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Artista convidada
Sol Picó, coreògrafa i ballarina

Les institucions culturals no poden ser hermètiques. D’alguna manera han de qüestionar les seves 
missions fundacionals per acostar-se a noves realitats. 

En un món on allò inesperat compta més que allò ordinari, ens cal repensar els mecanismes mitjançant els 
quals presentem l’activitat regular. Així, la temporada passada vam crear la figura de “l’artista convidat”. Si 
en aquella ocasió convidàvem al poeta gironí Narcís Comadira a celebrar la relació entre paraula i música, 
aquesta temporada volem acostar-nos a una disciplina diferent: la dansa. 

En aquesta ocasió, l’Auditori de Girona obre les portes a una gran dama de la dansa. Coreògrafa, ballarina 
i generadora d’estímuls, Sol Picó (Alcant, 1967) és una de les referències de la dansa a la península. 
“No he fet res! Què hi ha de viatjar a aquest lloc, d’aquest teatre que es resisteix, d’aquest tema sobre el 
qual no m’he expressat encara i d’aquest artista amb el qual m’agradaria compartir? Però no sóc de mirar 
enrere, sinó endavant. M’estimula per continuar, però a la vegada també em fa molta por”. Després de 
visitar més de 36 països, coreografiar 34 espectacles y guanyar 30 premis, encara sent la por per trepitjar 
l’escenari. Un sentiment que neix d’aquell respecte a un espai sagrat i d’una enorme humilitat. 

La dansa per Sol Picó ens obliga a alentir l’accelerat ritme vital del nostre temps. Pionera en les 
reivindicacions feministes de la igualtat de gènere, les seves propostes inclouen elements locals i 
universalistes. “Em sorprèn que em preguntin pel feminisme com una moda. És una pena que s’aprofiti 
alguna cosa que està en voga per a impostar, anar-nos al costat contrari i acabar avorrint-lo. La igualtat de 
gènere és un tema que sempre ha estat present en la meva trajectòria perquè m’ha preocupat, però per 
tenir-ho tan arrelat i ser tan de veritat no m’he adonat d’estar abanderant res”. 

Sempre preparada per afegir una dosi d’humor, Picó reflexiona: “Cal començar per riure’s d’un mateix i 
llevar-li reverència a la vida. És un aspecte de mi que incorpora al meu treball”. 

Un altre tret que caracteritza el seu treball es el “taconeo” en puntes. Hi ha ballarins que passen a la 
història per encunyar un moviment; Sol ha fusionat el ball clàssic i el flamenc tot creant el zapateado en 
sabatilles de ballet: “Ha estat una manera de transgredir i donar la volta al fet de no controlar absolutament 
un estil. No sé ballar bé ni el clàssic ni el flamenc, així que he fos tots dos, trasplantant les cèl·lules mare 
d’una disciplina en una altra”. 

Des del silenci introspectiu analitzarem el subtil gest d’aquesta artista cercant la polisèmia de cada 
moviment. L’emoció d’un subtil moviment que, parafrasejant la dita budista, pot contenir tots els significats 
de l’univers. 

          
           Víctor García de Gomar
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Sol Picó

Diumenge 22 de gener, 20 h
Sala Montsalvatge | Gratuït
Performance prèvia al concert de Jordi Savall

Dissabte 13 de maig, 19 h
Vestíbul de l’Auditori | Gratuït
Perseguir un somni, conferència il·lustrada i ballada

Activitats relacionades

Amb la seva companyia, la Companyia de Dansa Contemporània Sol Picó, nascuda el 1993, ha 
desenvolupat el seu personalíssim segell, que es fa notar tant en el seu llenguatge creatiu i interpretatiu 
com en el nom de les seves obres. Razona la vaca (1995), E.N.D. (Esto No Danza, 1998), D.V.A (Dudoso 
Valor Artístico, 1999), Bésame el cáctus (2001), La divadivina y el Hombre bala, La dona manca o Barbie 
Superestar (2003), La prima de chita (2006), Las Doñas (2007), Sirena a la plancha (2008), El llac de les 
mosques (2009), Matar al bicho (2010) o Petra, la mujer araña y el putón de la abeja Maya (2011) són 
alguns exemples i alguns muntatges d’aquesta creadora.

Compta amb premis tant destacats com ara el Premi Max de les Arts Escèniques al Millor Espectacle de 
Dansa, a Millor Coreografia i a Millor Intèrpret de Dansa Femenina per Bésame el cáctus el 2002 i el 2003; 
pel millor espectacle i la millor coreografia per La dona manca el 2004, al millor espectacle per Sirena a 
la Planxa, a la millor coreografia per Paella Mixta el 2005 i a la millor coreografia pel Llac dels mosques el 
2009, així com el Premi Nacional de Dansa de la Generalitat de Catalunya el 2004 i el Premio Nacional de 
Danza del Ministerio de Cultura d’Espanya en la modalitat de Creació el 2016. 

Dissabte 3 de juny, 20 h
Escenari Montsalvatge | 18 €
Cita a cegues, amb Toni Comas
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Núria Graham: 
Cyclamen
Divendres 20 de gener, 20 h
Sala de Cambra
20 €

Estrena a tot l’Estat
Núria Graham torna amb nou disc produït per ella 
mateixa i cuinat a foc lent. Cyclamen està editat per 
la discogràfica americana Verve Forecast de la mà 
de New Deal, conjuntament amb Primavera Labels 
i Universal Music. Partint d’una nova instrumentació 
i sonoritat, Graham s’inspira en faules imaginàries, 
somnis premonitoris i missatges de la natura. 
Enregistrat entre el menjador de casa i l’estudi, els 
arranjaments del disc ens traslladen a un món nou 
on els instruments de corda i vent són narradors 
d’aquest viatge oníric i circular.

Núria Graham, piano, veu i guitarra
Anna Godoy, arpa
Magalí Datzira, contrabaix
Jordi Matas, guitarra
Marcel·lí Bayer, clarinet i saxo
Núria Maynou, violoncel

Jordi Savall: 
Requiem de Mozart
Les Concert des Nations & La 
Capella Reial de Catalunya
Diumenge 22 de gener, 19 h
Sala Montsalvatge
58 € l 58 € l 38 €

Mozart va saber expressar, a través d’aquest text 
de la litúrgia cristiana, tots els estats d’ànim: des 
de la por del Judici (Dies irae) a l’esperança de la 
clemència de Déu (Kyrie), de l’angoixa del patiment 
inútil (Recordare) a la certesa d’un més enllà ple de 
llum (Luceat eis). Un plany fúnebre, però sobretot 
una pregària extrema, tot implorant la misericòrdia 
divina. Poques vegades una música ha estat tan 
marcada pel geni, l’expressió, la fe i el patiment 
d’un ésser humà. Com també genial la interpretació 
d’aquest plany, de la mà de Jordi Savall, uns dels 
grans mestres en aquest repertori a nivell mundial.

Rachel Redmond, soprano 
Marianne Beate Kielland, mezzosoprano 
Mingjie Lei, tenor 
Manuel Walser, baix 
La Capella Reial de Catalunya, intèrprets 
Lluís Vilamajó, preparació del conjunt vocal 
Le Concert des Nations, intèrprets 
Manfredo Kraemer, concertino 
Jordi Savall, direcció

Programa:
W.A. Mozart: (1756-1791): Serenata núm. 13 en Sol 
Major, Eine kleine Nachtmusik (Petita Serenata Nocturna), 
KV 525 (1787) i Requiem en Re menor, KV 626 (1791)

GRANS CONCERTS DE CLÀSSICA

18 h Conferència prèvia coorganitzada amb Amics de 
l’Òpera de Girona
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Ernest Crusats (La iaia)
Divendres 27 de gener, 20 h
Sala de Cambra
15 € 

Presentació del disc La font gelada
Cinc anys després de Tornar a ser u (2017), 
darrer disc de La iaia, el seu líder, Ernest Crusats, 
inicia carrera en solitari amb La font gelada (Fina 
Estampa, 2022), abans que un disc, un refugi. Fruit 
d’una aposta estètica gairebé radical en l’era de 
l’ultraprogramació, el seu debut és un bàlsam per 
l’oïda: onze cançons enregistrades només en vuit 
pistes, màgicament connectades amb l’entorn i la 
natura, que formulen una pregunta: “Hi ha cabuda 
per allò essencial entre tant de soroll?”. Un repertori 
que desarma en la seva aparent senzillesa, que 
t’introdueix en una atmosfera on el temps i l’espai 
no compten i que entronca amb els nostres 
clàssics dels setanta (Toti Soler o Pau Riba) sense 
renunciar a una contemporaneïtat agermanada 
amb Sufjan Stevens o Adrianne Lenker (Big Thief).

