular de la
Orquestra Ateneu Musical del Port
de València.
Ha format part del tribunal en els
certàmens provincials de bandes
de València, Alacant i Castelló el
2013, Castelló el 2015, i Certamen
de la Comunitat Valenciana el
2012 i el 2013.
Ha estat guardonada amb el
premio Isabel Ferrer de la
Generalitat i nomenada directora
artística musical de la Jove Banda
Simfònica de la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana per al 2015.

Concert a benefici de
Casa Caridad Valencia

DIVENDRES 26/06

I

Cor de dones A cau d’orella

II

Sweet day

Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)

Lauliku Lapsepoli

Veljo Tormis (1930)

Ave Maria

Gustav Holst (1874-1934)

Variacions sobre una
cançó popular

Juan Luis Martínez (1961)

Ave verum

Francis Poulenc (1899-1963)

Cant de la serena

Juan Luis Martínez

I. Si en lo mal temps

Gloria

Michael Bojesen (1960)

Missatge

Ricard Lamote de Grignon
(1899-1962)

Salve Regina

Miklós Kócsar (1933)

L’Escaut

Vic Nees (1936-2013)

Primera antártida
Dos poemes de John Keats

Josep Ramon Gil-Tàrrega (1962)

I. Many the wonders
II. The day is gone

Uraren besotik
Ave Regina coelorum

Sonia Megías (1982)

Vytautas Miskinis (1954)

Cor de dones A cau d’orella
Mònica Perales i Massana,
directora

Eva Ugalde (1973)

A cau d’orella està format per
un grup de dones d’àmplia
formació musical, tant vocal com
instrumental. La formació d’aquest
cor sorgeix a arrel de la
proposta de la seua directora,
Mònica Perales.
El cor es presenta al públic en
març de 2006 a la Capella de
la Sapiència de la Universitat
de València, amb un programa
monogràfic del compositor
català Josep Vila i Casañas. Des
d’aleshores el cor ha presentat
programes específics per a cor
de dona de diferents autors i
èpoques, entre els que destaquen:
(2008) programa de música
romàntica alemanya per a cor
de dones i piano, amb lieds
de Brahms i Schubert; (2009)
programa de música per a cor
de dones i arpa de diferents
compositors del segle XX; (2010)
programa per a cor de dones i
continu amb música del s XVI
composada per a convents; (2014)
programa de música religiosa
dels segles XIX i XX per a cor
de dones i piano amb obres de
Mendelsohnn, Fauré, Poulenc, etc.
Cal destacar que A cau d’orella
ha realitzat l’estrena de diverses
obres d’encàrrec de compositors
valencians, amb l’ànim d’ampliar
el repertori per a cor de dones.

A cau d’orella ha participat
en importants festivals com:
Encuentro Coral Internacional
Ciudad de Torrevieja (2010),
Festival Internacional de Música
d’Altafulla (2012), XXXI Ciclo de
Música Coral de Logroño (2013),
VII edició de Música Sacra a La
Rectoria, XXXI Festival Coral de
Polifonia de Sogorb (2014) i I Ciclo
Coral Trypp Madrid Atocha (2015).
Ha realitzat gires de concerts per
Saragossa, Hondarribia, Vitòria,
Santander, Lleó, Madrid, etc. I
ha actuat per a diferents cicles i
sales de la Comunitat Valenciana,
entre els quals destaquen els
organitzats pels ajuntaments de
Godella, Vil·la Real i l’Aula de
Música de la Universitat
de València.
A cau d’orella és grup resident a
la Universitat de València.

Mònica Perales i Massana,
directora
Naix a Barcelona on cursa
els seus estudis musicals al
Conservatori Superior. El 1994
es trasllada a València on fixa la
seua residència.
Durant 8 anys dirigeix el cor
de cambra Caranes. Ha estat
convidada pel Cor de Cambra
Acadèmia d’Orfeu de Castelló amb
el fi de muntar un programa de
dones compositores l’any 2008.
Sota la seua direcció es realitzen
els cursos d’estiu de Direcció
Coral organitzats actualment
per Aula Coral de València
(Benicàssim, València, Alboraig,
Godella) i coordina els cursos de
la FECOCOVA.
Coordina el Cor de la Federació
de Cors de la Comunitat
Valenciana (FECOCOVA) des de la
seua fundació al 2006.
Imparteix el curs “La direcció
coral als cors infantils” dins
dels cursos organitzats pel
Patronat d’Activitats Musicals de
la Universitat de València, des de
l’any 1998. Ha impartit dos cursos
convidada pel cabildo de Las
Palmas de Gran Canària els anys
2007 i 2008. Ha estat convidada a
participar en dues ocasions en les
Jornades d’Aulodia en el Taller de

Tècnica de Direcció de cors, així
com en els cursos relacionats amb
la música coral que organitzen
els Cefires de Godella, València
i Castelló.
Dirigeix l’Escola Coral La Nau de
la Universitat de València, el Cor
del Club Coral La Nau Gran de la
Universitat de València i l’Escola
de Música Camp de Morvedre al
Port de Sagunt.
És llicenciada en Història de l’Art.
Dirigeix A cau d’orella des del seu
inici, en març del 2006.

DIUMENGE 28/06 I DILLUNS 29/06
Dido & Aeneas
Henry Purcell (1569-1695)
Acte 1
Obertura
Ària: Shake the cloud from off your brow
Cor: Banish sorrow, banish care
Ària i ritornello: Ah! Belinda, I am prest with torment
Duo: Grief increases by concealing
Cor: When monarchs unite
Trio: Whence could so much virtue spring?
Duo i cor: Fear no danger
Trio: See, your royal guest appears
Cor: Cupid only throws the dart
Ària: If not for mine
Preludi i ària: Pursue thy conquest, love
Cor: To the hills and the vales
Dansa: The triumphing dance

Acte 2
Preludi i ària: Wayward sisters
Cor: Harm’s our delight
Ària: The Queen of Carthage, whom we hate
Cor: Ho ho ho!
Trio: Ruin’d ere the set of sun
Cor: Ho ho ho!
Cor: Witches’ Duet - But here we this perform
Cor: In our deep vaulted cell
Eco dance of the furies
Ritornello
Ària: Thanks to these lonesome vales
Cor: Thanks to these lonesome vales
Ària: Oft she visits this lone mountain
Ritornello: A Dance to entertain Aeneas by Dido’s Women
Ària: Behold, upon my bended spear
Ària i cor: Haste, haste to town
Duo: Stay, Prince

Acte 3
Preludi i ària: Come away, fellow sailors
Dansa: The sailor’s dance
Trio: See the flags and the streamers curling
Ària: Our next motion
Cor: Destruction’s our delight
Dansa: The witches’ dance
Ària: Your counsel all is urg’d in vain
Trio: See, madam where the Prince appears
Cor: Great minds against themselves conspire
Ària: Thy hand Belinda, darkness shades me
Ària i ritornello: When I am laid in earth
Cor: With drooping wings
Epíleg: All that we know the angels do above

