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Presentació

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

El Festival Internacional de Guitarra Ferran Sor es un esdeveniment que vol homenatjar 
el gran compositor i guitarrista, nascut a Barcelona el 14 de febrer de 1778. La figura i 
la importància de Sor és inqüestionable per ser autor de moltes composicions, no només 
per a guitarra, entre les quals destaquen tres òperes, tres simfonies, nou ballets, un con-
cert per a violí, nombroses cançons en castellà, català, francès, i anglès, i diverses obres 
per a música de cambra. És considerat un dels pilars més importants del repertori per a 
guitarra clàssica de sis cordes, per les seves peces de concert, pels seus nombrosos es-
tudis i pel seu Méthode pour la Guitare; no sense raó el musicòleg Fétis el va anomenar 
“el Beethoven de la guitarra”. Els compositors i guitarristes que aparegueren després 
demostren que la ciutat de Barcelona va ser, durant més de dos-cents anys, un punt neu-
ràlgic de debat i de creació, també pel món de la guitarra. Figures imprescindibles en la 
història d’aquest instrument, com són ara Francisco Tàrrega, Miquel Llobet, Emili Pujol, 
María Luisa Anido van trobar en aquesta ciutat un lloc favorable pel desenvolupament 
de la guitarra clàssica i del seu repertori. La ciutat de Barcelona té, doncs, l’oportunitat, 
i també la responsabilitat, de tirar endavant aquesta gran tradició guitarrística i d’omplir, 
finalment, l’absència d’un festival dedicat íntegrament a la guitarra clàssica.

La realització del Festival Internacional de Guitarra Ferran Sor ha estat possible gràcies al 
suport de la Societat Sor de Barcelona, de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, 
del Conservatori Municipal de Música, de l’Institut de Cultura de Barcelona, de l’Institut 
Nacional de les Arts Escèniques i la Música, i al treball de tot l’equip de producció del 
festival, a la col·laboració del Certamen Internacional de Guitarra Miquel Llobet i a la 
contribució de tots els espònsors.

En la seva tercera edició, el Festival Internacional de Guitarra Ferran Sor presentarà, 
d’una banda, una atractiva selecció de concerts i classes magistrals a càrrec de guita-
rristes internacionals de gran notorietat, com són el polonès Marcin Dylla, l’espanyola 
Anabel Montesinos, el Pyrophorus Guitar Duo, format pels cubans Alí Arango i Josué 
Fonseca, el cubà/austríac Marco Tamayo i el català Guillem Pérez-Quer. De l’altra, ator-
garà un premi al millor estudiant de les classes magistrals, i, finalment, proveirà un espai 



per a l’exposició de lutiers, editors, segells discogràfics, i fabricants de cordes i accessoris, 
amb el propòsit de crear un àgora entorn d’aquest instrument tan fascinant i de qui 
d’una manera o una altra s’hi troben vinculats.

Esperem que aquesta tercera edició pugui continuar contribuint al renaixement d’un 
nou espai de trobada i difusió de la guitarra clàssica.

Giuliano Belotti, 
director artístic i fundador 



Societat Sor de Barcelona · SSB

La Societat Sor de Barcelona (SSB) és una agrupació de persones que creu en la música 
de Sor i que pensa 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 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 indivi-
dualitats 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.



