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1. INTRODUCCIÓ 

“Sense la música, la vida seria un error.” 
Friedrich Nietzsche 

La idea de dur a terme la primera edició del Festival Internacional de Guitarra Ferran Sor a la 
ciutat de Barcelona neix de la voluntat de donar a conèixer i promoure la personalitat i l'obra 
d'aquest compositor i guitarrista català, nascut a Barcelona l'any 1778 i que va morir a París el 
1839. 

Aquest Festival és la millor manera de retre homenatge a la figura de Ferran Sor i Muntades, 
la personalitat musical més destacada de la història de la guitarra i dels compositors catalans   
i espanyols del segle XVIII. Les obres d'aquest extraordinari compositor i concertista, que va ser 
també pedagog, són conegudes i interpretades per grans guitarristes i són publicades per les 
editorials musicals més prestigioses de tot el món. 

Gràcies al seu gran poder expressiu, la guitarra ha estat sempre un mitjà de comunicació 
extremadament dinàmic i heterogeni, que ha sabut desenvolupar-se en nombrosos estils 
diferents, en formacions que van des de la música renaixentista fins al repertori per a la 
guitarra clàssica moderna. 

La ciutat de Barcelona té la gran oportunitat de mantenir viu el record d'una de les seves 
personalitats més importants i influents, tant pel seu llegat musical com per tot el que va fer 
per la guitarra clàssica.  

        Societat Sor de Barcelona 
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2. PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL 

2.1 Origen del Festival  
Amb la creació del Festival Internacional de Guitarra Ferran Sor, no només volem retre 
homenatge a un dels més grans guitarristes de totes les èpoques, que va néixer a Barcelona el 
1778 i va morir a París el 1839, sinó que, alhora, volem contribuir a l’activitat cultural i musical 
de la ciutat de Barcelona, tal i com ho feia, en el seu moment, Joan Llongueres. Avui dia, 
l'obra per a guitarra de Ferran Sor és considerada la més important del període entre el 
classicisme i el romanticisme. Els seus extraordinaris estudis i peces de concert els 
interpreten regularment estudiants i concertistes.  

En el panorama cultural de la ciutat, Barcelona ofereix anualment:  

• El Concurs Internacional de Guitarra Miguel Llobet que és un concurs, i no un festival, 
sense concerts ni classes magistrals. 

• Un esdeveniment d'àmbit més comercial, com és la proposta del Festival Internacional 
de Guitarra de Barcelona, gestionada avui per THE PROJECT, en la qual, des de fa anys, 
ja no s'han programat concerts de guitarra clàssica i que proposa un repertori eclèctic 
de música moderna, fusió i jazz. 

Per aquest motiu, la idea és crear un festival de projecció internacional que es realitzi 
durant cinc dies i que inclogui esdeveniments de diferents estils. Una setmana plena d'actes i 
activitats que atraurà a més d'estudiants de guitarra locals i de tot el món, melòmans i 
professionals del sector: premsa musical, luthiers, fabricants de cordes i editorials. 

Arran de la promoció i de les gestions per aconseguir sinergies i complicitats en l’àmbit de la 
guitarra, el Festival Sor ha establert un acord de col·laboració amb el Certamen Miquel 
Llobet. A més a més, per ampliar aquest marge de col·laboració, alguns lutiers faran 
conferències sobre instruments històrics de referència i sobres tècniques de construcció 
interessants. 

2.2 Concepte i característiques  
El Festival Internacional de Guitarra Ferran Sor de Barcelona serà, en primer lloc, una ocasió 
única per a estudiar amb músics de talla internacional i escoltar-los en directe. Al llarg d’una 
setmana, hi haurà classes magistrals i concerts, i en aquesta segona edició, comptarem amb 
Marcin Dylla, Carles Trepat, Ana Vidovic, Marco Tamayo, el dúo Pyrophorus (Alí Arango/
Josué Fonseca), i Emerson Salazar, aquest ultim, guanyador del Certamen Internacional de 
Guitarra Miquel Llobet 2017. 