Adriana Mayer, DIDO
Vicente Antequera, ENEES
Elia Casanova, BELINDA
Carmina Sánchez, SEGONA DONA
Minerva Moliner, FETILLERA
Olga Viytiv, 1a BRUIXA
Noelia Castillo, 2a BRUIXA
Jesús Navarro, MARINER
Nerea Benavent, ESPERIT

Orfeó Universitari de València
Adrià Ombuena, Nerea Benavent i
Paloma Ferrer, mestres de corda
Miguel Bruñó, pianista repetidor
Adrià Ombuena i Virginia Quiles,
clarinets

Orquestra Barroca del
Conservatori Superior de
Música de Castelló
Adaptació de l’òpera Dido & Aeneas de Henry Purcell
Aeneas, un esportista valent i entregat, comença una nova etapa en la seua
vida; nou institut, noves amistats, noves sensacions i l’amor. S’embarcarà
en una història amb Dido, la xica més popular de l’institut que sent
gran interès i curiositat pel nouvingut. Junts protagonitzaran una història
carregada de simbologia, tendresa i traïció que no deixarà indiferent ningú.
L’OUV s’embarca en l’aventura de l’òpera després de l’èxit del curs passat
amb el projecte Òpera prima i continua amb la seua línia didàctica i
formativa dirigida als seus socis i al públic en general, desitjós d’una oferta
cultural rica en diversitat, originalitat i qualitat.

Xavi Carrau, concertino
i director de l’aula
de violí barroc
Amparo Camps, violí
Alberto Gómez, violí
Eva Rodríguez, violí
Miguel Salvador, violí
Tomás Fabregat, violí
Víctor Yusá, violí
Anna Pitarch, violoncel

Música Trobada
Robert Cases, tiorba
Enric Llorens, violí
Regina Fuentes, violoncel
Arturo Barba, clavecí
Carolina Montalt, viola
Juan Perfecto Osca, contrabaix
Pila Mohedano,
ajudant de direcció i regidoria
Melissa Usina, coreografia i dansa
Esther Garijo, coreografia i dansa
Esther Argilés, moviment de cor
Martina Botella, escenografia
Ximo Rojo, il·luminació
David Ortega i Míriam Núñez,
traducció i correcció del llibret
Amparo Urieta,
direcció d’escena
Francesc Valldecabres,
direcció musical

DIMARTS 30/06

Belén Roig, soprano

I

Marxa burlesca
Bachianas brasileiras núm 5

Manuel Palau (1893-1967)
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

I. Ária (Cantilena)
II. Dança (Martelo)
Belen Roig, soprano

II

Simfonia núm. 8 en sol major,
opus 88
I. Allegro con brio
II. Adagio
III. Allegretto grazioso
IV. Allegro ma non troppo

Orquestra Filharmònica de la
Universitat de València
Hilari Garcia Gázquez, director

Antonín Dvorák (1841-1904)

Naix a València en 1991. Conclou
els estudis de cant al Conservatori
Superior de Música “Joaquín
Rodrigo” de València amb la
catedràtica Ana Luisa Chova i Husan
Park, i continua els estudis de violí
al mateix centre. Ha ampliat la seua
formació amb els consells d’Isabel
Rey, Ofelia Sala i David Menéndez.
Ha representat en diversos auditoris
els rols d’Euridice (Orfeo), Dido (Dido
and Aeneas), Bastiana (Bastien und
Bastienne), Susanna (Le nozze di
Figaro), Pamina (Die Zauberflöte),
Amelia (Amelia al ballo) i Trujamán
(El retablo de Maese Pedro). En
el repertori simfònic ha interpretat
Magnificat de J. S. Bach, Requiem
de W. A. Mozart, Missa núm. 2
de F. Schubert, Salm 42 de
F. Mendelssohn i la suite
Peer Gynt de E. Grieg.
Ha estat guardonada amb el
segon premi en la darrera edició
del Concurso Permanente de
Juventudes Musicales de España i
el segon premi al XII Certamen de
Nuevas Voces Ciudad de Sevilla,
en desembre de 20014. Ha sigut
convidada al XIII Festival de Música
Española de Cádiz, al XXXIII Festival
Internacional de Música de Cambra
de Montserrat (València) i a la IV
Temporada Internacional Música i Art
de València.
Dels seus compromisos més
recents cal destacar-ne el seu
debut com a Duquesa Carolina
(Luisa Fernanda) amb l’Orquesta
Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho,
el rol de Rosaura (Los Gavilanes)
amb l’Orquesta Sinfónica Municipal
de Caracas, la seua participació
junt amb l’Orquesta Sinfónica de
Simón Bolívar, la Joven Orquesta

Nacional de España, l’Orquestra
de València, l’Orquesta Sinfónica
de la Universidad Complutense de
Madrid, Orquestra Filharmònica de
la Universitat de València i Orquestra
Simfònica de la FSMCVM; així com
les seues pròximes actuacions al
Teatro Calderón de Valladolid, Teatro
Manuel de Falla de Cadis i Palau de
la Música de València.

Orquestra Filharmònica
de la Universitat de València
L’Orquestra Filharmònica de la
Universitat de València (OFUV) fou
creada l’any 1995 per a donar
resposta i cohesió a les diverses
ofertes d’agrupacions instrumentals
formades per estudiants. Té una
plantilla de 80 joves músics,
majoritàriament universitaris, l’edat
mitjana dels quals és de 20 anys.
La seua finalitat és proporcionarlos una formació d’alta qualitat
en interpretació orquestral, amb
professorat especialitzat per a cada
una de les famílies instrumentals.
Des que es va fundar fins a l’any
2010 va estar dirigida per Cristóbal
Soler i des de 2011 n’és el director
titular Hilari Garcia.
Al llarg dels quasi vint anys
d’història, han passat per l’OFUV
prop d’un miler de joves músics,
molts dels quals a hores d’ara
desenvolupen la seua activitat
interpretativa en orquestres
espanyoles i europees o
exerceixen la docència en diferents
conservatoris professionals i
superiors. Així mateix, ha participat
en un gran nombre de produccions
de caràcter variat, com ara l’estrena
de la cantata L’adéu de Lucrècia
Borja (2001) de Carles Santos, la
recuperació de l’òpera de J. Melchor
Gomis Le Revenant (2003), l’estrena