Ernest Crusats, guitarra i veu 
Mau Boada, guitarra 
Guillem Plana, baix 
Jordi Torrents, bateria

Coorganitzat amb: 

GIO Symphonia 
& Kebyart
Beethoven meets Glass
Diumenge 29 de gener, 18 h
Sala Montsalvatge
28 €

Estrena absoluta
El primer acord de la primera simfonia de Beethoven 
i les estructures del quartet per a saxos de Glass són 
dues de les obres que impacten en la història de la 
música. Interpretat pels Kebyart i la GIO Symphonia, 
sota la direcció de Francesc Prat, aquest programa 
ens porta al naixement d’alguna cosa nova, d’un nou 
home. Amb aquest concert, la GIO Symphonia torna 
a l’Auditori de Girona per a celebrar el seu onzè 
aniversari. 

Solistes (Kebyart)
Pere Méndez, saxo soprano
Víctor Serra, saxo alt
Robert Seara, saxo tenor
Daniel Miguel, saxo baríton

GIO Symphonia, intèrprets
Francesc Prat, director

Programa:
Ludwig van Beethoven (1770-1827): 
Les criatures de prometeu, obertura
Simfonia núm.1 en Do Major, op.21
Philip Glass (1937): Concert per a quatre saxos i 
orquestra
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Les millors BSO 
de Disney
Divendres 3 de febrer, 19 h
Sala Montsalvatge
34 € l 34 € l 28 € (Paquet familiar: 95 €)

Walt Disney tenia un do especial per convertir la 
música en protagonista de les seves pel·lícules. 
Durant els darrers noranta anys, la factoria ha 
tingut en nòmina els millors compositors per crear 
un llegat de cançons immortals que formen part 
del nostre imaginari col·lectiu. Tots tenim al cap 
personatges entranyables (com els Set nans), 
valents (com la Pocahontas), simpàtics (com en 
Peter Pan) o fins i tot malèvols (com la Cruella de 
Vil), que ens conviden a taral·lejar la cançó que els 
va fer immortals. Un concert amb una orquestra 
simfònica de 70 músics, amb les millors cançons 
de Disney que van directes al cor; per a totes les 
generacions que han crescut amb els personatges 
més entranyables de la gran pantalla.

Judith Tobella, soprano
Nerea Rodríguez, soprano
Germán de la Riva, baríton
Manu Pilas, tenor

Franz Schubert Filharmonia, intèrprets
Marc Timón, director

Programa: 
Frozen, El Rei Lleó, Aladdin, La Bella i la Bèstia, La 
Sirenita i Coco, entre d’altres.

Alba Careta Group
Dissabte 4 de febrer, 20 h
Escenari Montsalvatge
20 €

Estrena oficial a comarques gironines
Una teia és la fusta resinosa o una estella 
d’aquesta que crema amb facilitat. Teia també és 
el nom del tercer disc de la trompetista i cantant 
bagenca Alba Careta, un recull de les seves 
darreres composicions inspirades en les pròpies 
vivències. Unes peces que exploren temes com els 
conflictes interns entre allò que se’ns imposa i el 
que realment volem, o com d’important és cuidar 
les coses senzilles. Sempre fidel al jazz explosiu, 
energètic i orgànic que la caracteritza, en aquest 
nou disc Careta s’acompanya d’una formació amb 
alguns dels millors músics de l’escena jazzística 
actual.

Alba Careta, veu i trompeta
Santi de la Rubia, saxo tenor
Roger Santacana,  piano
Giuseppe Campisi, contrabaix
Josep Cordobés, bateria

Coproduït amb:
La Marfà – Centre de Creació Musical

PER A TOTS ELS PÚBLICS DESCOBERT@
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Ara Malikian
Divendres 10 de febrer, 20 h
Sala Montsalvatge
49 € l 49 € l 44 €

The Ara Malikian world tour
En veure el seu fill caminar per primera vegada 
després de nombrosos intents, el prestigiós 
violinista libanès Ara Mailikian va ser conscient que 
tots ens impulsem per una força que, arribada la 
maduresa, oblidem. Però els infants són autèntics, 
salvatges i estan plens de tendresa; no temen dir 
la veritat ni equivocar-se. Són lliures, i compten 
amb una expressivitat desbordant que impregna 
art en tot allò que fan. Aquesta gira és el resultat 
de veure créixer el seu fill, el creixement personal 
que l’artista ha experimentat al seu costat. Una 
amalgama de sons i melodies que donen sentit 
al temps viscut al seu costat. Un homenatge a la 
infància i a la seva llibertat. 

Ara Malikian, violí
Iván Melón Lewis, pianista
Iván Ruiz Machado, baix
Georvis Pico Milán, bateria
Dayan Abad, guitarra

Mahler Chamber 
Orchestra & Pablo 
Heras-Casado
Divendres 17 de febrer, 20 h
Sala Montsalvatge
40 € l 40 € |28 €

Únic concert a Catalunya
Un diàleg entre el neoclassicisme modern 
d’Stravinsky i l’obra de Manuel de Falla. La llum 
i el vigor que caracteritzen Pablo Heras-Casado, 
un dels nostres directors de més alta volada a 
nivell internacional, sublimaran amb la sonoritat 
de la Mahler Chamber Orchestra. La visita a 
l’Auditori d’aquesta formació vindrà acompanyada 
de l’excepcional clavecinista Benjamin Alard, 
que novament deixarà a Girona testimoni del seu 
virtuosisme únic en una vetllada plena d’inspiració i 
intensitat sonora.

Mahler Chamber Orchestra, intèrprets
Benjamin Alard, clavecí
Pablo Heras-Casado, director

Programa:
M. Falla: El retablo de Maese Pedro (Centenari de 
l’estrena de l’obra: 1923-2023)
M. Falla: Concert per a clave
I. Stravinsky: Suite de Pulcinella

GRANS CONCERTS DE CLÀSSICA
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Brad Mehldau Trio
Divendres 24 de febrer, 20 h
Sala de Cambra
38 €

Únic concert a Catalunya
Amb un camí únic que encarna l’essència de 
l’exploració del jazz, el romanticisme clàssic i 
l’encant del pop, el nord-americà Brad Mehldau és 
una de les veus més líriques i íntimes del piano de 
jazz contemporani. Aclamat per la crítica tant en 
els projectes que lidera com en les col·laboracions 
amb músics com Pat Metheny, Renee Fleming o 
Joshua Redman, entre d’altres, Mehldau continua 
recollint premis i l’admiració tant dels puristes del 
jazz com dels entusiastes de la música. Les seves 
incursions en la fusió de llenguatges musicals han 
donat lloc a brillants reelaboracions de cançons 
d’autors contemporanis com The Beatles, Cole 
Porter, Radiohead, Paul Simon, Gershwin i Nick 
Drake; juntament amb el seu propi catàleg de 
composicions originals. Un dels pianistes de jazz 
més influents dels últims 20 anys.

Brad Mehldau, piano
Larry Grenadier, baix
Jeff Ballard, bateria

Cobla Ciutat de Girona
Dissabte 25 de febrer, 19 h
Sala de Cambra
12 € 

Col·legues. Memorial Jesús Ventura i Barnet
El 18 d’octubre de 2022 ens deixava Jesús Ventura 
i Barnet: músic, compositor, director de la cobla 
Ciutat de Girona durant 10 anys, investigador i 
divulgador de la nostra música a través de l’Entitat 
Músics per la cobla, conferenciant, informador 
de cultura popular a través del seu programa 
radiofònic Fes ta festa, president de diverses 
agrupacions culturals com l’Agrupació Cultural 
Folklòrica Barcelona... En el concert Col·legues, la 
cobla Ciutat de Girona farà un recorregut per la vida 
i obra de Jesús Ventura amb obres dels seus amics 
i dels compositors que ell admirava: Jordi Molina, 
Manuel Oltra, Joaquim Serra o Fèlix Martínez 
Comín, entre d’altres.