Analitzant la tipologia de festivals que se celebren en altres llocs, els que més criden l’atenció 
del públic, en general, i dels professionals de la música, en particular, són aquells que 
ofereixen un intercanvi actiu i real entre participants (concertistes més enllà de l’escenari), 
alumnes, professionals i ciutadans. No n’hi ha prou amb organitzar uns quants concerts, tot i 
que siguin de qualitat, sinó que cal crear espais i activitats que ofereixin als estudiants i a 
tots els participants l'oportunitat de convertir-se en els veritables protagonistes del 
Festival. Activitats i espais amb capacitat per satisfer les diferents exigències de les noves 
generacions, estimular l'intercanvi de noves idees i afavorir l'aprenentatge de nous 
coneixements i mètodes d'ensenyament.  

És per això que, a més dels concerts, s'organitzaran classes magistrals –impartides pels 
mateixos concertistes que actuaran durant el Festival– que permetran als estudiants de 
guitarra, i de música en general, conèixer d’a prop a alguns dels artistes més prestigiosos del 
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món. Les classes s'impartiran als estudiants de guitarra i podran assistir-hi els professors, les 
persones interessades en la pedagogia musical i aficionats/amateurs. 

L’enregistrament audiovisual de tots els esdeveniments del Festival servirà per a la creació 
d’un arxiu audiovisual dedicat a Ferran Sor, accessible també on-line a través de la pàgina 
web creada ad hoc per al Festival (www.festivalsor.cat). 

Els objectius d’aquest festival podrien resumir-se en: 

1. Vessant pedagògica 

• Classes magistrals impartides per guitarristes de renom internacional. 

• Contribuir al coneixement i difusió de la cultura guitarrística des de les diferents 
variants i estils (clàssic i antic), com instrument solista i com instrument de conjunt. 

• Afavorir, a través dels actes del Festival, les relacions intergeneracionals e 
interculturals dels estudiants de musica e dels ciutadans de Barcelona i dels seus 
visitants amb vincles i afició a la guitarra. 

• Oferir als alumnes, mitjançant el concurs, la producció audiovisual i promoció 
artística. 

• Creació d’un arxiu audiovisual amb l’enregistrament de l’obra completa de Ferran 
Sor, a càrrec d’alguns dels millors guitarristes del món. 

2. Vessant divulgativa 

• Difondre l’obra de Ferran Sor. 

• Reivindicar i vincular la figura de l’eminent compositor i guitarrista a la ciutat de 
Barcelona. 

• Contribuir al rellançament dels concerts de guitarra clàssica a la ciutat de Barcelona 
fora del circuit purament turístic. 

• Oferir a la ciutat la possibilitat d’escoltar concerts de guitarra d’excel·lent qualitat 
i, als joves estudiants, la d’aprofitar les classes magistrals de músics i professionals 
de renom internacional. 

• Creació de sinergies amb altres entitats musicals i esdeveniments vinculats a l’àmbit 
guitarrístic. 

3. Vessant expositiva  

• Crear un punt de trobada anual per a tots els professionals de la guitarra 
(concertistes, estudiants, editors, lutiers), afavorint d’aquesta manera un intercanvi 
de coneixements, d’idees i de projectes. 

• Exhibició de guitarres històriques que no estan disponibles habitualment al públic 
interessat, completada amb la conferència.  

http://www.festivalsor.cat
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3. ACTIVITATS 

3.1 Concerts de nit 
Al llarg dels sis dies del Festival, a les 20:30 hores, s’oferirà una sèrie de concerts d’artistes de 
gran talla internacional com són: Marcin Dylla, Carles Trepat, Ana Vidovic, Marco Tamayo, el 
dúo Pyrophorus (Alí Arango/Josué Fonseca), i Emerson Salazar, guanyador del Certamen 
Internacional de Guitarra Miguel Llobet 
 Cada artista invitat ha estat escollit per la seva indubtable qualitat artística i pel seu 
reconeixement internacional, provinents de diferents  punts d’ Espanya, Europa i Estats Units 
d'Amèrica. 
L’últim concert, el Concert de Cloenda, serà a càrrec dels tres millors estudiants de les classes 
magistrals i del  guanyador del Certamen Internacional de Guitarra Miquel Llobet 2017. 

3.2 Classes magistrals 
Remarcant la importància pedagògica del Festival Internacional de Guitarra Ferran Sor, s’han 
previst unes classes magistrals impartides pels mateixos artistes convidats, d’una durada de 5 
hores i 15 minuts per cada professor, que donaran cabuda a uns 7 alumnes actius, cada un dels 
quals rebrà 45 minuts de lliçó. També podran assistir a les classes magistrals les persones que 
vulguin participar en qualitat d’oients.  