Ferran Sor (o Fernando, o Ferdinando, o Ferdinand) va ser batejat amb el nom de Joseph 
Fernando Macari Sors, a la Catedral de Barcelona, el 14 de febrer de 1778, probable-
ment quan els seus pares vivien al carrer Sant Pau 99. Fill de Joan Sors, un comerciant 
melòman que el portava a concerts tot sovint, el petit Sor aviat va conèixer el món de 
l’òpera italiana (tan en boga en aquella època) i també el de la guitarra, ja que el pare 
la tocava una mica. Encara infant, Sor va rebre classes de música i violí de Josep Prats, el 
primer violí de la Catedral de Barcelona, però, després de la mort del pare, quan Sor tenia 
dotze anys, va haver d’interrompre aquestes classes. Per sort, l’abat de Montserrat, José 
Arredondo, que apreciava molt les qualitats musicals i guitarrístiques del jovenet Sor, va 
oferir a la seva mare, Isabel Muntada (o Muntadas, o Montadas), la possibilitat que el 
seu fill continués estudiant música al monestir. En les seves Memòries de Montserrat, Sor 
parla abastament del seu principal mestre, el monjo Pare Anselm Viola, i descriu també 
el seu primer contacte amb la música francesa a través d’alguns clergues francesos que, 
exiliats a causa de la revolució francesa, s’havien refugiat al monestir. La seva educació 
musical a Montserrat es va interrompre perquè la mare el va obligar a incorporar-se al re-
giment de Vilafranca del Penedès i a seguir la carrera militar; no obstant això, Sor sempre 
trobà suficient temps per a dedicar-se a la composició, al piano i a la guitarra, i la seva 
reputació com a jove músic talentós segurament va influir en la seva ràpida promoció 
a tinent. La seva primera òpera, de títol i estil totalment italians, Il Telemaco nell’Isola 
di Calipso, que va acabar a l’edat de dinou anys, va tenir fins a quinze representacions 
durant la temporada 1797-98, en el Teatre de la Santa Creu a les Rambles de barcelona, 
segurament el més antic de tot Espanya (acabat el 1603, reconstruït totalment després 
de l’incendi de 1787, fa ser rebatejat com a Teatre Principal, el 1840). Quan, amb poc 
més de vint anys, Sor es traslladà a Madrid per intentar entrar a la cort de Carles IV (que 
tocava el violí però “sabía más de caza que de música”1), va ser descartat pel “chef de 
sa musique”, probablement el francès Alexandre Boucher, amb aquestes malèvoles pa-
raules “C’est, dit celui-ci, quelque chose de mieux que les frons frons ordinaires , mais 
le talent de Sor est celui de tant d’amateurs, qui jouent par instinct et d’oreille, mais 
sans connaître une note de musique”1. A Madrid, Sor (igual que Goya) va trobar el seu 
primer mecenas, la famosa Duquessa d’Alba, però tan sols  dos anys més tard, el 1802, 
en morir la duquessa, el jove Sor torna a Barcelona, on el Duc de Medinaceli li ofereix 
l’administració dels seus béns a Catalunya. En aquesta època va compondre dues simfo-
nies, tres quartets, un salve, cinc o sis rosaris, i nombroses cançons espanyoles. L’arribada 
de Napoléo a Espanya, el 1808, va interrompre el pacífic estil de vida de Ferran Sor. Al 
principi, encara que fos un admirador de la música i la cultura franceses, i es relacionés 
amb músics francesos, es va oposar a l’ocupació; d’aquí vénen les famoses cançons 
patriòtiques, com ara “Venid, vencedores”. Més tard, quan es nomenat comissari de 
policia a Jerez, Sor col·laborà amb els francesos, tant que el Comte Louis Mazzucchelli, 