Oscar Sánchez, flabiol
David Plans i Felip Morales, tibles
Josep Coll i Oriol Grèbol, tenores
David Hidalgo i Joan Remacha, trompetes
Francesc Sala, trombó
Enric Estrada i Joaquim Burjachs, fiscorns
Eudald Sanllehí, contrabaix
Esteve Molero, direcció
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Canta Gran!
Diumenge 26 de febrer, 18 h
Sala Montsalvatge
8 €

Boleros
El projecte Canta Gran! convida a totes aquelles 
persones majors de 60 anys que ho desitgin 
a formar part d’un gran cor, dirigit per Montse 
Meneses, acompanyat de la solista Carme Canela i 
recolzat per una formació de músics professionals. 
Aquest concert serà el resultat dels tres assajos 
previs (9, 16 i 23 de febrer) que es duran a terme 
en el mateix Auditori. El repertori estarà format 
per boleros com Perdía, Contigo aprendí, Piel 
canela, Paraules d’amor, Como fue, Quizás, quizás, 
quizás, Sabor a mi, i Me voy pal pueblo, arranjats 
per Martí Ventura. Per participar a Canta Gran, 
no és necessari tenir coneixements musicals, tan 
sols ganes de cantar i inscriure’s mitjançant el web 
www.auditorigirona.org.

Monte Meneses, direcció
Carme Canela, solista
Participants, cor

La Segona de Brahms 
amb l’OBC
Diumenge 5 de març, 19 h
Sala Montsalvatge
28 € | 28 € | 15 €

La Segona simfonia de Johannes Brahms és una 
apoteosi del romanticisme musical, enriquida per 
múltiples influències. Des de l’inici, un amable 
diàleg entre trompes i fustes ombrejat per les cordes 
dibuixa una atmosfera subtil, embolcallada en 
una alegria malenconiosa i plena de clarobscurs. 
Un gran compendi de la “bellesa plàstica” que es 
complementarà amb el concert per a violoncel 
de Haydn i els poemes simfònics que Pedrell va 
finalitzar després de les estades a Itàlia i França 
abans que Richard Strauss conclogués els seus. 
Una al·legoria a Petrarca, sonoritats de triomfs, de 
mort, de fama, i que culminaran amb la nostàlgia 
esperançadora de Brahms.

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya (OBC), intèrprets 
Nicolas Altstaedt, violoncel 
Marta Gardolinska, direcció

Programa:
F. Pedrell: I trionfi (Els triomfs): Trionfo della morte i 
Trionfo della fama, poema simfònic (1880) 
F. J. Haydn: Concert per a violoncel en Do, Hob.
VIIb:1 (1761-1765) 
J. Brahms: Simfonia núm. 2 en Re, op.73 (1877)

Aula Oberta: sessió preparatòria del concert, el dissabte 
4 de març a l’Auditori de Girona (inscripcions a www.
auditorigirona.org)

AUDITORI OBERT

GRANS CONCERTS DE CLÀSSICA
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Lady Blackbird
Dissabte 11 de març, 20 h
Sala de Cambra
24 €

Estrena a Catalunya
“Tinc un retrat de Billie Holiday penjat al menjador, 
i puc dir-te que els meus dies són millors quan els 
començo escoltant-la”. Llegint aquestes paraules, 
queda clar per què, la vocalista nord-americana 
Marley Munroe, ha adoptat el nom artístic de Lady 
Blackbird. La sensacional cantant aborda cada 
composició amb una sensibilitat i mestria dignes 
de les grans veus del jazz. Un talent extraordinari a 
descobrir sobre l’escenari, on revela la seva vibrant 
personalitat. Aquesta serà la seva primera actuació 
a Catalunya, on oferirà el disc Black Acid Soul.

Lady Blackbird, veu
Chris Seefried, guitarra
Kenneth Crouch, teclat
Jonny Flaugher, baix
Tamir Barzilay, bateria

Coorganitzat amb:

Homenatge a la dona 
compositora catalana 
Divendres 10 de març, 20 h
Escenari Montsalvatge
Preu emocional

Bufa-Musa Mía. Concert amb 
conferència prèvia, emmarcat dins la 
Setmana de la Dona

Un homenatge a les dones compositores 
catalanes vives i del passat recent. Un tribut a les 
compositores, repassant l’obra de 18 compositores 
catalanes des del 1859 a l’actualitat. Un concert 
que s’emmarca en la setmana dedicada a les 
dones que mostrarà composicions d’aquelles 
creadores pioneres que en el seu moment obriren 
camí, fins arribar a una selecció de creadores 
actuals. Un concert al servei de 18 compositores 
del tot extraordinàries que vol mostrar la 
desconeguda herència musical catalana i alhora 
celebrar el ric teixit creador actual.

Víctor Jiménez Díaz, contratenor 
Marta Puig, piano 

Programa:
Obres de Narcisa Freixas, Lluïsa Casagemas, 
Carme Karr, Margarida Orfila, Leonora Milà, Raquel 
Garcia Tomàs, Teresa Borràs, Anna Bofill, Mariona 
Vila, Mercè Capdevila, i Concepció Ramió, entre 
d’altres.

19:15 h Conferència prèvia - Diàleg amb tres figures 
molt representatives de la composició actual: Mariona 
Vila, Concepció Ramió i Carlota Baldris.
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Sergi Carbonell
Dissabte 18 de març, 20 h
Sala de Cambra
18 €

Estrena absoluta del nou disc
El cofundador i un dels compositors de Txarango 
Sergi Carbonell presenta el seu nou projecte en 
solitari, com a cantautor. Allunyat de la música 
festiva de la reconeguda formació i després d’haver 
compost quatre discos en solitari de piano, l’artista 
transita per nous camins i convida el públic a un 
sorprenent viatge cap a un univers poètic ple de 
sonoritats delicades i sensibles. Amb referències 
com Jorge Drexler, Bon Iver o Sufjan Stevens, 
Carbonell publica el seu primer àlbum, Refugi, que 
s’estrenarà en primícia a l’Auditori de Girona.

Sergi Carbonell, guitarra, sintetitzadors i veu 
Marta Roma, violoncel, baix, trompeta i 
sintetizadors 
Sebastià Gris, guitarra, baix i sintetitzadors 
Joan Palà, bateria i percussió 

The Temptations review 
feat. Glenn Leonard
Dissabte 25 de març, 20 h
Sala Montsalvatge
45 €

Únic concert a l’Estat espanyol
Glenn Leonard va ser el tenor principal de The 
Temptations entre 1975 i 1983, i va gravar 10 
àlbums amb el grup, inclosa la versió original de 
Silent Night, una de les cançons que més sonen 
a les ràdios d’arreu del món durant el Nadal. 
Leonard també va actuar i va gravar amb tots els 
membres originals durant el famós The Temptations 
Reunion Tour el 1982. Ara, sota el seu lideratge, 
viurem l’homenatge més autèntic als Temptations 
originals. Un espectacle amb cinc vocalistes i 
tota la coreografia, la personalitat, el talent i l’estil 
d’aquests llegendaris artistes.

Glenn Leonard, Kareem Ali, James Faison, 
Shelton Price i Andre Jackson, veus
Ron Hasley, direcció i piano
Jordy Haven, teclats
Martijn Soeterbroek, bateria
Daniel van der Molen, baix
Sjors Dahmen, guitarra
Músics a determinar, trompeta, trombó i saxo 

Coorganitzat amb:
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Rufus Wainwright
Dissabte 22 d’abril, 20 h
Sala Montsalvatge
48 € | 30 €

Únic concert a Catalunya
Més que un cantautor, Rufus Wainwright és un 
músic total. El cantant i compositor canadenc 
conjuga el talent compositiu i interpretatiu en una 
obra que assumeix els dictats del folk, del pop de 
cambra, dels musicals, de la música clàssica i, 
fins i tot, de l’òpera. Unes creacions amb les quals 
ha aconseguit el respecte tant del públic com de 
la crítica. En aquest concert en solitari oferirà les 
seves darreres composicions, com les incloses en 
el disc Unfollow the rules (2020), així com les grans 
cançons de la seva influent discografia. 

Rufus Wainwright, piano, guitarra i veu

Javier Perianes
Diumenge 26 de març, 18 h
Sala de Cambra
20 €

Goyescas. Únic concert a Catalunya
El piano, el geni, l’admiració i l’afecte van ser els 
eixos de la relació entre el matrimoni Schumann 
(Clara i Robert) i Johannes Brahms. Un vincle 
que ni tan sols es perd amb la prematura mort de 
Robert. Afectes creuats al cor del romanticisme, 
cristal·litzats en les sèries de variacions que Clara 
i Brahms composen a partir de la introspectiva 
quarta Bunte Blätter op. 99 de Robert Schumann. 
Unes evocacions que marquen el camí de 
Granados al mirall sonor de les Goyescas, i que 
descobrirem de la mà del reconegut pianista Javier 
Perianes, en l’any del centenari Alicia de Larrocha.