3.3 Conferències  
El Festival presentarà un cicle de  quatre conferències i un documental, de dimarts a 
dissabte, de 17:30 h. a 19:00 h, al Auditori del Conservatori del Bruc. 
La primera serà a càrrec del lutier  Santiago Canals  que parlarà sobre la construcció de la 
guitarra de concert i de la que utilitzà Ferran  Sor a la seva  època. 
Les altres tres estaran centrades en la figura de Ferran Sor i seran a càrrec dels guitarristes, 
musicòlegs i compositors:  Josep María Mangado  autor del llibre  La Guitarra en  Cataluña, 
1769-1939, i Jaume Torrent. 
La conferencia i el documental Emili Pujol, Mestra de Vida, dirigit per la doctora, especialista 
en Emili Pujol, Maria Ribera Gibal serà projectat l’últim dia del Festival , també al Auditori del 
Conservatori del Bruc. 

3.4 Espais d’exposició i proves acústiques per a lutiers, 
fabricants de cordes i distribuïdors 

El Festival acollirà a lutiers, fabricants de cordes per a guitarres, editorials, discogràfiques i als 
productors de tot tipus d’accessoris per a la guitarra, oferint així una nova possibilitat de 
trobar-se anualment i poder intercanviar coneixements i novetats. Serà durant els dies 13, 14 i 
15,  de 10h a 19h, tot i que els expositors  tindran els espais expositius a la seva disposició fins 
el dissabte 18, últim dia del  festival.  

3.5 El concurs i els premis  
El jurat triarà els tres millors estudiants de les classes magistrals a través d’un vídeo enviat per 
youtube per part dels concursants i se celebrarà un concert interpretat per ells mateixos, el 
dissabte a la nit.  
A més a més, el millor dels tres estudiants rebrà un premi que consistirà en la producció d’un 
enregistrament audiovisual professional que serà difós a través de la pàgina web i de les xarxes 
socials del Festival  Internacional de Guitarra Ferran Sor. 
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4. CALENDARI 
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5. ELS CONCERTS: PROGRAMES I 
BIOGRAFIES DELS ARTISTES 

[Els programes estan subjectes a canvis per part dels artistes.] 

Concert inaugural 

MARCIN DYLLA, guitarra 

Dia 13 de setembre de 2021 
20:30h, Auditori Eduard Toldrà 

 

PROGRAMA 
A determinar 

 

Marcin Dylla és considerat per molts crítics de música i melòmans com un dels guitarristes 
clàssics més destacats. La seva fama és deguda, entre altre coses, a la gran quantitat de 
premis que ha guanyat  en diferents concursos de música. Entre els  anys 1996 i 2007, va 
guanyar dinou vegades el primer premi en els concursos internacionals de guitarra més 
prestigiosos d’ Europa i EE.UU.  

Ha estat honorat nombroses vegades amb premis del públic  i d’orquestres amb les quals ha 
actuat. El 2002, en la VII Convenció Internacional de Guitarra d’Alessandria, Marcin Dylla va 
rebre el premi del Cercle de crítics de música , Guitarra d’ Or  “ a la jove promesa”.  

• La fama de Marcin Dylla s’ha vist consolidada en la vida artística d’ Europa amb 
participacions a nombrosos festivals de música, classes magistrals, col·laboració  amb  
músics i orquestres de prestigi, recitals en sales de concerts importants, com ara: la 
Konzerthaus  de Viena, Musikverein de Viena, Auditorio Nacional de Madrid, Filharmonia 
de Sant Petersburg i Kleinhans Music Hall de Buffalo (N.Y.).  

Marcin Dylla va néixer el 6 de juny de 1976, a Chorzów. Va començar les classes de guitarra als  
8 anys. Entre el 1995 i el 2000, va estudiar a l’ Acadèmia de Música de Katowice, a la classe de 
guitarra de la Prof. adjunta, Wanda Palacz. La seva  educació musical va continuar  en les 
següents escoles estrangeres: Acadèmia de Música de Basilea,  sota la direcció del Prof. Oscar 
Ghiglia; a l’Acadèmia de Música de Freiburg, sota la direcció de la Prof. Sonja Prunnbauer ; i al 
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Conservatori de Música de Maastricht, sota la direcció del Prof. Carlo Marchione.  