a Espanya d’Éclairs sur l’au-delà
d’Olivier Messiaen (2006) o el
ballet Le sacre du printemps d’Ígor
Stravinski (2013).
Entre els directors de renom que
han actuat amb l’OFUV es troben
José Collado, Laszlo Heltay, Carlos
Riazuelo, Carles Santos, Juan Luis
Martínez i José M. Rodilla. També
han estat abundants els solistes
de prestigi que hi han col·laborat:
Montserrat Caballé, Stephan Schilli,
Luis Michal, Marta Carfi, Michele
Marasco, Duncan Guifford, Maria del
Mar Bonet, etc.
L’OFUV actua regularment al
Palau de la Música de València
i a l’Auditori de Saragossa i ha
efectuat nombrosos concerts en
diverses sales de concert d’Espanya
i Europa com el Palau de les Arts
Reina Sofia de València, l’Auditori
de Barcelona, l’Auditori de Lleó,
l’Academia Philharmonicorum de
Liubliana, l’Austria Center Vienna
o el Mozarteum de Salzburg. A
més, ha dut a terme algunes
gires nacionals i internacionals: en
1997 va intervenir en el Festival
Internacional de Música Universitària
(FIMU) que va tenir lloc a Belfort
(França), en 1998 va participar
en la XXVII edició del Concurs
Internacional de Joves Orquestres
realitzat a Viena (Àustria), on va
obtenir el primer premi en la
categoria d’orquestres simfòniques,
i en 2002 va actuar en diferents
ciutats d’Àustria i Eslovènia.
El seu repertori inclou obres que
van des del Barroc fins a l’actualitat,
passant pel gran repertori simfònic
clàssic i romàntic i per les peces
musicals més representatives del
segle XX. En aquest camp, l’OFUV
dedica una especial atenció als
compositors valencians des de

dues perspectives: la recuperació
del patrimoni musical valencià
(Martín i Soler, Gomis, Giner,
Esplà...) i l’estrena d’obres d’autors
contemporanis (Orts, Santos, Roncero,
Coll, Fayos...). Una mostra d’aquesta
dedicació es troba en la seua
discografia, d’entre la qual destaquen
els enregistraments Cinc segles de
música valenciana (1999), L’adéu
de Lucrècia Borja (2001) i Giner
infreqüent (2009).
L’OFUV és membre de l’Associació
Espanyola de Joves Orquestres (AEJO)
i de la Xarxa Europea d’Orquestres
Universitàries (ENUO). A més, el
Taller de Luthería Sergi Martí hi
col·labora en el manteniment i la
cura dels seus instruments de corda.
Les activitats de l’OFUV es realitzen
amb el patrocini del Patronat
d’Activitats Musicals de la Fundació
General de la Universitat de València
i del Santander.

Hilari Garcia Gázquez, director
Naix a la Pobla Llarga en 1975.
Compagina els estudis musicals
de viola i piano amb els estudis
de Filologia a la Universitat de
València, on es llicencia amb premi
extraordinari. Posteriorment ingressa,
per oposició, en el cos de professors
d’ensenyament secundari i batxillerat
en l’especialitat de Llengua i
literatura, cosa que el condueix, poc
després, a treballar com a tècnic
lingüístic en la Conselleria d’Educació
de la Generalitat Valenciana.
Prossegueix la seua dedicació musical
en el camp de la composició amb
els professors Javier Costa, César
Cano i Emilio Calandín, i assisteix
a diferents cursos relacionats amb
aquesta disciplina impartits per
Marian Didu i Rainer Bischof. Té
compostes i editades obres per a cor

i distintes formacions instrumentals,
i ha guanyat diversos premis de
composició de música coral com el
“Matilde Salvador“ o el “Ciutat
de Reus.“
Inicia les seues activitats com
a director d’orquestra amb el
mestre Cristóbal Soler i l’Orquestra
Filharmònica de la Universitat de
València. Posteriorment obté el títol
superior de Direcció d’orquestra,
també amb premi extraordinari, al
Conservatori Superior de Música
“Joaquín Rodrigo“, on estudia
amb els mestres Manuel Galduf i
Eduardo Cifre.
Entre els anys 2008 i 2009
amplia la seua formació musical
a l’Haute École de Musique de
Ginebra (Suïssa) i al seu Centre
de Musique Ancienne (CMA).
Durant la seua estada a Ginebra
treballa amb els mestres Celso
Antunes (Direcció de cor), Laurent
Gay (Direcció d’orquestra), Nicolas
Bacri (Composició i Orquestració)
i Leonardo García Alarcón (Música
antiga i barroca), alhora que
assisteix a diferents classes
magistrals de mestres prestigiosos
com Simon Rattle, Jorma Panula,
Marek Janovski o Charles Dutoit.
Ha sigut director assistent
de la Jove Orquestra de la
Generalitat Valenciana (JOGV) i
de la Joven Orquesta Nacional
de España (JONDE), i ha dirigit
diverses orquestres nacionals i
internacionals com l’Orquestra de
València (OV), Joven Orquesta y
Coro de Centroamérica (JOCCA),
Palestine Youth Orchestra (PYO),
Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí
de Villena, Orquesta Sinfónica
de Albacete (OSA), Orchestre
Symphonique HEM Genève, etc.

A hores d’ara pertany, també per
oposició, al cos de professors
de música i arts escèniques, en
l’especialitat d’Orquestra i, des
de 2011, és director titular de
l’Orquestra Filharmònica de la
Universitat de València.

DIMECRES 01/07

Fermín Villanueva, violoncel

I

Concert per a violoncel i orquestra 		
en la menor, op. 129
		

Robert Schumann
(1810-1856)

I. Nicht zu schnell
II. Langsam
III. Sehr lebhaft
Fermín Villanueva, violoncel
II

Simfonia núm. 3 “Heroica”		
en mi bemoll major, op.55		
Ludwig van Beethoven
		(1770-1827)
I. Allegro con brio
II. Marcia funebre: Adagio assai
III. Scherzo: Allegro vivace
IV. Finale: Allegro molto

Orquestra Filharmònica
de la Universitat d’Alacant
Mihnea Ignat, director

Fermín Villanueva naix a Pamplona
el 1993. Comença els estudis de
violoncel a l’edat de 7 anys al
Conservatori Professional Pablo
Sarasate de Navarra, i als 14 va
ser admès al Centre Superior de
Música del País Basc “Musikene”,
on va estudiar amb Asier Polo i
es va graduar amb les màximes
qualificacions el juny de 2012.
Actualment continua la seua
formació a la Hochschule für
Musik und Theater Mendelssohn
Bartholdy de Leipzig amb el mestre
Peter Bruns. Ha enriquit el seu
desenvolupament musical amb
masterclasses d’artistes com JensPeter Maintz, Michaud Domchovski,
Antonio Meneses, Mikhail Milman,
Arto Noras, Tsuyoshi Tsutsumi,
Antony Pay, Fini Arts Quartet i el
Talich Quartet. El 2011 va participar
en el Festival Internacional Pablo
Casals de Prada de Conflent de
França i el 2012 en la Rutesheim
Akademie d’Alemanya. Guanyador
del primer premi del Concurso
Nacional Joaquín Maya de Pamplona
2005 i del tercer premi del Concurs
Internacional Dotzauer per a
Joves Violoncel·listes de Dresden,
Alemanya 2009. El juliol de 2012
va rebre el Premi del Professorat
en el Fórum Internacional Musikae
de Madrid, recompensat amb
diversos concerts.
Als 16 anys va debutar com a
solista amb l’Orquestra Simfònica
d’Euskadi interpretant el Concert
núm.1 en Do Major, de Haydn en
el cicle “Concerts en Família”,
retransmès per EITB 2 des del
Teatre Principal de Vitòria i
l’Auditori Miramón de Sant Sebastià.
El 2011 va ser nomenat Millor

Alumne de l’III Fórum Internacional
de Música de Torrelodones, i va
oferir el Concert núm. 2 en Re
Major de Haydn amb la Camerata
Internacional al Teatre Boulevard.
Ha interpretat recitals en sales
com el Palau Euskalduna i la Sala
BBK de Bilbao, l’Ateneu de Madrid,
l’Auditori de la Hochschule für Musik
de Dresden i en festivals com
el Musika-Música de Bilbao i la
Quinzena Musical de Sant Sebastià.