Biografia de Ferran Sor



un general al servei de Napoleó, li va presentar la Duquessa d’Albufera, esposa del maris-
cal napoleònic Suchet i bona cantant, per a qui Sor va dedicar una cantata per a solista, 
cor, cordes i vents. Quan Josep Bonaparte va marxar d’Espanya, el 1813, Sor es va veure 
obligat a marxar, també, ja que tothom el considerava un afrancesat. En aquella època, 
els afrancesats eren, sovint, “els elements més progressistes de la societat espanyola, de 
mentalitat lliberal, que veien a Josep [Bonaparte] com l’esperança d’una Espanya refor-
mada”2. De fet, el nou monarca Ferran VII, considerat el pitjor monarca que hagi tingut 
mai Espanya, abolirà la Constitució de 1812, empresonarà tots els lliberals i restaurarà la 
Inquisició. El 1813, Sor va arribar, per tant, a París, on ja era conegut com a compositor 
gràcies a la publicació de les seves primeres composicions per part de Salvador Castro de 
Gistau, en el seu Journal de Musique Etrangère pour la Guitare ou Lyre. El seu desig era 
conquerir el món de l’òpera parisenca, però el seu estil, considerat massa italià, no va 
ser ben acceptat per part del món operístic francès. Aleshores, el 1815, va decidir tras-
lladar-se a Londres, on els artistes espanyols eren molt apreciats. Les seves àries italianes 
eren famoses “entre la classe més alta dels amants de la música”3 i Sor produí també 
una gran impressió com a guitarrista, tant, que el seu nom va ser incorporat entre els 
primers de la llista dels Associates of the Philharmonic Society. El període de Londres va 
ser un dels més actius i satisfactoris de tota la seva vida. Aquí va publicar molta música 
vocal, ballets, adaptacions d’ àries d’òperes per a veu i guitarra, el seu primer conjunt 
d’Estudis per a guitarra [op.6], els Sis divertiments [op.2 i op.1], la segona Fantasia [op.4] 
i probablement les famoses Variaciones sobre un tema de Mozart [op.9] (dedicades al 
seu germà Carles, també compositor i guitarrista, set anys més jove que ell), executades 
per ell mateix i publicades el 1821.
No se sap ben bé per què, entre el 1819 i el 1822-23, durant els seus darrers anys a 
Londres, Sor desaparegué gradualment de l’escena concertista londinenca, tot i que 
podem sospitar que potser li estava  dedicant més temps a la composició que a la 
interpretació. Gràcies al gran èxit del seu ballet Cendrillon, el 1822, i d’altres obres, el 
nom de Sor es va incloure a la llista dels membres honoraris de la Royal Academy, i se’l 
va definir com “el guitarrista més perfecte del món”. Mentre Sor vivia a Londres, les 
seves composicions per a guitarra s’editaven a París, per Antoine de Meissonnier, qui va 
publicar la gran majoria de les seves obres per a guitarra (si bé les edicions entre l’op.1 i 
l’op.15 no són originals, sinó que són reimpressions d’altres editors o noves versions de 
peces ja editades anteriorment). A Londres, Sor gaudia d’una posició consolidada i d’una 
molt bona acollida, i allí tingué, a més a més, una filla, Carolina, possiblement amb una 
dona catalana, que el va seguir a l’exili i que el deixà vidu quan va donar llum. La deci-
sió de marxar de Londres, però, va ser més aviat sentimental, ja que, probablement, la 
seva jove enamorada, la ballarina Félicité Hullin, va ser convidada com a prima ballerina 
al Ballet de Moscou . Sor, la seva filla Carolina, la jove Hullin i el ballarí francès Joseph 
Richard, van emprendre un viatge cap a Rússia, tot passant per París, Berlín i Varsòvia, 
fins arribar a Moscou, el novembre de 1823, aproximadament. Allà, durant els mesos 
següents, es van representar els seus ballets Amour et Psyché, Cendrillon, Alphonse et 
Léonore (aquest últim és una versió en tres actes de l’Amant Peintre). Cendrillon va ser 
escollida per a la inauguració del Teatre Bolshoi Petrovski de Moscou, amb Hullin en el 