Marcin Dylla ha guanyat els següents premis: 

1996 - I Premi al Edmund Jurkowski Concurs Internacional de Guitarra, a Tychy (Polònia) 
1997 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra, a Tredrez-Locquemeau (França) 
1998 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra  Karl Scheit, a Viena 
1999 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra, a Liechtenstein 
2000 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra, a Alcoi (Espanya)  
2000 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra en Gargnano (Italia) 
2001 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra Forum Gitarre, a Viena 
2001 - I Premi al  Concurs Internacional de Guitarra, a Sernancelhe (Portugal)  
2001 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra, a Alessandria (Itàlia) 
2002 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra Joaquín Rodrigo, a Madrid  
2002 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra en Almeria (Espanya) 
2002 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra, a Creta 
2002 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra H.R.H. Princesa Cristina, a Madrid 
2003 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra, a Markneukirchen (Alemanya)  
2003 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra René Bartoli, a Aix en Provence (França) 
2004 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra Joann Falletta, a Buffalo NY (USA) 
2004 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra Printemps de la Guitare, a Brussel·les 
(Bèlgica) 
2006 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra, a Aranda del Duero (Espanya)  
2007 - I Premi al Concurs Internacional de Guitarra ¨Guitar Foundation of America“ , a Los 
Ángeles (USA)  
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CARLES TREPAT, guitarra 

Dia 14 de setembre de 2021 
20:30h, Auditori Eduard Toldrà 

 

PROGRAMA 
A determinar 

Carles Trepat. Nascut a Lleida l'any 1960, Carles Trepat va iniciar els estudis musicals a la seva 
ciutat natal amb Jordi Montagut. L'any 1976 va assistir, a Cervera, a l'últim curs de guitarra 
dirigit per Emili Pujol. Posteriorment, va ampliar els estudis a Barcelona, amb Eduardo Sáinz de 
la Maza i Eulogio Dávalos, al Conservatori Superior de Música Oscar Esplà d'Alacant, amb José 
Tomás i a l'École Normale de Musique de Paris, amb Alberto Ponce. 
Va iniciar l'activitat concertística als disset anys, i un any després va actuar al Teatro Real de 
Madrid com a guanyador del Concurs Permanent de les Joventuts Musicals d'Espanya. Entre els 
nombrosos premis que ha aconseguit destaquen el Premi Tàrrega del Certamen Internacional 
Francesc Tàrrega de Benicàssim, el premi especial del jurat del Concurs Internacional de 
L'Havana, i el primer premi del V Concurs Internacional de Toronto. 
Dedicat des de molt jove a l'ensenyament de la guitarra, Carles Trepat va ser professor del 
Conservatori Professional de Música de Vila-seca durant cinc cursos i és convidat regularment a 
impartir cursos de perfeccionament en conservatoris i escoles de música: a Saragossa, A 
Coruña, Gijón, Badajoz, a Ikasmúsica de Bilbao, Alkmaar (Holanda), Volos, Salònica (Grècia), 
etc. Ha tingut el privilegi de col·laborar amb José Tomás, com a professor assistent, als Cursos 
de Vila-seca i Dènia durant més de deu anys. Des del 2005 és professor del Curs Internacional 
de Música de Cervera. 
Carles Trepat ha fet concerts i recitals a Espanya, França, Rússia, Àustria, Anglaterra, Xile, 
Austràlia, Canadà, etc. Han tingut un relleu especial les seves actuacions al Wigmore Hall i al 
Queen Elisabeth Hall de Londres, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, a la 
Philharmonia de Varsòvia, al Teatro de la Maestranza de Sevilla, a la Sala Glinka de Sant 
Petersburg i al Conservatori Txaikovski de Moscou. Ha participat al Festival de Música i Dansa 
de Granada, al Shell Darwin Guitar Festival, al Festival de Radio-France Montpellier i a les 
Temporades Ibercàmera i Euroconcert de Barcelona. 
Com a solista ha col·laborat amb la London Festival Orchestra, amb l'Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya, amb l'English Chamber Orchestra, Orquestra de Cadaqués, I 
Musici i amb l'Orquesta Ciudad de Granada, entre d'altres, amb directors com Josep Pons, 
Leopold Hager, Enrique García Asensio, FriedemannLayer i NevilleMarriner. 
Salvador Brotons, Albert Llanas, Feliu Gasull i Manuel García Morante li han dedicat algunes de 
les seves composicions. També ha publicat obres originals i transcripcions per a guitarra. La 
seva obra Homenatge a Baden Powell va ser premiada al Carrefour Mondiale de la Guitare de 
Martinique el 1994. 
Ha enregistrat diversos CDs, dos d'ells dedicats a la música de Manuel Quiroga i Frederic 
Mompou i “El Albaicín”, que enregistra per primera vegada una peça de la “Iberia” d'Albéniz, 
per a guitarra sola. En col·laboració amb el Cor de Cambra del Palau de la Música, ha 
enregistrat el “Romancero gitano” de M. Castelnuovo-Tedesco, sobre poemes de Federico 
García Lorca, i amb el Quartet Casals el quintet del “Fandango” de Boccherini. 
Carles Trepat interpreta habitualment amb guitarres històriques de Joseph Pagés (1809), Santos 
Hernández (1920) i Antonio Torres (1892). 
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PYROPHORUS GUITAR DUO (ALÍ ARANGO/JOSUÉ FONSECA) 