Orquestra Filharmònica de la
Universitat d’Alacant (OFUA)
L’Orquestra Filharmònica de la
Universitat d’Alacant es va crear al
novembre de 2005 com a plataforma
estable per a la formació musical
dels integrants. Un dels seus
objectius principals és la contribució
a la difusió del repertori simfònic
universal en tots els àmbits.
Integrada per 55 joves músics i
dirigida des de la fundació per
Mihnea Ignat, l’OFUA constitueix el
mitjà de trobada per a estudiants
universitaris i dels diferents
conservatoris i escoles de música de
la província.
Aquesta gran agrupació musical
ha actuat en totes les sales de la
província d’Alacant, ha participat
en importants festivals d’àmbit
nacional i internacional, que l’han
dut a grans auditoris, com els
de Múrcia i Zaragoza, va ser
convidada pel Centre Nacional de
Difusió Musical per a la celebració
de la Marató Musical de juny de
2011 a l’Auditorio Nacional de
Música de Madrid, i va compartir
escenari, entre altres prestigioses
agrupacions, amb l’Orquesta
Nacional de España. Durant el mes

d’agost de 2014 l’OFUA, al costat
del seu director titular i artístic,
Mihnea Ignat, va participar com a
orquestra resident en el prestigiós
festival internacional MusicFest
Perugia, que se celebra cada any
a la ciutat de Perusa, Itàlia. Com
a resultat de la qualitat de la seua
labor en aquest festival l’OFUA ha
sigut convidada a participar en el
MusicFest Perugia 2015.

benèfic a favor dels damnificats
del terratrèmol de Llorca, celebrat
al juny de 2011 a l’Auditori de la
Diputació d’Alacant. Des del mes
de desembre de 2012, l’OFUA, en
col·laboració amb el Rotary Club
Alacant i el Rotary Club Alacant
Port, organitzen un concert de
Nadal a benefici de Cáritas, que va
aconseguir en l’última edició una
recaptació de més de 15.000 euros.

L’OFUA desenvolupa a més un
programa de concerts didàctics
i concerts en família de gran
interès per a tota la comunitat
educativa alacantina. Han acudit a la
celebració d’aquests esdeveniments
més de 4.500 escolars.

Tant els membres de la plantilla
de l’OFUA, com el seu director
titular i artístic i tot el personal
administratiu de la Universitat
d’Alacant que treballa perquè aquest
projecte es desenvolupe de forma
reeixida, persegueixen l’excel·lència
artística i han aconseguit, a través
d’una aposta forta per la qualitat,
fer de l’orquestra una agrupació de
gran prestigi nacional i internacional.

L’Orquestra Filharmònica de la
Universitat d’Alacant ha actuat
amb solistes de gran renom
internacional, com Miguel Ángel
Estavella, Silvan Negrutiu (cap de la
Càtedra de Piano de la Universitat
de Millikin, EUA), Paula Corones
o el jove violoncel·lista Stefan
Cazacu. L’Orquestra col·labora
estretament amb l’Escuela Superior
de Música Reina Sofía de Madrid.
Fruit d’aquesta relació són una
sèrie de concerts al costat de
joves solistes brillants, com les
pianistes Alina Artemeyeva i Madarys
Morgan, la soprano Galyna Gurina,
les violinistes Ye Xin i Eszter
Stankowsky i el virtuós i premiat
Erzhan Kulibaev, entre altres.
L’agrupació manté un compromís
ferm amb la societat alacantina
a través del desenvolupament
de concerts benèfics a favor
d’organitzacions com Projecte
Home, Asociación Española Contra
el Cáncer, Cáritas, Creu Roja,
Asociación Pro-Discapacitados
Psíquicos de Alicante (APSA), etc.
Esment especial mereix el concert

Mihnea Ignat, director
Nascut a Craiova (Romania) el
1980, Mihnea Ignat és possiblement
el representant més destacat de
la generació nova de directors
d’orquestra romanesos. Director
titular de l’Orquestra Filharmònica
de la Universitat d’Alacant des de la
creació l’any 2005, va compatibilitzar
durant la temporada 2009/10 aquest
càrrec amb el de director associat
de l’Orquesta Sinfónica Nacional de
la República Dominicana.
Des de l’any 2010 treballa com
a assistent del famós director
d’orquestra rus Dmitrij Kitajenko,
amb orquestres de talla de la
Filharmònica de Berlín, Leipzig
Gewandhaus Orchestra, Filharmònica
de Munic, etc. Igualment treballa
com a assistent del mestre Jesús
López Cobos, amb agrupacions
com l’Orquesta Nacional de España,

Orquesta Sinfónica de Galicia i
l’Orquesta Freixenet de l’Escuela
Superior de Música Reina Sofía de
Madrid, entre altres.
Es va graduar el 2004 amb les
màximes qualificacions en Direcció
d’Orquestra i Composició a la
Universitat Nacional de Música de
Bucarest, i seguidament va realitzar
el màster en Direcció d’Orquestra
amb el cèlebre director romanès
Horia Andreescu. Continua ampliant
la seua formació a la Universitat
de Música i Belles Arts de Viena
a través d’una beca atorgada per
aquesta institució. A l’octubre de
2010 guanya per vot directe de
la Filarmonica Toscanini el Premi
Especial d’aquesta dins de la IX
edició del Concurs Internacional de
Direcció d’Orquestra A. Toscanini,
celebrat a Parma. Així mateix, ha
sigut guardonat en els concursos
organitzats per la RTÉ National
Symphony Orchestra de Dublín
(2005), Orquesta de Còrdova (2006) i
Orquesta Sinfónica de Bilbao (2007).
Entre les orquestres amb les quals
ha col·laborat o continua col·laborant
es troba la RTÉ Nacional Symphony
Orchestra de Dublín, Orquestra
Filharmònica de Zagreb (Croàcia),
Orquestra Nacional de Dinamarca,
Frankfurter Museum Orchester,
Filarmonica Toscanini, Orquestra de
la Radiodifusió Romanesa, Orquesta
Sinfónica Freixenet de l’Escuela
Superior de Música Reina Sofía,
Orquestra Sinfónica de Bilbao,
Orquesta de Còrdova, Orquesta
Sinfónica Nacional de la República
Dominicana i la gran majoria
de les orquestres filharmòniques
de Romania.
Ha actuat amb solistes de la talla
de John O’Conor, Ning Feng, Miguel
Ángel Estrella, Mariana Nicolesco,