Javier Perianes, piano

Programa: 
C. Schumann: Variacions sobre un tema de 
Schumann, op. 20
R. Schumann: Quasi Variazioni: Andantino de Clara 
Wieck, op. 14 (Sonata No. 3)
J. Brahms: Variacions sobre un tema de 
Schumann, op. 9
E. Granados: Goyescas
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Midori i la Franz 
Schubert Filharmonia
Divendres 28 d’abril, 20 h
Sala Montsalvatge
35 € | 30 €

La violinista japonesa Midori ha sabut fer el pas 
de nena prodigi a violinista profesional amb total 
normalitat i constant creixement. Ara, des de la 
maduresa, ofereix les millors interpretacions que es 
poden escoltar als temples de la música clàssica 
d’arreu del món. En la seva visita a l’Auditori de 
Girona oferirà el magnífic Concert per a violí de 
P. I. Txaikovski. Una obra que va passar de ser 
refusada pels solistes per la seva dificultat, a 
convertir-se en una peça indispensable per a molts 
intèrprets.

Franz Schubert Filharmonia, intèrprets
Midori, violí
Tomàs Grau, director

Programa:
P. I. Txaikovski: Concert per a violí en Re M op. 35
J. Brahms: Simfonia núm. 3 en Fa M op. 90

Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya & 
Metropolitan Union
Dissabte 6 de maig, 18 h
Sala Montsalvatge
12 €

La veu és la protagonista d’aquest nou projecte del 
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. Prop 
de tres-cents cantaires de cors infantils d’arreu de 
Catalunya comparteixen escenari amb el premiat 
quartet de barbershop Metropolitan Union per 
traslladar-nos a les barberies nord-americanes 
de principis del segle XX. Un recorregut que va 
de cançons populars catalanes a alguns dels 
grans “hits” de la música barbershop, un gènere 
musical que es caracteritza per les seves singulars 
harmonies i per tenir la veu com a únic instrument. 

Secretariat de Corals Infantils de Catalunya 
(SCIC), veus 

Metropolitan Union
Daniel Morales, tenor
Martí Doñate, lead
German de la Riva, baix
Joan Mas, baríton  

GRANS CONCERTS DE CLÀSSICA

PER A TOTS ELS PÚBLICS

ESPECTACLE FAMILIAR
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Blaumut & JOSB
Dissabte 13 de maig, 20 h
Sala Montsalvatge
30 € | 30 € | 25 €

10 anys de Blaumut en format simfònic
Fa deu anys que es va publicar El Turista, el primer  
disc de Blaumut. Una dècada molt intensa per 
al grup, carregada de música, experiències i en 
què el públic els ha fet un lloc en aquell racó més 
intangible de les seves vides. La gira Blaumut 10 
repassa el repertori d’aquests deu anys, amb un 
concert en format simfònic, juntament a la Jove 
Orquestra Simfònica de Barcelona. Damunt de 
l’escenari, 50 músics i Blaumut vestiran les cançons 
de gran format amb l’ADN més pur del grup, la 
música clàssica. 

Xavi de la Iglesia, veu, guitarres, piano i 
percussions
Vassil Lambrinov, violí i programacions
Oriol Aymat, violoncel i veus
Manuel Krapovickas, baix, contrabaix i 
sintetitzadors
Toni Pagès, bateria, percussions i veus
Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, 
intèrprets

El Pony Pisador 
+ convidat especial
Diumenge 7 de maig, 18 h
Sala Montsalvatge
18 €

Estrena a comarques gironines
Amants de la música tradicional celta i les cançons 
marineres, el quintet barceloní El Pony Pisador 
s’apropa a les músiques tradicionals d’arreu del 
món amb un estil viu i desenfadat. Tant les seves 
cançons com els seus directes desprenen un curiós 
sentit de l’humor que confegeixen un espectacle 
totalment imprevisible. En aquesta ocasió, oferiran 
les cançons del seu nou disc i repassaran alguns 
dels “hits” que ja són clàssics, com La noble vila de 
Su, Garotes de Premià o La balada de Nils Olav. 
Costarà mantenir-se assegut a la cadira!

Adrià Vila, mandolina i veu
Guillem Codern, banjo i veu
Ramon Anglada, guitarra i veu
Martí Selga, flauta i veu
Miquel Pérez, violí i veu
Oriol Pujol, teclats
Josep Puigdollers, bateria
Miquel Casanova, contrabaix
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Carles Viarnès 
& Alba G. Corral
Divendres 19 de maig, 20 h
Escenari Montsalvatge
12 € 

Hyper_O - estrena oficial
La col·laboració artística entre el pianista 
contemporani Carles Viarnès i l’artista visual Alba 
G. Corral és ja una relació de llarg recorregut. 
Forjada en festivals com l’Eufònic i confirmada en 
escenaris com el Palau de la Música o el Sónar 
+D, junts creen un univers sensorial que convida 
a reflexionar sobre la relativitat del temps i on 
s’explora la bellesa de la inutilitat de l’art. La seva 
creativitat es va fondre també al vídeo Collige Virgo 
Rosas, amb música d’en Carles composta a partir 
de les imatges generades per l’Alba. Aquest 2023 
estrenen nova col·laboració al voltant d’Hyper_O, 
el nou disc de Carles Viarnès basat en modes 
gregorians i on pren protagonisme un singular i 
innovador instrument, l’hyperorgan.

Carles Viarnès, piano
Alba G. Corral, art visual

Ho coprodueix: La Marfà – Centre de Creació 
Musical

Ringmasters
Dissabte 20 de maig, 20 h
Sala Montsalvatge
24 €

Únic concert a Catalunya
Quatre cantants, excepcionalment virtuosos, amb 
un so global harmoniós insuperable. Així són 
Ringmasters, campions del món de barbershop; 
un guardó que van obtenir l’any 2012 i els va 
convertir en el primer grup no nord-americà en els 
50 anys d’història de la competició que s’enduia la 
màxima distinció. Amb un espectacle dinàmic, la 
seva presentació és impressionant i la seva energia 
contagia immediatament a tothom. Un repertori 
que abasta des de clàssics del barbershop fins a 
cançons commovedores de Broadway, passant per 
clàssics del cinema, The Beatles i Elvis Presley.

Didier Linder, baix
Jakob Stenberg, tenor
Rasmus Krigström, lead
Emanuel Roll, baríton

Coorganitzat amb:

DESCOBERT@
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Orquestra de Girona i 
Camerata Eduard Toldrà 
de Vilanova
Diumenge 4 de juny, 19 h
Sala Montsalvatge
20 €

Adagio. Elogi de la lentitud
Un moment de repòs, reflexió, calma enmig 
d’aquest món vertiginós. Bona música a tempo 
tranquillo per aturar el nostre ritme andante con 
moto. Un concert a càrrec de l’Orquestra de Girona 
i la Camerata Eduard Toldrà de Vilanova que 
combina lectura de poemes i textos literaris curts, 
tot creant un entorn escènic de calma. 

Orquestra de Girona, intèrprets
Camerata Eudard Toldrà de Vilanova, intèrprets
Xavier Puig, direcció

Sol Picó
Dissabte 3 de juny, 20 h
Escenari Montsalvatge
18 €

Cita a cegues, amb Toni Comas
Una trobada entre dos “animals escènics”, cada un 
en el seu àmbit: Sol Picó i Toni Comas. Un viatge 
musical amb sinestèsia de moviments i sons. Ens 
explicaran una història d’amor però no els caldran 
paraules: només el llenguatge de la música en el 
cas de Toni Comas i el del moviment en el cas de 
Sol Picó. Un espectacle en el marc de la figura de 
“l’artista convidada” de l’Auditori de Girona, que en 
aquesta temporada és la reconeguda coreògrafa i 
ballarina.

Sol Picó, ballarina
Toni Comas, veu i música
Cia. Sol Picó, producció

ARTISTA CONVIDADA
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Adriana Calcanhotto
Divendres 9 de juny, 20 h
Sala de Cambra
35 €

Únic concert a Catalunya. Estrena del 
nou disc, Errante
Considerada com una de les compositores més 
destacades de la música popular contemporània 
de Brasil, Adriana Calcanhotto arriba a l’Auditori 
de Girona amb el seu 13è disc, Errante. Un 
álbum amb 11 cançons inèdites en què l’artista 
canta a la identitat a partir del moviment, enmig 
de cançons d’amor i de dol, que fan d’autèntic 
mirall. Un autoretrat en versos de la seva mateixa 
fragmentació: “Tinc el cos italià, el naixement al 
Brasil, l’ànima lusitana, la patria africana”. 