Dia 15 de setembre de 2021 
20:30h, Auditori Eduard Toldrà 

PROGRAMA 
A determinar 

Pyrophorus Guitar Duo és un projecte original del guitarrista i compositor Alí Arango al costat del 
guitarrista Josué Fonseca, que amb una proposta diferent al cànon de duo de guitarra clàssica, 
ens ofereix una nova dimensió de la versatilitat i de les possibilitats d'aquest format. Amb música 
original i arranjaments escrits pel duo, Arango difumina les barreres entre el clàssic i el popular, 
explorant la fusió entre música popular cubana, Jazz, Funk i Música Contemporània.

Pyrophorus Guitar Duo s'ha presentat ja en importants sales i festivals com: Palau de la Música 
Catalana (Barcelona), Auditori "Manuel de Falla" (Granada), Festival de Música i Dansa de 
Granada, Cicle Mestres de la Guitarra (Barcelona), cicle "Els Jardins de Falla" Granada, Palau 
de la Música Catalana (Barcelona), Festival "la Garrigues Guitar Fest", Teatre del Centre Cívic la 
Ferradura i, a més, han realitzat gires al Japó.

Han gravat el seu CD Pyrophorus "Vol.1" pel segell JSM Guitar Records i estan patrocinats per 
Guitarras Alhambra i Knobloch Strings.



12

MARCO TAMAYO guitarra 

Dia 16 de setembre de 2021 
20:30h, Auditori Eduard Toldrà 

PROGRAMA 
A determinar  

Marco Tamayo, el guitarrista cubà amb nacionalitat austríaca, aclamat com "Il Re della 
Chitarra" pel diari italià La Stampa, és guanyador de concursos internacionals  importants, com 
el Concurso Internacional de Guitarra Michele Pittaluga - Città di Alessandria, a Itàlia, el 
Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia , a Espanya, el Primer Concurs Internacional 
Nikita Koshkin de Rust, a Àustria, el Concurs Internacional Leo Brouwer de La Habana, a Cuba, 
entre altres. Ha interpretat, com a solista, amb orquestres i directors aclamats arreu del món i 
és una figura líder de la guitarra clàssica, tant com a concertista com com a professor. Marco 
Tamayo és també Professor a la Universitat Mozarteum de les Arts de Salzburg, i en el 
Landeskonservatorium de Klagenfurt, a Àustria. A més a més, és Professor convidat  a l’ 
Acadèmia de Música de Gdansk, Polònia, i va ser professor de la Universitat de Sydney a 
Austràlia. El seu llibre titulat  "Principios Esenciales para la interpretación en la guitarra 
clàssica" ha canviat  l’ enfocament sobre l’instrument i el seu ensenyament arreu del món. 
Alguns dels  seus estudiants gaudeixen d’una carrera internacional. Marco Tamayo també és 
director artístic del Concurso Internacional de Guitarra Michele Pittaluga - Città di Alessandria, 
i va ser nomenat ciutadà d’honor de les ciutats italianes d’ Alessandria i Solero. Tamayo 
interpreta amb una guitarra Simon Marty. És un artista Savarez, i interpreta amb cordes Alianza 
Azul-Cantiga. Marco Tamayo és President de Marco Tamayo Edition, creada el 2014, editorial 
que ha renovat les edicions de guitarra clàssica fins avui dia. 
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ANA VIDOVIĆ, guitarra 