Alexandru Tomescu, Viktor
Derevianko, Celine Byrne, Suzanne
Murphy, Renata Pokupic, Erzhan
Kulibaev, Cristina Anghelescu,
Katherine Hunka, Liam O’Flynn, etc.
A l’agost de 2007, el Canal
Internacional de la televisió
romanesa li va dedicar un
programa retrat en el qual feia
referència a la seua excel·lent
labor tant dins com fora de la
Universitat d’Alacant.
Entre els seus compromisos
pròxims es troben concerts
amb l’Orquesta Sinfónica de la
Radiotelevisión Española, Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla,
Orquesta Sinfónica de Castilla
i León, la Real Filharmonía de
Galicia, Orquestra Filharmònica
de Zagreb (Croàcia), Filarmónica
Toscanini (Itàlia), RTÉ National
Symphony Orchestra de Dublín
(Irlanda), Orquestra de la
Radiodifusió Romanesa, Orquestra
Filarmónica de Màlaga, Orquestra
Filharmònica de Sarajevo,
Orquestra Filharmònica Moldova
de Iasi (Romania), Orchestra
Filarmonica Banatul de Timisoara
(Romania), etc.

DIJOUS 02/07
I

Il barbiere di Siviglia (Obertura) 		

II
Giovanni Paisiello
(1740-1816)

Concert per a flauta en re menor, 		
Wq.22
Carl Philipp Emanuel Bach
		(1714-1788)
I. Allegro
II. Poco andante
III. Allegro di molto

Serenata Posthorn en re major		
K 320 (selecció)		
Wolfgang Amadeus Mozart
		(1756-1791)
Adagio maestoso-Allegro con spirito
Concertante: Andante grazioso en sol major
Andantino en re menor
Minuetto-Trio 1 i 2
Finale: Presto

David Gutiérrez, flauta

Orquesta Universitaria de Murcia
Jorge Losana, director

David Gutiérrez Aguilar, flauta
Naix a Jaén en 1992. Inicia els
estudis musicals de flauta travessera
als 8 anys al Conservatori
Professional de Música de Jaén,
amb el professor Prudencio García
Mesas. Als 17 anys es admès al
Conservatori Superior de Múrcia,
on rep classes d’Elvira Nicolás.
Actualment fa el quart curs de grau
superior al conservatori amb el
professor Juan Francisco Cayuelas
Grao. Ha treballat amb l’Orquestra
de Joves de la Regió de Múrcia,
així com amb l’Orquestra Simfònica
de la Regió de Múrcia, amb la
directora Virginia Martínez. A més,
ha participat en distints cicles
de música de cambra organitzats
per l’Orquestra Universitària de la
Universitat de Múrcia i en diverses
activitats culturals de la Universitat.
Actualment és flautista solista
de l’Orquestra de la Universitat
de Múrcia.

Orquesta Universitaria
de Murcia
L’Orquesta Universitaria de Murcia
va ser fundada el 1996 i ha sigut
dirigida per José Dolz i José Ignacio
Pellicer, ha col·laborat amb diverses
entitats musicals de la Regió de
Múrcia i ha participat en diverses
edicions del Festival Internacional de
Orquestas Jóvenes de Murcia. Des
de 2012, el seu director musical
és Jorge Losana, que desenvolupa
un programa d’activitats al voltant
de quatre grans blocs: projectes
orquestrals, música de cambra,
activitats de formació i organització
de concerts.
El seu repertori se centra en la
música del barroc, classicisme i
romanticisme primerenc, treballant
en cada projecte amb el director
i músics convidats, amb la
finalitat d’oferir una interpretació
històricament informada del repertori
escollit. L’orquestra potencia, a més,
l’oportunitat dels seus integrants de
tocar en recitals i concerts solistes
al costat de l’orquestra.
El principal objectiu de l’orquestra
és fomentar el gust per la música
en el públic universitari, juvenil i
infantil. D’aquesta manera, l’Orquesta
Universitaria ofereix concerts en
diferents punts de la geografia
murciana i organitza tallers dirigits
a aficionats o estudiants de música.
La música de cambra és un altre
dels seus camps d’acció, cosa que
permet que els estudiants puguen
desenvolupar les seues inquietuds
musicals i que es porte la música
als actes universitaris, de manera
que es complementa així l’oferta
acadèmica i cultural de la Regió
de Múrcia.

Jorge Losana, director
És diplomat en Educació Musical
per la Universitat de Múrcia i
llicenciat en Direcció de Cor pel
Conservatorio Superior de Música de
Múrcia, on també es va iniciar en
la Direcció Orquestral. Actualment
cursa el màster d’Investigació
Musical de la Universitat de
Múrcia i el màster d’Interpretació
de la Música Antiga de l’Escola
Superior de Música de Catalunya
en l’especialitat de cant històric.
Va estudiar Direcció Coral com a
visitant en la Staatliche Höchschüle
für Musik und dartstellende Kuns,
de Mannheim (Alemanya), i ha dirigit
la Schola Cantorum Alfonso X El
Sabio, l’Escolanía de la Catedral
de Múrcia i el Grup Vocal Cororao,
entre altres.
Ha realitzat produccions
discogràfiques com a cantant i
director per a segells discogràfics
com Deutsche Gramophon, Carus
Verlag o Rondeau Production i
treballa habitualment com a director
de cor en els projectes participatius
que organitza l’Orquesta Sinfónica de
la Región de Murcia.
És director titular de la Coral
Universitaria i l’Orquesta
Universitaria de Murcia.

DIVENDRES 03/07

Adriana Zarzuela, violí

I

Le nozze di Figaro, K. 492 (Obertura)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Concert per a violí núm. 5, 		
en la major, K. 219
Wolfgang Amadeus Mozart
		(1756-1791)
I. Allegro aperto
II. Adagio
III. Rondeau: Tempo di minuetto
Adriana Zarzuela, violí
II

Simfonia núm. 9, 		
en mi bemoll major, op. 90		
Dimitri Xostakóvitx
		(1906-1975)
I. Adagio maestoso-Allegro con spirito
II. Concertante: Andante grazioso en sol major
III. Andantino en re menor
IV. Minuetto-Trio 1 i 2
V. Finale: Presto