Adriana Calcanhotto, veu i guitarra
Domenico Lancellotti, bateria i percussió
Davi Moraes, veu i guitarra
Alberto Continentino, baix

El Pot Petit
Diumenge 11 de juny, 12 h
Sala Montsalvatge
17 € | 17 € | 15 €

Estrena nou espectacle a comarques 
gironines
Recomanat per a infants de 2 a 8 anys i 
les seves famílies
El concert d’El Pot Petit no és un concert qualsevol! 
Està ple d’aventures i cançons on la Jana, en Pau 
i la Melmelada Band reben la visita de molts dels 
seus amics. No hi faltaran el lleó vergonyós, un gall 
marxós, els pirates rodamóns, l’Aura la dinosaure 
i l’Ona l’estrella del pop! Un espectacle ple de 
música, teatre i titelles, ideal per a fer volar la 
imaginació tot ballant, cantant, rient i gaudint amb 
bona companyia!

ESPECTACLE FAMILIAR
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Venda d’entrades i abonaments

Canals de venda
• En línia: www.auditorigirona.org 
Entrades a la venda en línia fins a trenta minuts abans de l’inici del concert.
L’Auditori de Girona no es fa responsable de les entrades adquirides a través de plataformes de venda no oficials.
• Venda anticipada a taquilla: a l’Auditori de Girona, dimarts i dijous d’11 h a 13 h (excepte festius), i al Teatre 
Municipal de Girona, de dimecres a divendres de 13 h a 17 h (excepte festius). 
• A taquilla, el mateix dia de l’espectacle: des d’una hora abans de l’inici de l’activitat (si n’hi ha de disponibles).

Abonaments
Abonament Grans Concerts de Clàssica
Les millors localitats de Platea (zones A, B i D) a un 
preu únic.
Diumenge 22/01/2023 
Jordi Savall: Requiem de Mozart
58 € 
Divendres 17/02/2023 
Mahler Chamber Orchestra & Pablo Heras-Casado 
40 € 
Diumenge 05/03/2023
La Segona de Brahms amb l’OBC 
28 € 
Divendres 28/04/2023
Midori i la Franz Schubert Filharmonia*
35 €
*Les localitats seran a Platea A o Llotges de Platea A.
PREU SENSE DESCOMPTE: 161 €
PREU ABONAMENT: 115 € (estalvi: 46 €)

Abonaments 100% flexibles 
• Abonament a la carta | De 3 a 5 espectacles de la programació de l’Auditori de Girona, Sala La Planeta o Teatre 
Municipal i amb un 20% de descompte. Si es compren 6 o més espectacles: 25% de descompte. 
• Abonament a la carta Girona Cultura | Amb la targeta Girona Cultura, de 3 a 5 espectacles de la programació de 
l’Auditori de Girona, Sala La Planeta o Teatre Municipal a un 25% de descompte. Si es compren 6 o més espectacles: 
30% de descompte.
*Els concerts d’Ara Malikian i Rufus Wainwright n’estan exclosos.

Abonament Grans Concerts de Clàssica Jove
Per als menors de 30 anys, 4 concerts de clàssic a un 
preu molt especial.
Diumenge 22/01/2023 
Jordi Savall: Requiem de Mozart
38 € 
Divendres 17/02/2023 
Mahler Chamber Orchestra & Pablo Heras-Casado 
28 € 
Diumenge 05/03/2023
La Segona de Brahms amb l’OBC 
18 € 
Divendres 28/04/2023
Midori i la Franz Schubert Filharmonia*
30 €
*Les localitats seran a la Zona B.
PREU SENSE DESCOMPTE: 114 €
PREU ABONAMENT: 60 € (estalvi: 54 €)

Paquets familiars
El concert Les millors BSO de Disney compta amb un preu especial per a famílies: paquet vàlid per a un grup de 4 
persones: 95 €
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Descomptes
• 15% de descompte per a usuaris i usuàries de la targeta Girona Cultura 30+ i de la targeta Girona Cultura 16-
29; persones titulars de la targeta acreditativa de discapacitat; persones en situació d’atur; famílies nombroses i 
monoparentals, i persones jubilades o majors de 65 anys.
• Entrades a 3 € per a usuaris i usuàries de la targeta Girona Cultura 16-29 (aquesta tarifa s’aplica únicament a la 
zona més econòmica i les entrades són limitades).
• 50% de descompte per a usuaris i usuàries de la targeta Girona Cultura 0-15 (entrades limitades).
*Els concerts de Jordi Savall: Requiem de Mozart, Ara Malikian i Rufus Wainwright estan exclosos de descompte.

Informació important
• Els descomptes són personals, intransferibles, no acumulables i un cop efectuada la compra ja no es podran 
aplicar. Els descomptes són limitats i únicament es poden aplicar fins una setmana abans del concert. Les entrades 
adquirides amb descompte s’hauran de recollir a la taquilla amb un mínim de 30 minuts d’antelació a l’inici de 
l’espectacle. Per tal de validar les entrades adquirides amb descompte, caldrà presentar a taquilles el DNI i la 
documentació que acrediti el dret a la reducció de preu. Els descomptes són aplicables als concerts organitzats per 
l’Auditori de Girona i que formen part de la seva programació (excepte els exclosos). Consulteu els descomptes dels 
concerts d’Ibercamera, Festival Strenes, així com qualsevol altre organitzat per promotors externs a l’enllaç de venda 
de cada espectacle.

• Descomptes per a grups: preus especials per a grups d’un mínim de 20 persones en la compra anticipada. 

Accessibilitat
• Les persones usuàries de cadira de rodes poden adquirir entrades, dins la zona de la sala reservada per aquest 
ús, tant per telèfon com de forma presencial. Dins d’aquesta zona, poden beneficiar-se d’una reducció de preu del 
50% en el moment de la compra, tant en la seva entrada com en la d’un acompanyant. Per tal de validar les entrades 
adquirides amb descompte, caldrà presentar a les taquilles el DNI i la documentació que acrediti el dret a la reducció 
de preu, amb un mínim de 30 minuts d’antelació a l’inici de l’espectacle. Per facilitar un accés còmode als concerts, 
les persones usuàries de cadires de rodes, les persones amb alguna discapacitat o aquelles que requereixin una 
atenció especial, tenen a la seva disposició un servei d’assessorament i ajuda en la venda d’entrades: 972 20 76 34 
(dimarts i dijous d’11 a 13 h) i taquilles@auditorigirona.org.

• VINE A L’AUDITORI AMB APROPA CULTURA
L’Auditori de Girona facilita l’accés a col·lectius amb discapacitats o en situació de vulnerabilitat participant en el 
programa Apropa Cultura. Més informació a www.apropacultura.cat.

Xec regal
Opció de regal bescanviable per entrades de l’Auditori 
de Girona, Teatre Municipal i Sala La Planeta. Hi ha la 
possibilitat d’adquirir xecs regal de 30 €, 50 € i 100 € 
(venda en línia i a taquilla). 

Condicions generals sobre l’adquisició d’entrades, 
abonaments i descomptes a 

auditorigirona.org i a taquilles@auditorigirona.org

Espai Calma
Sala on els usuaris que ho necessitin trobaran un espai 
de tranquil·litat i recolliment durant els concerts (dones 
en situació d’alletament o espectadors que tinguin alta 
sensibilitat acústica, entre d’altres).