Dia 17 de setembre de 2021 
20:30h, Auditori Eduard Toldrà 

PROGRAMA 
A determinar 

Ana Vidović va néixer a Karlovac, Croàcia. Va començar a tocar la guitarra com nena prodigi als 
cinc anys d'edat, inspirada en el seu germà Viktor. També és germana del pianista de concerts 
Silvije Vidovic . El seu pare tocava la guitarra elèctrica . Vidović va començar a actuar als vuit 
anys; als 11 anys actuava internacionalment; als 13 anys es va convertir en l'estudiant més jove 
en assistir a la prestigiosa Acadèmia de Música de Zagreb, on va estudiar amb el professor 
Istvan Romer .

La reputació de Vidović a Europa li va comportar una invitació a estudiar al conservatori Peabody 
de Baltimore, Estats Units (amb Manuel Barrueco), en la qual es va graduar el maig del 2005. Ha 
viscut als Estats Units des de llavors, on també treballa com a tutora privada.

Vidović toca una guitarra Jim Redgate en exclusiva i ha dit: "Quan la vaig aconseguir i vaig 
començar a tocar amb ella, de seguida vaig saber que aquest era l'instrument que vull estar 
tocant durant molt de temps”. Ha llançat sis CD publicats per Croatia Records, BGS i Naxos i ha 
llançat dos DVDs publicats per publicacions de Mel Bay .

Vidović ha guanyat diversos premis i concursos, inclosos primers premis a la competició 
internacional Albert Augustine a Bath, Anglaterra, a la competició Fernando Sor de Roma, Itàlia i 
a la competició Francisco Tárrega a Benicasim, Espanya. Altres premis destacats inclouen 
el concurs Eurovision Young Musicians, el concurs Mauro Giuliani a Itàlia, el Printemps de la 
Guitare a Bèlgica i les audicions internacionals Young Concert Artists a Nova York. El Gramòfon 
va remarcar la seva "destresa extraordinària".

https://ca.wikipedia.org/wiki/Karlovac
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%A0cia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nen_prodigi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el%C3%A8ctrica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Baltimore
https://ca.wikipedia.org/wiki/Manuel_Barrueco
https://ca.wikipedia.org/wiki/Naxos_Records
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bath
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ferran_Sor_i_Muntades
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_d%27Ass%C3%ADs_T%C3%A0rrega_i_Eixea
https://ca.wikipedia.org/wiki/Benic%C3%A0ssim
https://ca.wikipedia.org/wiki/Festival_d%27Eurovisi%C3%B3_de_Joves_M%C3%BAsics
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mauro_Giuliani
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EMERSON SALAZAR, (Guanyador del Certamen Internacional de Guitarra Miguel Llobet 

2016) i ESTUDIANTS DE LES CLÀSSES MAGISTRALS. 

Dia 18 de setembre de 2021 
20:30h, Auditori Eduard Toldrà 

 

PROGRAMA (a determinar) 

Emerson Salazar nascut a San Felipe, Xile, és un dels guitarristes clàssics més destacats de la 
seva generació. Guanyador del primer premi al Certamen de Guitarra “Miguel Llobet” de 2016, 
al Concurs d’ Execució Musical “Dr. Luis Sigall” de 2012, i el XXXV Certamen de Guitarra Andrés 
Segovia 2010, amb la seva sòlida tècnica i musicalitat, ha emocionat audiències d’ Europa i 
Amèrica. 

El juny de 2013 estrena el segon concert per a guitarra i orquestra de John McLaughlin a Israel, 
juntament amb la Sinfonietta Beer Sheva, i sota la direcció de Doron Salomon. 

La trajectòria artística d’aquest jove músic comença a Xile, on ofereix els seus primers 
recitals, intervé a programes de ràdio i televisió, participa en estrenes d’obres per a guitarra i 
toca com a solista amb diverses orquestres xilenes. Durant aquesta època obté una 
llicenciatura de Música a la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso, sota el guiatge de qui 
considera el seu gran mestre i mentor, Guillermo Nur. El 2007, és becat pel govern de Xile per 
a  realitzar estudis de Màster a la Universitat Mozarteum, Salzburg, Àustria, on estudia amb 
Eliot Fisk i Ricardo Gallén, graduant-se el 2009 amb la màxima qualificació. El període 
2007-2011, es veu marcat per una intensa activitat artística. Cal remarcar els seus concerts a 
Espanya, Portugal, Alemanya i Àustria. En aquest període és premiat a Barcelona, Concurs 
Miguel Llobet  2008, i a València, Concurs Josefina Robledo 2009. 