Orquesta de la Universidad de Granada
Gabriel Delgado Morán, director

Nascuda a Granada el 1994,
comença els estudis musicals a
l’edat de 5 anys. Actualment cursa
3r de grau superior al Conservatorio
Superior de Música Victoria Eugenia
de Granada amb la professora Ana
Luque. Ha rebut classes magistrals
d’Andras Czifra, Anca Smeu, Gonçal
Comellas, Tamara Amirkhanian,
David Mata, María Saiz, Mariana
Todorova, Zakhar Bron, Wibert Aerts,
Alina Nauncef, Fabián López, Jesús
Reina i Kevork Mardirossian.
Ha obtingut nombrosos premis en
concursos nacionals i internacionals:
concurs del CPM Ángel Barrios
de Granada, 2n premi de solistes
(2010) i 1r premi de cambra (2011);
V Concurso Nacional de Violín
Marcos Pedro Moreno Jiménez, 2n
premi (2012); Concurso de Música
de Cámara del Real Conservatorio
Superior de Música Victoria Eugenia,
1r premi (2013); VIII Concurso
Nacional de Música de Cámara
Agua Viva, 2n premi (2014), i XVI
Concurs Internacional de Música de
Cambra Ciutat de Vinaròs, menció
d’honor (2014).
La seua activitat de concerts i
recitals, tant com a solista com
en música de cambra és àmplia.
Destaca la participació en l’IV
Festival de Música Clásica Ciudad
de Huéscar, dins de la programació
de Jóvenes Talentos i en l’extensió
del Festival Internacional de Música
y Danza de Granada en les edicions
de 2013 i 2014.
Ha format part de la Joven
Orquesta Sinfónica de Granada i de
l’Orquesta Joven de Andalucía, en
què ha actuat com a concertino.
Ha participat en la Joven Academia

Instrumental de l’Orquesta Ciudad
de Granada, els anys 2011, 2012
i 2013. Actualment és concertino
de l’Orquesta de la Universidad de
Granada i membre de la JONDE.

Orquesta de la Universidad
de Granada (OUGR)
L’Orquesta de la Universidad de
Granada va ser fundada l’any 2007
per iniciativa del llavors Vicerectorat
d’Extensió Universitària i Cooperació
al Desenvolupament. Des de la seua
presentació oficial ha realitzat ja
més de cent concerts a Granada
i a la província, així com en bona
part de la geografia espanyola:
Jaén, Sevilla, Alacant, Santiago de
Compostel·la, Valladolid, etc., i està
prevista la presentació pròximament
a Madrid i València. L’OUGR ha
participat igualment en les últimes
edicions del Festival Internacional
de Música y Danza de GranadaFEX. En l’àmbit internacional,
l’OUGR ha actuat al Marroc i,
recentment, ha realitzat la primera
gira internacional, formant part
del projecte “Enarmonía”; ha oferit
també deu concerts a la República
Popular Xina, incloent sales tan
reconegudes com el Teatre de
l’Òpera de Guangzhou, el gran estadi
de Xangai o el Beijing Concert Hall
de la capital xinesa.
Els seus programes de concert
presenten tant obres del repertori
orquestral tradicional com projectes
més audaços, fruit del seu
compromís amb la filosofia de la
universitat de conjuminar tradició i
modernitat. Ha realitzat reestrenes
de tonadilles escèniques del S.
XVIII, la recuperació dels Scholarum
Carmina o l’estrena en concert de
la banda sonora de Viaje romàntico

a Granada, pel·lícula del director
granadí Eugenio Martín amb música
original d’Ernesto Halffter. Igualment
important han estat les estrenes
absolutes d’obres contemporànies,
com les Seis canciones, d’Héctor
Márquez sobre textos d’Elena Martín
Vivaldi i Antonio Carvajal, Harmonies
étendues, de Karl Fiorini, o el
concert La herradura per a guitarra
i orquestra d’Eduardo Morales-Caso.
Aquest treball ha suposat a més el
primer enregistrament discogràfic de
l’orquestra per al segell Verso. El
seu últim projecte, en col·laboració
amb el quintet Proemium Metals
ha inclòs estrenes de Miserachs,
García Carril i González Granero, i
suposarà el segon treball discogràfic
de l’orquestra. L’orquestra ha
comptat amb solistes com Dennis
Parker i M. Esther Guzmán i
directors convidats prestigiosos, com
Gernot Suessmuth, James Dahlgren,
Ignacio García Vidal, Colin Metters o
José de Eusebio.
Dins de la seua intensa faceta
formativa, l’OUGR destaca en el
panorama espanyol per mantenir
un ambiciós programa d’ajudes a
l’estudi i recolzar de manera activa
la promoció artística dels seus
membres. A més, l’OUGR organitza
anualment al costat del Festival
Internacional de Música y Danza de
Granada i els Cursos Internacionales
Manuel de Falla un important
curs d’interpretació musical, a
més de patrocinar cursos de
perfeccionament amb mestres de la
talla de Lluís Claret, Dennis Parker,
Giuseppe Ettorre, Yuval Gotlibovich
o Kevork Mardirossian. També és
important el seu programa de
col·laboració amb altres institucions
musicals, en què destaquen les
trobades amb l’European Union
Chamber Orchestra, així com la
col·laboració acadèmica i artística

amb l’Escola de Altos Estudios
Musicais de Galícia. L’OUGR és
membre fundador de la Xarxa
Europea d’Orquestres Universitàries
(ENUO) i, des de l’any 2013, és
l’orquestra en residència del
prestigiós Certamen Internacional de
Guitarra Clásica Andrés Segovia de
la Herradura (Almuñécar-Granada).
L’Orquesta de la Universidad de
Granada ha sabut equilibrar, des
que va ser fundada, una labor
formativa de qualitat amb l’activitat
concertística, la difusió cultural i
la representació institucional, ha
portat la música a tots els racons
de la comunitat universitària i s’ha
convertit en referent de
la interpretació musical
en aquest àmbit.

Gabriel Delgado Morán, director
Titulat en els conservatoris
superiors de Còrdova i Granada, va
realitzar estudis de postgrau en la
Louisiana State University (EUA) amb
Dennis Parker (violoncel) i Michael
Butterman (direcció d’orquestra); va
obtenir el master of Music (1996) i
el doctorate in Musical Arts (2002).
S’ha perfeccionat amb els mestres
James Paul, Arturo Tamayo, Jesús
López Cobos, Manuel Hernández
Silva i Colin Metters.
Ha sigut finalista en els concursos
de direcció d’orquestra Joven
Orquesta Nacional de España
(JONDE) 2000 i Orquesta Ciudad de
Granada (OCG) 2005.
A més d’haver dirigit en diverses
ocasions la Louisiana State
University Symphony Orchestra
(EUA), ha sigut director titular de
les orquestres dels conservatoris:
Profesional Francisco Guerrero, de
Sevilla, Profesional Ángel Barrios, de