paper principal. Però el ballet que més va satisfer a Sor va ser Hercule et Omphale, que 
va ser representat durant les celebracions de la coronació del nou Tsar Nicolau, amb la 
coreografia d’Hullin i Richard. Els recitals de guitarra també van obtenir molt de ressò 
entre les corts russes, tant, que Sor va arribar a tocar, com a mínim un parell de vegades, 
davant de la família imperial. L’emperadriu Elisabeth es convertí, així, en la nova mecenes 
de Sor, qui va restar a Rússia fins a la mort d’aquesta, el 1826; aleshores va tornar a París, 
on visqué la resta dels seus dies amb la seva filla. Després del seu retorn a París, Sor es 
dedicà bàsicament a la guitarra, component moltes obres (el cèlebre Méthode pour la 
Guitare) i donant classes. El 1828 va deixar de publicar amb Meissionnier perquè li paga-
va molt poc o  res, i a partir de l’op.34 començà a publicar amb l’editor Antoine François 
Gaétan Pacini, probablement d’origen napolità. La primera edició de l’important i famós 
Méthode pour la Guitare, par Ferdinand Sor, que és l’única versió que té l’aprovació 
del propi autor, va veure la llum el 1830, quan el compositor i guitarrista català tenia 
52 anys. En la introducció del Méthode, Sor subratlla que la guitarra és un instrument 
per a compondre harmonies i no simplement melodies, i que per això és capaç d’oferir 
molt més que una simple seqüència d’acords per a acompanyaments. El 1970, Frederic 
Grunfeld el va considerar com “el llibre més remarcable sobre la tècnica de la guitarra 
que s’hagi escrit mai”4. En el Méthode, Sor elogia les guitarres dels luthiers Panormo i 
François René Lacôte, que tenen caixes estretes, poc profundes i més sòlides, compara-
des amb les guitarres d’aquell temps. Sor va escriure, també, tres obres  per a l’estranya 
arpa-lira, un instrument musical inventat pel francès Jean François Salomon, professor 
de cant i de guitarra a l’escola Politècnica de París. En un dels seus últims concerts,a  
l’abril del 1836, Sor va tocar com a solista i en duo amb el madrileny Dionisio Aguado, 
amb qui va viure, durant cinc o sis anys, al mateix hotel, l’Hotel Favart, i a qui va dedicar 
la Fantasia op.30 i el famós duo Les Deux Amis op.41. El 1837, la mort de la seva jove 
filla Carolina, que era pintora i músic, va ser un cop molt fort per a Sor, qui,l’any següent, 
emmalaltí, probablement d’un càncer de coll. L’última vegada que va tocar va ser el maig 
de 1838, en duo amb el jove guitarrista Napoleón Coste. No sabem si la missa que havia 
escrit per a la seva filla va arribar a ser estrenada, el 1839, perquè el 10 de juliol Sor va 
morir a casa seva, a la Place du Marché St. Honoré, i va ser sepultat, amb la seva filla, al 
cementiri de Montmartre.

Giuliano Belotti 

1 Des de l’Encyclopédie Pittoresque de la Musique de Leduy (París, 1835).
2 The New Cambridge Modern History, IX, Cambridge, 1965, p.447.
3 Repository of Arts, de Ackerman, Londres, 1820.
4 The Art and Times of the Guitar, Nova York, 1969, p.182



Activitats

Concerts de nit 
Durant els cinc dies del Festival, a les 20.30 hores, s’oferirà una sèrie de concerts 
d’artistes de gran talla internacional com Marcin Dylla, Anabel Montesinos, Guillem                    
Pérez-Quer, Pyrophorus Guitar Duo, Marco Tamayo.
El Concert de Cloenda serà a càrrec dels millors estudiants de les classes magistrals i del 
guanyador del Cartamen Miquel Llobet 2017.

Classes magistrals
Durant una setmana, s’oferiran classes magistrals impartides per els mateixos artistes 
convidats, de 45 minuts de durada. També podran assistir-hi les persones que vulguin 
participar en qualitat d’oients.

Espais d’exposició i proves acústiques per a luthiers, fabricants de cordes 
i distribuïdors
El Festival donarà cabuda a luthiers, fabricants de cordes per a guitarres, editorials, disco-
gràfiques 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 
els dies 14, 15 i 16 de 16h a 20h, tot i que els expositors tindran els espais expositius a 
disposició

El concurs i els premis
El millor dels sis estudiants rebrà un premi que consistirà en un concert organitzat per Art 
Llobet, el 2022, i en la producció d’una gravació audiovisual professional que serà difosa 
a través de la pàgina web i de les xarxes socials del Festival Internacional Ferran Sor.

Conferències
El Festival presentarà un cicle de quatre conferències de dimarts a dissabte, de 17:30h. a 
19:00h, en el  auditori Eduard Toldrà del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
La primera serà a càrrec del lutier Santiago Canals que parlarà sobre la construcció de la 
guitarra de concert i de la que va utilitzar Ferran Sor a la seva època.
Les altres tres estaran centrades en la figura de Ferran Sor i seran a càrrec del guitarrista 
i compositor Jaume Torrent, autor de nombroses obres per a guitarra, i del fortepianista 
Xavier Rivera y de la soprano Margarida Natividade.
La ultima conferencia serà a càrrec de la guitarrista i doctora en musicologìa, especialista 
en Emili Pujol, Maria Ribera Gibal.