Servei de cangur
Un servei de cangur als concerts: Canta Gran!, SCIC 
& Metropolitan Union i El Pony Pisador. Servei gratuït 
des d’una hora abans de l’inici del concert i fins la 
seva finalització. Servei destinat a infants d’entre 3 i 14 
anys. Cal reservar plaça amb un mínim d’un setmana 
d’antelació a auditoriobert@auditorigirona.org. 
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Patrons:

Mecenes:

Finançat per:

Col·laborador principal: Mitjans col·laboradors:
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La Marfà - Centre
de Creació
Musical
24 EUMES meets Carles Reixach 
24 Ajustament bàsic de la guitarra 
elèctrica i acústica
24 Tècniques de veu i cant (Nivell 1)
25 La cançó: fons i forma. 
Tècniques narratives per a lletristes
25 Drets d’autor i propietat 
intel·lectual
25 Com presentar una proposta a 
fires i mercats
26 EUMES meets Dani Trujillo
26 El mercat internacional. 
Oportunitats i riscos per a projectes 
musicals
26 De l’estudi a l’escenari
27 Presentació de Jazz Trombone 
Ballads d’Albert Costa i classe 
magistral
27 Tècniques de veu i cant (Nivell 2)
27 Contractes en la indústria 
musical (I)
28 Santi Serratosa & Càntut
28 Contractes en la indústria 
musical (II)
28 Crowdfunding i campanyes de 
micromecenatge

29 EUMES meets Doble 
29 Autoedita’t - Eines i recursos per 
afrontar una autoedició
29 La distribució digital. Dades i 
consells
30 Creant una campanya de 
comunicació a les xarxes socials (I)
30 EUMES meets Lildami
30 Iniciació a l’autoenregistrament
31 Creant una campanya de 
comunicació a les xarxes socials (II)
31 30 exercicis de respiració per 
millorar l’execució d’instruments 
de vent
31 Producció tècnica de directe
32 Management i booking
32 ACCIÓ - reACCIÓ
32 EUMES meets Tato Latorre
33 Sessions LP amb Joan Pons, 
Gessamí Boada i Enric Montefusco
34 Sessió LP Km. 0 amb David 
Mauricio



24

EUMES meets 
Carles Reixach 
La intel·ligència 
artificial i la creació 
musical

CLASSE MAGISTRAL
Dijous 12 de gener, 18 h
Activitat gratuïta

Una classe magistral sobre l’ús 
de la intel·ligència artificial en la 
creació musical. Carles Reixach 
és el director de l’escola EUMES, 
Ableton Certified Trainer i 
especialista en producció musical 
i disseny sonor per a audiovisuals 
i música electrònica.

A càrrec de Carles Reixach, 
productor musical

Ho organitza: EUMES

Ajustament bàsic 
de la guitarra 
elèctrica i 
acústica
TALLER
Dimarts 17 de gener, 18 h
5 € (inscripció prèvia)

Taller per donar eines per 
identificar i comprendre els 
punts clau que intervenen en 
l’ajustament fi d’una guitarra 
elèctrica i acústica. Es repassaran 
les parts de l’instrument, es 
comentarà la seva funció i 
s’explicarà com ajustar-les. 
L’objectiu és clar: perdre la por a 
remenar l’instrument, ja que tot 
pot tenir solució.

A càrrec de Marc Zamora, luthier 
a Emporium Guitars

Tècniques de veu 
i cant (Nivell 1)
CURS
Del dimarts 24 de gener al 
dimarts 21 de febrer, 18 h 
(5 sessions)
30 € (inscripció prèvia)

Jordi Homs dirigirà aquest curs 
en què es treballaran conceptes 
bàsics de la respiració i el cos que 
tenen una incidència directa en 
la veu i el cant: les tècniques de 
relaxació i motricitat, la projecció 
motriu i vocal, la dinàmica i 
l’expressió des del moviment, 
o el registre vocal. L’objectiu 
és entendre i perfeccionar tots 
aquests aspectes de forma pràctica 
i oferir als assistents unes eines 
senzilles i útils per millorar l’estat 
físic i el cant.

A càrrec de Jordi Homs, cantant
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La cançó: fons i 
forma. Tècniques 
narratives per a 
lletristes
Amb Josep Pedrals i 
Quim Carandell

CURS
Dimecres 1 i 8 de febrer, 18 h
Activitat gratuïta

L’objectiu d’aquest curs és 
proporcionar recursos i tècniques 
literàries bàsiques per millorar 
la capacitat narrativa a l’hora 
d’escriure les lletres de cançons. 
En la primera sessió, a càrrec 
de Josep Pedrals, es donaran 
les eines per passar les idees al 
paper i del paper a l’estrofa, i per 
incorporar criteris rítmics i melòdics 
als textos. En la segona sessió, 
Quim Carandell compartirà la seva 
experiència i aproximació personal 
com a escriptor i compositor de 
cançons.

A càrrec de Josep Pedrals, poeta 
i recitador, i Quim Carandell, 
compositor i cantant de La Ludwig 
Band (Premi Cerverí 2022 a la 
millor lletra de cançó en català)

Ho coorganitzen: La Marfà – 
Centre de Creació Musical i 
Fundació Prudenci Bertrana

Drets d’autor 
i propietat 
intel·lectual
CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 8 de febrer, 18 h
10 € (inscripció prèvia) 

Protegir els drets d’una obra 
i reclamar la compensació 
econòmica que aquests drets 
generen automàticament 
en exposar les cançons i 
composicions al públic. El registre, 
l’explotació del teu catàleg, la 
reclamació dels rendiments i 
com col·laborar amb la resta de 
professionals de la indústria són 
algunes de les temàtiques que es 
tractaran en aquest curs.

A càrrec d’Alex Bace, director de 
l’empresa de gestió de drets de 
comunicació pública JBC MUSIC

Com presentar 
una proposta a 
fires i mercats
CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 15 de febrer, 18 h
10 € (inscripció prèvia) 

Introducció a les diferents 
possibilitats de programació 
artística en festivals, cicles o fires 
i mercats. Després d’aquesta 
visió global, es tractarà sobre el 
rol de les fires professionals en el 
desenvolupament d’artistes i les 
claus per participar-hi amb èxit, 
oferint idees i pistes per encarar 
òptimament un showcase en una 
fira o mercat.

A càrrec de Marc Lloret, director 
artístic del Mercat de Música Viva 
de Vic (MMVV) i músic
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El mercat 
internacional. 
Oportunitats 
i riscos per 
a projectes 
musicals
CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 22 de febrer, 18 h
10 € (inscripció prèvia) 

Cada artista té la seva història i 
les seves pròpies característiques, 
però gairebé tothom somia en 
portar la seva música a festivals, 
mitjans i oients d’arreu del món. 
En aquesta sessió s’analitzaran 
els factors decisius per a l’èxit o 
el fracàs de la internacionalització 
d’un projecte musical. També es 
parlarà d’objectius i estratègies, 
de la recerca de col·laboradors, 
de trobades professionals i de 
finançament, entre d’altres.

A càrrec de Markus Rogue 
Rogozinski, mànager

De l’estudi a 
l’escenari
Taller sobre la creació 
i la interpretació de 
música electrònica en 
directe

TALLER
Dimecres 22 de febrer, 18 h
5 € (inscripció prèvia)

Sessió sobre la creació i la 
interpretació de música electrònica 
en directe, on b1n0, duet de pop 
electrònic experimental de La 
Bisbal d’Empordà, despullaran 
el seu projecte: com neixen les 
seves idees, com s’executen i 
com s’interpreten en directe. Una 
sessió a partir de l’experiència de 
la banda, per saber com portar la 
producció d’estudi al directe, com 
incorporar l’electrònica al live, i per 
parlar de composició i interpretació 
musical amb noves tecnologies.

A càrrec de b1n0, format per Emili 
Bosch i Malcus Codolà

EUMES meets 
Dani Trujillo
Creació de música per 
a l’audiovisual: cinema i 
publicitat

CLASSE MAGISTRAL
Dijous 16 de febrer, 18 h 
Activitat gratuïta

Dani Trujillo, productor de música 
per a publicitat, sèries i pel·lícules, 
explicarà la seva tasca com a 
compositor de música per a cinema 
i publicitat. Trujillo s’ha fet un lloc 
propi dins del mercat audiovisual 
com a compositor musical i 
dissenyador de so. La seva tasca 
professional es distingeix per un 
caràcter polifacètic, que engloba 
des de la creació de música per 
a publicitat de marques fins a la 
creació de bandes sonores de 
llargmetratges, documentals i 
videojocs.

A càrrec de Dani Trujillo, 
productor musical 

Ho organitza: EUMES
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Presentació de 
Jazz Trombone 
Ballads d’Albert 
Costa i classe 
magistral
CLASSE MAGISTRAL
Dissabte 25 de febrer, 10 h
Activitat gratuïta

El trombonista Albert Costa 
presenta el seu llibre Jazz 
Trombone Ballads, que tracta 
sobre la història del trombó jazz 
i d’alguns aspectes tècnics de 
l’instrument, i que també recull 
transcripcions de balades d’alguns 
dels millors trombonistes de la 
història. Seguidament, el mateix 
Albert Costa conduirà una classe 
magistral dirigida a qualsevol tipus 
d’instrumentista, en què parlarà 
sobre les transcripcions de temes 
i solos, així com de la interpretació 
d’articulacions i símbols en 
partitures de jazz.