Granada, i Superior Victoria Eugenia,
de Granada. Ha dirigit orquestres
com la Philharmonic Orchestra
of the State Theatre of Cottbus
(Alemanya), Orquesta Sinfónica de la
Región de Murcia i Orquesta Ciudad
de Granada (OCG) entre altres.
Des de 2005 és director artístic
i musical de la Joven Orquesta
Sinfónica de Granada (JOSG)
amb la qual ha participat en els
festivals internacionals Eurochestries
Charanta-Maritime 2007,
Eurochestries Vienne 2010 (França),
Festival delle Orchestre Giovanili de
Florència 2012 (Itàlia) i en l’Extensió
del Festival Internacional de Música
y Danza de Granada (FEX) en les
edicions 2008 al 2012. Amb aquesta
formació dirigeix al desembre de
2012 un concert homenatge al
mestre granadí Francisco Alonso,
que, gravat en directe, obté un èxit
notable de crítica i públic.
D’igual manera i, des que va
ser fundada el 2007, és director
artístic i musical de l’Orquesta de
la Universidad de Granada (OUGR),
amb la qual ha realitzat concerts
a Espanya, al Marroc i recentment,
amb el projecte Enarmonía-Granada,
a la República Popular Xina. Arran
de la designació de l’OUGR com
a orquestra en residència del
Certamen Internacional Andrés
Segovia de guitarra clàssica
de la Herradura (Granada) i al
costat de la concertista M. Esther
Guzmán, Delgado realitza l’estrena i
enregistrament per al segell VERSO
del Concierto de la Herradura per a
guitarra i orquestra del compositor
hispanocubà Eduardo Morales Caso.
Pròximament apareixerà el seu
segon treball discogràfic dirigint
l’OUGR i Proemium Metals, com a
quintet solista.

Des de 2013 dirigeix l’Orquesta
dels Cursos Internacionales
Manuel de Falla i imparteix el
“Curs de direcció orquestral”
organitzat per l’associació JOSG.
Gabriel Delgado és funcionari
de carrera a la Comunitat
Autònoma d’Andalusia i des de
2006 imparteix les assignatures
de violoncel i música de cambra
al Real Conservatorio Superior de
Música “Victoria Eugenia”,
de Granada.
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I

Fanfare for a Common Man 		
direcció: Spanish Brass

Ámbito del metal, op. 43 		
direcció: Spanish Brass

Gabrieli según San Juan 		
direcció: Spanish Brass

Excursions 		
Spanish Brass Luur Metalls, solistes
Iñaki Lecumberri Camps, director

II
Aaron Copland
(1900-1990)

Prelude for a New Age		
		
direcció: Spanish Brass

Dirk Brossé
(1960- )

César Cano
(1960- )

Libertango 		

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Juan José Colomer
(1966- )
Gregory Fritze
(1954- )

Spanish Brass Luur Metalls, solistes
Albert Gonzálvez Cardós, director

Bis on Brass (Medley)		
		
direcció: Spanish Brass

arr. Thierry Caens
(1958- )

Spanish Brass Luur Metalls
Ensemble metalls i percussió de la JOGV:
Trompes: Manuel Jaramillo Peñarrocha, Miguel Jorge Vidagany,
Alma M. García Gil i Alfredo Cabo Carbonell.
Trompetes: Luis J. Coloma Martí, Joel Fons Ferrer, Adrián Martínez
Martínez, Óscar Portolés Izquierdo, Guillem Rodríguez Calatayud i
Joan Penades Soler.
Trombons: Óscar Crespo Marín, Nadia Giner Enguix,
Lucas Gómez Simón.
Bombardí: Jorge López Ramos.
Trombó baix: Adrià Buades Martínez
Tuba: Ignacio Olivas Cabrera
Percussió: Guillem Oriol Serrano, Helena Calabauig Moreno,
Marta García Cubillos i María Faubel Portolés.

Spanish Brass Luur Metalls
És un dels quintets de metall més
dinàmics i consolidats del panorama
musical espanyol. Ha participat
en els festivals més importants
del món, ha tocat en la gala dels
premis Príncep d’Astúries (1995) i ha
enregistrat la música de l’obra La
Fundación de Buero Vallejo i la BSO
de la pel·lícula Descongélate, de
Félix Sabroso.
Ha publicat vint treballs discogràfics,
entre els quals s’inclou un DVDCD i un doble CD recopilatori, que
mostren les seues múltiples facetes.
Organitza cada any tres festivals
de vent-metall: Spanish Brass
Alzira-SBALZ (www.sbalz.com),
Brassurround (www.brassurround.
com) i Brass&Wines (www.
brassandwines.com).
El grup està patrocinat per Buffet
Group i toca amb trompetes B&S,
trompa Hans Hoyer, trombó Courtois
i tuba Melton. A més, rep suport
de la Generalitat Valenciana i del
Ministeri de Cultura-INAEM.
www.spanishbrass.com

Jove Orquestra de la
Generalitat Valenciana

Director musical i pedagògic,
Manuel Galduf
Va ser creada per la Llei
valenciana de la música al maig
de 1998 i depèn orgànicament
de la Subdirecció de Música de
CulturArts. El seu principal objectiu
és contribuir a la formació de
músics menors de 26 anys per mitjà
de trobades i tallers dirigits per
professors destacats.
El seu director musical i pedagògic,
Manuel Galduf, disposa de dos
directors assistents com a alumnes
en pràctiques: Iñaki Lecumberri
Camps i Albert Gonzálvez Cardós,
i des de 2001 hi ha així mateix la
figura del compositor resident de
la JOGV, un lloc que han ocupat
César Cano, Ricardo Climent, Andrés
Valero-Castells, Miguel GálvezTaroncher, Voro García, Francisco
Coll, Óscar Navarro i en l’actualitat
Carlos Fontcuberta.
En el seu repertori destaca la
presència de música actual i les
obres de compositors valencians,
a les quals ha dedicat la seua
producció discogràfica.
Aquest concert és fruit d’una
interessant col·laboració amb els
components del grup Spanish BrassLuurs Metalls, que han desenvolupat
un treball important amb les
seccions de metall i percussió de
la JOGV, durant la primera trobada
de 2015
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I Poesia profana

III Prosa profana

La garsa i l’esmerla
Amadors		
Cançoner de Bologna
Amor che sospirar mi fai		
Alexander Agricola
Dona gentil (La Morra)		Ysach

Triünfo de les dones
Gracias a vos donzella		
Cappella Giulia
Les Caterines		
Folies de Joan Escrivà

Per Caldesa
Ma bouche rit		Ockeghem
Come fame		Agricola
La dindirindin
Cançoner de Montecassino
La mort per amor
Quien se podra		
Amors.Amors
Recorre al corazon		

Cançoner de Bologna
Cançoner de Montecassino
Cappella Giulia

La sepultura
La morte
Per la absencia		

Cançoner de Sevilla
Cançoner de Bologna

Plant dolorós
Pon fin Fortuna		
Riccardiana (Florència)
Fortune, par ta cruaulté		
Vincenet
En letres d’or		
Roís de Corella
		
Cançoner de Sevilla
		/Contrafactum

Selecció de textos de Roís de Corella: Rafael Alemany.
Daniel Tormo, actor

II Poesia religiosa

L’Oració
  O gloriosa regina		
La parente nostre dame		

Hero i Leànder
Nos espante mi partida		
Cançoner de Bologna
Sera nel cor mio		
Cançoner de Montecassino