El 2009 es trasllada a Munic, ciutat plena de cultura i d’art, on troba un ambient adequat per 
a  desenvolupar la seva tasca com a artista i com a professor de guitarra. 

Premis: 

Primer premi, i premi del públic. 
Certamen de Guitarra “Miguel Llobet”-Barcelona, España, 2016 

Primer premi, millor intèrpret d’ obra obligatòria xilena i premi del públic 
Concurs d’ Execució Musical “Dr. Luis Sigall”-Viña del Mar, Xile, 2012 

Tercer premi 
Concurs Internacional de Guitarra Alhambra – València, Espanya 2012 
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Primer premi i millor interpretació de música española.  
Certamen Andrés Segovia – La Herradura, Espanya 2010 

Primer premi 
Concurs Josefina Robledo – València, Espanya 2009 

Segon premi i millor intèrpret de música de Llobet. 
Concurs Miguel Llobet – Barcelona, Espanya 2008 

Segon Premi i millor intèrpret de música xilena 
Concurs Liliana Pérez Corey – Santiago, Xile 2007 

Primer premi 
Concurs Darwin Vargas – Valparaíso, Xile 2005 

Tercer premi i millor intèrpret de música xilena 
Concurs Liliana Pérez Corey – Santiago, Xile 2003 
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6. ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓ DEL 
FESTIVAL 
6.1 Equip del Festival  

Societat Sor de Barcelona (SSB) 

La Societat Sor de Barcelona (SSB) és una agrupació de professionals i persones que 
creiem en la música de Sor i que pensem que, a més del mèrit d'haver estat l'autor de 
música per a guitarra més important de la seva època, també ha estat un dels 
principals compositors catalans i espanyols del Classicisme i del primer Romanticisme, 
tant en el camp vocal com en el simfònic. 

Fa ja temps un dels nostres socis em comentava que guitarristes i musicòlegs que venien de pas per 
Barcelona s’estranyessin que, havent-hi societats dedicades a Sor a altres indrets del món, no n’hi 
hagués cap a la ciutat on va néixer i on va desenvolupar la primera part de la seva carrera. 

Volem suplir així una llarga mancança, i això ha fet que ens hàgim reunit tretze individualitats de 
procedències diferents amb un interès comú per la seva figura, que són les que hem constituït la 
"Societat Sor de Barcelona, associació per a la recerca i difusió musicals" (SSB) per tal de crear sinergies i 
crear una plataforma per treballar plegats o, si més no, coordinats. I esperem que es vagi ampliant ben 
aviat amb socis d'arreu. 

Transcendència de la figura de Sor. 

Com deia Ernest Lluch, Sor és el compositor català més interpretat a l’estranger, tant en el camp 
concertístic com en el d’edicions i enregistraments. Val a dir que aquest fet es deu especialment a la 
difusió de la seva música per a guitarra, que Sor va publicar ja en vida i que, des de llavors, no ha deixat 
de tocar-se mai. Tanmateix, el panorama del coneixement de Sor s’ha anat ampliant recentment amb 
aportacions de diferents investigadors i intèrprets. 

En aquest sentit, la publicació dels Sor Studies, una obra col·lectiva dirigida per Lluís Gàsser, ha ampliat 
i posat al dia la documentada monografia que va fer Brian Jeffery l’any 1977. El mateix Jeffery ha estat 
el responsable de la difusió de la música per a veu solista (arietes i seguidilles), mentre que Josep Maria 
Roger ha recuperat la seva obra per a piano. Sergi Casademunt està treballant en la recuperació dels 
ballets i Joan Lluís Moraleda va recuperar la seva única òpera, mentre que Josep Dolcet s’ha dedicat a la 
recuperació de la seva música per a orquestra. 