A càrrec d’Albert Costa, 
trombonista

Ho coorganitzen: La Moderna 
(Escola de Música Moderna de 
Girona) i La Marfà – Centre de 
Creació Musical

Tècniques de veu 
i cant (Nivell 2)
TALLER
Del dimarts 28 de febrer al 
dimarts 28 de març, 18 h 
(5 sessions)
30 € (inscripció prèvia)

Així com el primer nivell del curs 
es basa en les relacions del cos 
amb la veu, en aquest segon 
nivell es treballarà amb major 
deteniment la tècnica del cant. 
Els alumnes entendran el perquè 
de la tècnica i experimentaran 
l’enriquiment harmònic del so a 
partir de l’acció natural. Un taller 
per conèixer el vincle que hi ha 
entre tècnica i expressió, i com 
aquests dos conceptes conviuen 
en el cos humà.

A càrrec de Jordi Homs, cantant

Contractes en 
la indústria 
musical (I)
Introducció als 
contractes, formes i 
aspectes generals

CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 1 de març, 18 h
10 € (inscripció prèvia)

La finalitat d’aquesta primera 
sessió és introduir de manera 
pràctica tant els aspectes bàsics 
en matèria de contractació com 
explicar les diferents formes de 
contractació, i analitzar qüestions 
relatives a la facturació. El curs 
es complementarà amb casos 
pràctics.

A càrrec de José Ramón Gil, 
advocat
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Contractes en 
la indústria 
musical (II)
Aprofundiment dels 
contractes més 
habituals en el sector 
musical

CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 8 de març, 18 h
10 € (inscripció prèvia) 

En aquesta segona sessió 
s’analitzaran de manera 
específica els contractes més 
habituals en l’àmbit de la indústria 
musical i les seves particularitats 
(contractes relatius a actuacions, 
contractes discogràfics, contracte 
de management i booking, 
contractes 360º i contractes 
de distribució digital). El curs 
es complementarà amb casos 
pràctics.

A càrrec de José Ramón Gil, 
advocat

Crowdfunding i 
campanyes de 
micromecenatge
CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 15 de març, 18 h
10 € (inscripció prèvia) 

Curs per descobrir el crowdfunding 
com a eina per impulsar qualsevol 
projecte creatiu. El curs comptarà 
amb exemples reals, i fins a vint 
regles per plantejar correctament 
els projectes. Els alumnes podran 
conèixer les principals plataformes 
de micromecenatge, i aprendran 
com plantejar el disseny i 
l’estratègia de les campanyes de 
finançament col·lectiu.

A càrrec de Valentí Acconcia, 
consultor en crowdfunding

Santi Serratosa 
& Càntut

CURS
Dissabte 4 i diumenge 5 de 
març, 10 h
95 € (inscripció prèvia)

Sèrie d’exercicis i dinàmiques de 
percussió corporal basades en el 
patrimoni musical de transmissió 
oral de les comarques gironines: 
les cançons i músiques de les 
persones més grans del territori. 
El curs incidirà en la improvisació, 
la creativitat i el llenguatge rítmic 
expressat amb el propi cos. Una 
experiència on es reforçarà el 
control, la dissociació i coordinació 
corporal, i el potencial estètic 
i pedagògic dels processos 
d’aprenentatge a partir del ritme i 
de la música.

A càrrec de Santi Serratosa, 
musicoterapeuta, percussionista 
i compositor especialitzat en 
percussió corporal

Ho organitza: Harmony Games

Hi col·laboren: La Marfà – Centre 
de Creació Musical i Càntut. 
Cançons de tradició oral
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EUMES meets 
Doble 
Creació i composició 
en contraposició a la 
música fast food

CLASSE MAGISTRAL
Dijous 16 de març, 18 h
Activitat gratuïta

Doble va enlairar la seva carrera 
artística amb 3 AM, un single 
llançat a principis de 2018 que 
va acumular més de 22 milions 
de visualitzacions, i amb el qual 
va aconseguir un gran impacte 
a les xarxes i va consolidar un 
important nombre de seguidors a 
Llatinoamèrica. En aquesta classe 
magistral parlarà de la creació i 
composició del seu nou treball, 
Vida Lenta, un disc treballat amb 
temps, cuidant fins l’últim detall, i 
per tant creat en contraposició al 
concepte de música fast food. 

A càrrec de Doble, cantant, MC i 
productor

Ho organitza: EUMES

Autoedita’t - 
Eines i recursos 
per afrontar una 
autoedició
CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 22 de març, 18 h
10 € (inscripció prèvia)

Sessió que pretén sintetitzar el 
funcionament tècnic de la indústria 
fonogràfica, en una base de 
coneixement molt pràctic, que 
pugui servir de fonament a grups 
i artistes que veuen l’autoedició 
com una via possible per 
desenvolupar els seus projectes. 
En un món cultural cada cop més 
tecnològic i global, la indústria 
musical alternativa mereix una 
escena autogestionada, conscient 
i preparada.

A càrrec de David Mullor, músic i 
productor fonogràfic

La distribució 
digital. Dades i 
consells
CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 29 de març, 18 h
10 € (inscripció prèvia)

Sessió sobre el funcionament 
de tot l’ecosistema actual de la 
distribució digital de continguts 
musicals. L’alumnat coneixerà 
com la indústria de la música 
gravada s’ha transformat, passant 
dels formats físics a l’era de 
l’streaming, i com s’ha creat una 
nova forma de consumir música 
que ha afectat tant el creador com 
el consumidor final.

A càrrec de David Mullor, músic i 
productor fonogràfic
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EUMES meets 
Lildami
CLASSE MAGISTRAL
Dijous 13 d’abril, 18 h
Activitat gratuïta

Lildami és el pseudònim de Damià 
Rodríguez, un dels cantants de 
referència de rap i trap en català, 
que destaca per un missatge 
positiu allunyat dels estereotips 
de gènere, i que ha decidit fer 
volar el seu talent “imparabla” 
en el món de la música. Amb 
col·laboracions de luxe com 
Oques Grasses, Dorian o Suu, 
entre d’altres, la seva música 
combina perfectament ritmes 
i textures de veu, melodies 
senzilles i temes que parlen de la 
vida, l’amor i el desamor.

A càrrec de Lildami, cantant i 
productor

Ho organitza: EUMES

Iniciació a l’auto-
enregistrament 
CURS
Del dimarts 18 d’abril al 
dimecres 3 de maig, 18 h 
(6 sessions) 
40 € (inscripció prèvia)

Curs orientat a ampliar els 
coneixements en el món de l’estudi 
musical domèstic. Sis sessions 
pràctiques per adquirir recursos i 
tècniques de producció musical, 
per a l’autoenregistrament aplicat 
a assajos i a la creació musical, 
amb els quals els músics podran 
millorar el resultat de les seves 
maquetes.

A càrrec de Lluís Ferrer, tècnic de so

Creant una 
campanya de 
comunicació a les 
xarxes socials (I)
CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 12 d’abril, 18 h
10 € (inscripció prèvia) 

Dues sessions per aprofundir en 
l’ús professional de les xarxes 
socials en la comunicació de 
projectes culturals. La primera 
sessió tractarà sobre els públics 
i el producte. Quins factors s’han 
de tenir en compte a l’hora de fer 
promoció amb xarxes socials dins 
del sector musical? S’analitzarà 
la importància de les xarxes 
en l’estratègia de promoció 
d’un projecte, i com maximitzar 
l’impacte de la nostra campanya a 
partir de la definició de públics i el 
producte a promocionar.

A càrrec de Marc Tapias, director 
de l’agència de comunicació 
cultural En Silencio
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Creant una 
campanya de 
comunicació a les 
xarxes socials (II)
CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 19 d’abril, 18 h
10 € (inscripció prèvia) 

La segona sessió formativa sobre 
l’ús professional de les xarxes 
socials en el sector musical 
està centrada en la planificació 
i execució d’una campanya de 
comunicació a les xarxes. Es 
parlarà sobre com obtenir el 
màxim rendiment de la promoció 
en xarxes socials (de pagament i 
orgànic), i quins són els passos per 
planificar i executar amb èxit una 
campanya a les xarxes socials.