Conferències

14 de setembre · 17.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB 
Conferència de SANTIAGO CANALS
“La construcció d’una Guitarra de Concert”
La construcció d’una Guitarra de Concert consisteix a elaborar una cadena de procedi-
ments on sempre es mantingui present un objectiu, és l’objectiu sonor el que ens porta a 
desenvolupar diferents vies d’ investigacions per tal d’ obtenir el nostre resultat, on cada 
part orgànica de l’instrument voldrà formar un tot conseqüent amb la recerca personal i 
la que inquieta i commou el guitarrista. 

16 de setembre · 17.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB 
Conferència de JAUME TORRENT
“Ferran Sor a través de les Variacions sobre l’ària “Nel cor più non mi sento”     
de Paisiello.”
Anàlisi i interpretació de la Cinquena Fantasia per a guitarra, Op. 16. 
Un recorregut sobre el classicisme preromàntic del compositor guitarrista més important 
del seu temps.

17 de setembre · 17.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB 
Conferència de XAVIER RIVERA i MARGARIDA NATIVIDADE
“Mr. Sor goes to London “ 
1815 – 1830 o el viatge del “Bel canto” fora d’Itàlia
En 1815 es consolida el desenvolupament de l’Imperi Britànic, que veurà en els anys 
successius la conquesta del “far west” americà i l’expansió de la seva Companyia de les 
Índies Orientals, aconseguint així la monarquia britànica controlar progressivament una 
part considerable de el comerç mundial i de les seves rendes, és clar, com a conseqüència 
de la derrota de Napoleó a Waterloo el 18 de juny d’aquest any. No és d’estranyar que el 
fervent liberal i afrancesat Macari Fernando Joseph Sor, que s’havia significat nítidament 
a favor de Josep Bonaparte i va compartir el seu viatge a l’exili cap a París, es traslladés 
a Londres en aquest any, esperant probablement una acollida una mica més calorosa i , 
sobretot, més reeixida que la que va aconseguir a París entre 1813 i 1815.

18 de setembre · 17.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB 
Conferència i presentaciò del llibre de MARIA RIBERA GIBAL
“Emili Pujol Villarubí, retrat  d’un guitarrista”



Marcin Dylla és considerat per molts crítics de música i melòmans com un dels guitarris-
tes 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 partici-
pacions 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 gui-
tarra als  8 anys. Entre el 1995 i el 2000, va estudiar a l’ Acadèmia de Música de Katowi-
ce, 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 Conservatori de Música de Maastricht, sota la direcció 
del Prof. Carlo Marchione.

Marcin Dylla ha guanyat els següents premis entre altres:
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 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)

www.marcindylla.com

MARCIN DYLLA

BIOGRAFIES I PROGRAMES

marcindylla.com


I
Suite en mi menor, BWV 996 Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Preludio, Presto 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Bourrée 
Gigue

Fantaisie élégiaque, Op. 59 Ferran Sor (1778 - 1839)

C’est la mer mêlée au soleil Erik Hojsgaard (1954)

II
Estudis n. 1, 4, 10 Giulio Regondi (1822 – 1872)

Collectici intim Vicente Asencio (1908 - 1979) 
La Serenor 
La Joia
La Calma
La Gaubanca 
La Frisanca 

Kitab 1 Jose M. Sanchez – Verdu (1968)

MARCIN DYLLA 
Guitarra13 de setembre

20.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB
 
Concert inaugural



Anabel Montesinos, la guanyadora més jove (a l’edat de 17 anys) del Concurs Interna-
cional de Guitarra Francisco Tárrega en España, és una figura líder de la guitarra clàssica. 

Guanyadora de molts altres concursos importants de guitarra com el Michele Pittaluga, 
Città di Alessandria, a Itàlia, i l’Andrés Segovia, a Espanya, Anabel Montesinos ha realit-
zat concerts arreu del món. Va fer el ser debut al Carnegie Hall, l’any 2011, i ha ofert, 
diverses vegades, concerts a la sala Txaikovski de Moscou. Ha actuat com a solista amb 
orquestres com ara la Filharmònica de Torino-Itàlia, Filharmònica d’Oulu, Finlàndia, la 
Filharmònica de La Habana – Cuba, Filharmònica de Moscou-Rússia, etc. 