6.2. Auditori del Bruc: Classes magistrals i concerts 
Les classes magistrals i els concerts es duran a terme al auditori i a les aules del Conservatori 
del Bruc. 
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Director Artístic del Festival: GIULIANO BELOTTI (guitarrista I compositor) 

El seus darrers treballs discogràfics són el CD “Vivaldi sulle Sei Corde” i “Meditaciones sobre el Quijote”, 
ambdós produïts per Columna Música de Barcelona, i “Carmen” en duo amb el violinista Leor Maltinski, 
per Naxos. Anteriorment, ha enregistrat un àlbum, com a solista, que es titula  “Alma del Sur” i un altre, 
“Hawa”, en duo amb el percussionista cubà Armando Cornell, ambdós produïts i distribuïts per la casa 
discogràfica MAP de Milà. També ha impartit classes magistrals a Mèxic, a Itàlia (Conservatori “G. Verdi” 
de Milà) i a Catalunya (Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona).  

Com a compositor, ha publicat les seves obres per a guitarra sola i música de cambra amb Les 
Productions d’Oz de Canadà i a la Brotons & Mercadal de Barcelona. Sobre les seves “Guitar Works”, 
Classical Guitar Magazine escriu:” [...] The eight pieces are all written in a contemporary idiom and 
without exception are attractive, musically accessible and skillful in their construction. [...] It is always 
a good sign when, after playing through new works by a composer, one seeks out more from the same 
name. This is what happened after spending a little time on this book. Guitar Works contain some 
lovely material for inclusion on concerts or recordings”. 

Ha estat honorat amb beques de Jan i Bertha Werter, Eileen Hayes Ludlam Memorial Scholarship, 
Satterthwaite Scholarship Award i Elizabeth And Joseph Brenner Scholarship i ha obtingut l’Advanced 
Certificate en Interpretació de Guitarra a The Juilliard School, a la ciutat de Nova York, sota la tutela 
de Sharon Isbin per a guitarra clàssica y Carol Wincenc per a música de cambra. El 1998 se li va 
atorgar el Diploma Superior d’Interpretació per decisió unànime del jurat a l’École Normale de Musique 
“Alfred Cortot”, de París, sota la tutela d’ Alberto Ponce. Un músic italià a qui Ponce ha descrit  com 
“un guitarrista dotat d’una gran finesa musical”.  

Giuliano Belotti va néixer a Bergamo, Itàlia, i va començar els seus estudis musicals a l’edat de vuit 
anys. Més endavant, va estudiar durant deu anys sota la tutela de Giorgio Oltremari qui va tenir una gran 
influència en la seva educació musical. Es graduà al conservatori “Gaetano Donizetti” i va rebre el 
diploma final amb les màximes qualificacions. Durant els seus estudis a Itàlia, Giuliano Belotti participà 
en diverses classes magistrals, impartides  per Alirio Díaz, Tilman Hoppstock i David Russell.  

Compositors com Marcel Khalife, Ricardo Llorca i Simone Iannarelli li han dedicat obres per a guitarra.  
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Gestió econòmica i producció:  Societat Sor de Barcelona (SSB) 

Producció, difusió i premsa:  PACA TOMÁS 

Producció tècnica dels concerts:  EQUIP TÈCNIC DEL CMMB 

Producció Audiovisual & Designer:  CLASSICAL MUSIC VIDEO PRODUCTIONS 
(www.classicalmusicvideoproductions.com) 

7. LINKS D’INTERÈS i CONTACTE 

Website: www.festivalsor.cat  

Facebook page: www.facebook.com/festivalsor/ 

Twitter: www.twitter.com/festivalsor 

Email: info@festivalsor.cat 

Premsa (Paca Tomás): press@festivalsor.cat 

Direcciò (Giuliano Belotti): director@festivalsor.cat 

  

Marcin Dylla video:  

 

Carles Trepat  video:  

 

Marco Tamayo  video:  

 

Pyrophorus Guitar Duo video:  

 

Ana Vidović video:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=inBKFMB-yPg
https://www.youtube.com/watch?v=saSQ3LaPUzg
http://www.classicalmusicvideoproductions.com
http://www.festivalsor.cat/
http://www.facebook.com/festivalsor/
http://www.twitter.com/festivalsor
mailto:info@festivalsor.cat
mailto:press@festivalsor.cat
mailto:director@festivalsor.cat
https://www.youtube.com/watch?v=332PRT7hxWw
https://www.youtube.com/watch?v=5EbE_JYZ7xE
https://www.youtube.com/watch?v=SICCPPcN4i4