Cançoner de Sevilla
Cançoner de Sevilla

Capella de Ministrers
Elia Casanova, veu; Carles Magraner i Fernando Marín, violes d’arc;
Ignasi Jordà, exaquier i clavicèmbal; Robert Cases, viola de mà,
guitarra renaixentista i arpa; Pau Ballester, percussions
Carles Magraner, director

Lo Plant d’Amor: música per
a llegir Roís de Corella
Es proposa un espectacle amb
música coetània a Joan Roís
de Corella, del segle XV a la
Corona d’Aragó, dels cançoners
de Montecassino, Cappella Giulia,
Florència, Sevilla, Bolonya,
Colombina, Casanatense, Pixérecourt,
Escorial i peces d’autors vinculats a
l’obra i el temps de Corella.
L’espectacle consta de la
interpretació d’aquest repertori per
Capella de Ministrers inspirats en
la lectura de fragments d’algunes
obres de Corella segons la selecció
de Rafael Alemany al voltant de
la poesia profana (Balada de la
garsa i l’esmerla, La mort per
amor, A Caldesa, La sepultura), la
poesia religiosa (l’oració) i la prosa
profana (Triünfo, Hero i Leànder,
i el Plant dolorós de la reina
Hècuba). “Ab dolça veu acordada”
intepreta Corella la Balada de la
garsa i l’esmerla, fent les aus de
tenor i cant en la poesia. Tenor que
sustenta la veu del poeta en altres
de les seues obres musicades amb
paraules: “cant, tenor e contra, en
çelestials veus entonauen” (Sepultura
de mossèn Francí Aguilar). Poesia
a tres veus o duets cantats com
Juno, en la veu del tenor i Pallas
amb una acordada contra, “en
acordant armonia cantant, semblants
paraules començaren...” (Lo johí
de Paris).
La música en la poesia de Corella
és patent en diverses de les seues
obres (mai musicades en el seu
temps, que sapiem). En fa al·lusions
a melodiosos cants, acordades
melodies, acordada música
d’angèlica melodia o al suau cant
de la dolça melodia. Inclús a les

proporcions de la música polifònica
o a com ens mou la “força de
tant dolç cant, que amanssaua
els animals, mouent a piadoses
paraules les tenors de la
acordada arpa...”.

Capella de Ministrers
Des de la seua creació l’any 1987,
el grup Capella de Ministrers, sota
la direcció de Carles Magraner, ha
desenvolupat una important tasca
investigadora i musicològica en favor
del patrimoni musical espanyol,
des de l’edat mitjana fins al segle
XIX. El resultat, transformat en
testimoniatge musical, conjuga a la
perfecció tres factors clau: el rigor
històric, la sensibilitat musical i,
molt especialment,
un desig incontenible de
comunicar-nos i fer-nos partícips
d’aquestes experiències.
L’activitat concertística de la
formació ha estat molt intensa des
de l’inici de la seua activitat, que
ha recorregut les millors sales
de música d’Espanya: Auditorio
Nacional de España, Palau de la
Música de València, Palau de la
Música Catalana, Auditorio de León,
Teatro de la Maestranza, El Escorial,
Centro Conde-Duque, Auditori de
Castelló, Teatro Cervantes... Així
mateix, ha participat en nombrosos
festivals, dels quals cal destacar
el Festival de Música Antiga de
Barcelona, Madrid Cultural 1992
(amb la recuperació de l’òpera Els
elements, d’Antonio Literes), Festival
de Teatro Clásico de Almagro,
Festival de Música Antiga i Barroca
de Peníscola, Festival de Peralada,
Quincena Musical Donostiarra,
Los Veranos de la Villa (Madrid),
Festival Grec (Barcelona), Festival
Internacional de Música y Danza

de Granada, Festival de Música
Religiosa de Cuenca, Serenates a la
Universitat (València), Festival Are
More (Vigo), Festival Medieval d’Elx,
entre altres.
La seua projecció és també
internacional. Ha fet gires de
concerts i participat en festivals de
França, Bèlgica, Romania, Portugal,
Holanda, Egipte, Itàlia, Alemanya, el
Marroc, Anglaterra, Polònia, Tunísia,
Xile, Portugal, Grècia, Argentina,
Brasil, EUA, Mèxic, Finlàndia,
Àustria, Cuba, Croàcia, Xina, Algèria,
Suècia, Noruega, Suïssa, Eslovènia,
República Txeca, Lituània, etc.
Al maig de 2008, va actuar en la
inauguració de la Casa de la Lengua
Española a Rodes, presidida per
SM la reina Sofia, en viatge oficial.
El mateix any, el grup va participar
en l’acte oficial d’homenatge al rei
Jaume I, que va tenir lloc
al monestir de Poblet, amb
motiu del vuit-centè aniversari del
seu naixement.
Aquesta trajectòria d’estudi i
recuperació de la música antiga ha
quedat recollida en els discos que
ha gravat per a EGT, Blau, Auvidis i
CDM, segell discogràfic exclusiu de
Capella de Ministrers, amb els quals
ha obtingut molt bones crítiques
de la premsa especialitzada, a més
de premis i distincions, des quals
destaquen el de millor producció
discogràfica atorgat pel Ministeri
de Cultura, el premi Important
de l’editorial Premsa Valenciana i,
recentment, el premi Cívic 2008
d’Almussafes-Ribera Baixa.
La seua activitat ha anat més enllà
del món estrictament musical, amb
incursions en les arts escèniques
en col·laboració amb directors
reconeguts com Àlex Rigola,

Juli Leal, Vicent el Genovés,
Jaume Martorell i Bigas Luna, amb
coreògrafs com Santiago Sempere,
amb el Cor de la Generalitat
Valenciana i amb músics d’altres
disciplines com Joan Enric Lluna
o Miguel Marín. Ha recuperat la
versió escenificada de la sarsuela
inèdita La madrilenya, de Vicent
Martín i Soler, el primer oratori
sacre espanyol, i una aproximació
històrica a la interpretació del
drama en dues parts per a la
Festa de l’Assumpció de la Mare
de Déu d’Elx. La seua música del
Cant de la Sibil·la forma part de
la banda sonora de la pel·lícula
Son de mar, de Bigas Luna. Aquest
treball va suposar l’inici d’una
relació professional amb el director
català, que el 2003 va requerir la
participació de Capella en l’adaptació
de les Comedias bárbaras, de ValleInclán, en la clausura de la segona
Biennal de València.
Les ajudes institucionals de la
Diputació de València, CulturArts
de la Generalitat Valenciana i de
l’INAEM, del Ministeri de Cultura,
permeten que avui siga una realitat
la difusió discogràfica i concertística
a nivell nacional i internacional. La
Universitat de València, per
la seua banda, patrocina les
activitats de recerca, recuperació i
difusió del patrimoni musical que
fa la Capella de Ministrers, que
tenen el patronatge d’UNESCO
València/Mediterrani.