A càrrec de Marc Tapias, director 
de l’agència de comunicació 
cultural En Silencio

30 exercicis 
de respiració 
per millorar 
l’execució 
d’instruments de 
vent
TALLER
Dissabte 22 d’abril, 10 h
Activitat gratuïta

Es coneix la gran importància 
del diafragma a l’hora de tocar 
un instrument de vent, però pocs 
músics treballen més enllà de 
l’instrument per millorar la seva 
execució musical. Aquest taller 
proposa treballar el paper de la 
respiració en l’eficiència del músic, 
els mecanismes implicats en la 
respiració, els aspectes fisiològics 
que poden millorar l’eficiència a 
l’hora de tocar, la relació entre la 
respiració i el llavi, o la postura 
correcta, entre d’altres.

A càrrec de Sílvia Fàbregas, 
fisioterapeuta de l’Institut de 
Fisiologia i Medicina de l’Art

Producció tècnica 
de directe
CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 26 d’abril, 18 h
10 € (inscripció prèvia) 

Què fa un departament de 
producció? Tot esdeveniment 
musical requereix una planificació 
prèvia per tal d’assolir amb èxit 
la seva realització. En aquest 
curs s’analitzaran els processos i 
fluxos de treball de la producció, 
la producció tècnica, la logística, 
la comunicació entre els diferents 
actors que hi intervenen o els 
pressupostos de producció, entre 
d’altres.

A càrrec de Joan-Carles Ros 
Rosky, responsable de producció 
d’Alter Sinergies
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ACCIÓ - reACCIÓ
CONFERÈNCIA
Dimarts 9 de maig, 18 h
Activitat gratuïta

La representació de la dona a la 
indústria musical contempla un 
seguit de polítiques discriminatòries 
amb grans desavantatges 
acumulats. La reacció és 
necessària per l’empoderament, 
i per això aquesta sessió està 
dedicada al herstory i a descobrir 
nous models i referents, amb les 
artistes que van protagonitzar 
l’escena musical de la seva època.

A càrrec d’Àngels Bronsoms, 
periodista especialitzada en gènere 
i comunicació

EUMES meets 
Tato Latorre
CLASSE MAGISTRAL
Dijous 18 de maig, 18 h
Activitat gratuïta

Tato Latorre és un productor i 
músic nascut a Sabadell, i que 
actualment viu entre Barcelona i 
Madrid. Del seu estudi La Sucursal, 
on realitza la majoria de les seves 
produccions, n’han sorgit discos de 
Maldita Nerea, Antonio Orozco o 
Funambulista, entre d’altres, amb 
els quals ha aconseguit diversos 
Discos de Platí, Números 1 a 
les principals llistes, Premis 40 
Principals, un Premi Ondas i una 
nominació als Latin Grammy. En 
aquesta sessió explicarà la seva 
manera d’afrontar una producció.

A càrrec de Tato Latorre, 
productor musical

Ho organitza: EUMES

Management i 
booking

CURS DE GESTIÓ EN EL 
SECTOR MUSICAL
Dimecres 3 de maig, 18 h
10 € (inscripció prèvia) 

Hi ha una figura certament invisible 
que assessora i acompanya 
a l’artista des del backstage. 
Aquesta persona és el mànager i 
amb aquest curs es vol descobrir 
el seu valor afegit. S’explicaran 
les tasques del mànager en un 
projecte musical i els elements 
necessaris per desenvolupar 
la carrera d’un artista. També 
es tractarà de respondre, entre 
d’altres qüestions, quines són les 
funcions d’un mànager i quines 
qualitats ha de tenir, o quin tipus 
d’artista busca aquesta figura.

A càrrec de Laura Gràcia 
Nedderman i Catalina Rosselló, 
mànagers a As de Guia
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SESSIONS LP
Cicle d’audicions comentades d’àlbums clàssics del rock i de la música popular 

Ho condueix: Edu Bonet
Ho coorganitza: La Marfà – Centre de Creació Musical, Biblioteca Salvador Allende i Casa de la Música del Gironès

Jo, la donya i el 
gripau de Pau Riba
Amb Joan Pons 
(El Petit de Cal Eril)

AUDICIÓ COMENTADA
SESSIONS LP #50
Dissabte 25 de febrer, 12 h
Activitat gratuïta

A l’octubre de 1971, Pau Riba 
acompanyat de Toti i Martí Soler, 
Xavier Riba i Mario Pacheco, 
es van asseure davant de casa, 
a Formentera, per enregistrar 
un seguit de peces de creació 
inspirades en la cançó popular 
i tradicional. Amb un equip de 
gravació i una instrumentació 
austera, sense filtrar el so de la 
natura ni els accidents sonors, van 
treure a la llum un disc espiritual i 
tel·lúric, que els reconnectava amb 
la natura, la utopia hippy i el folk 
més psicodèlic.

A càrrec de Joan Pons d’El Petit 
de Cal Eril, músic, productor i 
compositor

Motomami de 
Rosalía
Amb Gessamí Boada

AUDICIÓ COMENTADA
SESSIONS LP #51
Dissabte 25 de març, 12 h
Activitat gratuïta

El tercer àlbum d’estudi de la 
cantant Rosalía, Motomami, 
és un disc que desconstrueix 
gèneres i juga amb els contrastos. 
Rodejada de grans productors, 
el disc ha rebut l’aclamació 
universal de la crítica musical, 
que n’ha elogiat l’experimentació 
i el tractament sonor. Després 
d’El mal querer, un disc que fa ús 
d’elements flamencs barrejats amb 
música pop i urbana, la cantant i 
compositora catalana ha creat un 
disc de pop experimental inspirat 
en la música llatina, reggaeton 
alternatiu i avantguarda.

A càrrec de Gessamí Boada, 
compositora, cantant i pianista

Repeater de Fugazi
Amb Enric Montefusco

AUDICIÓ COMENTADA
SESSIONS LP #52
Dissabte 15 d’abril, 12 h
Activitat gratuïta

Des dels seus inicis a finals de 
la dècada dels vuitanta, Fugazi 
va ser un referent d’integritat, 
un dels màxims abanderats 
del Do it Yourself, però la seva 
transcendència no hauria estat 
així sense l’impacte de la seva 
música. Amb Repeater, la banda 
de Washinton DC va combinar 
l’agressivitat del hardcore de la 
vella escola amb la precisió post-
punk per crear un so innovador, 
cristal·lí però sinuós.

A càrrec d’Enric Montefusco, 
compositor, cantant i guitarrista
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SESSIONS LP KM. 0
Audicions comentades d’àlbums de producció gironina

El Fruit Vermell de David Mauricio
AUDICIÓ COMENTADA
SESSIONS LP KM. 0 
Dilluns 22 de maig, 12 h
Activitat gratuïta

David Mauricio presentava el seu àlbum de debut Ocells 
perduts al 2017, on destacaven la delicadesa de les seves 
lletres i l’entitat de la seva música. Al 2020, l’artista publica el 
seu segon treball, El fruit vermell, amb la producció de David 
Soler i els arranjaments d’Apel·les Carod. En aquest nou treball, 
Mauricio s’endinsa en un paisatge sonor més profund, ple de 
matisos i clarobscurs, fent un cant i un crit a la supervivència, 
i a la consciència de la transformació constant que és viure. A 
càrrec de David Mauricio, compositor, cantant i guitarrista.

Seguint l’estela de les Sessions LP, el cicle d’audicions comentades d’àlbums clàssics del rock i de la 
música popular, les Sessions LP Km. 0 es fixen en produccions discogràfiques singulars realitzades a les 
comarques gironines, en les quals el propi artista és qui comparteix i explica en primera persona la seva 
obra. De cada Sessió LP Km. 0 se’n farà també una càpsula audiovisual.

Ho condueix: Edu Bonet
Ho coorganitza: La Marfà – Centre de Creació Musical, Biblioteca Salvador Allende i Casa de la Música del Gironès
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Contacte
premsa 

www.auditorigirona.org/premsa

Auditori de Girona
Natàlia Sànchez 
nsanchez@auditorigirona.org
872 080 709

Alter Sinergies
Alda Rodríguez 
comunicacio@altersinergies.com
671 384 584



@lamarfamusica
@lamarfamusica
@lamarfamusica@auditori_gi

@AuditoriGirona
@Auditoridegirona
@auditori_gi

La Marfà - Centre de Creació Musical
Carrer de Baix, 2
17006 Girona
Telèfon +34 972 01 00 09
lamarfa@ajgirona.cat

Auditori de Girona
Passeig de la Devesa, 35
17001 Girona
Telèfon +34 872 08 07 09
Fax +34 972 21 15 40
info@auditorigirona.org
info@gironacongressos.org

auditorigirona.org
girona.cat/cultura

girona.cat/lamarfa
girona.cat/cultura