Ha enregistrat per al segell Naxos, i el seu primer CD va ser  escollit com a part del pro-
grama de música per la British Airways. 

Anabel Montesinos és una artista Savarez, interpreta amb cordes Azul-Cantiga i toca 
amb una guitarra construïda pel lutier australià Simon Marty. 

Anabel Montesinos és també ciutadana d’honor de la ciutat italiana de Solero.

ANABEL MONTESINOS



14 de setembre
20.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB 

I
Introducció i Variacions sobre un tema de Mozart, Op. 9 Ferran Sor (1778-1839)

Invierno Porteño Astor Piazzolla (1921-1992)

Ciaccona de la Partita BWV 1004 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Tres cançons populars mexicanes Manuel María Ponce (1882-1948)
La Pajarera
Por ti mi corazón
La Valentina

Dues cançons populars brasileres
A mare encheu Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Bate-Coxa Marco Pereira (1950)

Tres cançons populars veneçolanes
El Marabino Antonio Lauro (1917-1986)
Totumo de Guarenas Benito Canónico (1894-1971)
Alma Llanera Pedro Elías Gutiérrez (1870-1954)

ANABEL MONTESINOS
Guitarra



Considerat pels crítics especialitzats com un guitarrista virtuós, de tècnica impecable i 
extrema sensibilitat, capaç de captivar tot tipus de públic en els seus concerts, Guillem 
Pérez-Quer és un concertista reconegut internacionalment, amb dilatada trajectòria, que 
ha actuat en els més importants auditoris del món. Intèrpret virtuós, d’extrema sensi-
bilitat, va estudiar amb grans mestres: Juan Fco. Garrido, Óscar Cáceres, Leo Brouwer, 
Betho Davezac, Eli Kassner i la gran guitarrista Maria Luisa Anido -alumne de Miquel 
LLobet i una de les hererves de l’Escola Tàrrega- qui el considerà un dels seus millors 
alumnes.

Guanyador de prestigiosos premis com el Concurso Manuel de Falla de Interpretación 
i el XXV Concurs Internacional Maria Canals, entre d’altres. Té tres discs publicats amb 
President Records Ltd. (Londres). És sovint sol·licitat per a impartir classes magistrals 
arreu del món i ha format part del jurat de nombrosos concursos internacionals (Mèxic, 
Costa Rica, Canadà, Itàlia, França, UK, Colòmbia, Xèquia, Xile, EUA, Bòsnia-Herzegovi-
na, Xina, República de Kirguistàn…)

Cal també destacar la seva excel.lent tasca docent com a Cap del Departament de Gui-
tarra del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona.

www.guillemperezquer.com

GUILLEM PÉREZ-QUER

www.guillemperezquer.com


Ferran Sor: Mestre de Mestres
(El català universal, conegut en Europa -ja en el S. XIX- com el “Beethoven de la Guitarra” 

i els seus dos més grans deixebles: Dionisio Aguado i Napoleon Coste)

I
Selecció d’Estudis per a Guitarra Ferran Sor (1778-1839)
Op. 35 n. 8 en Mi Menor
Op. 6 n. 11 en Mi Major
Op. 31 n. 8 en La Major
Op. 35 n. 17 en Re Major
Op. 60 n. 16 en Sol Major
Op. 6 n. 17 en Do Major

Fandango Variado, Op. 16 Dioniso Aguado (1784-1849)

Vals Favourite (Morceau de Bravure), Op. 46 Napoléon Coste (1805-1883)

Gran Sonata en Do Major, Op. 22 Ferran Sor (1778-1839)
I. Allegro
II. Adagio
III. Menuetto
IV. Rondo (Allegretto)

GUILLEM PÉREZ-QUER 
Guitarra15 de setembre

20.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB



PYROPHORUS GUITAR DUO és un projecte original del guitarrista i compositor Ali Aran-
go al costat del guitarrista Josuè Fonseca, que amb una proposta diferent al cànon de 
duo de guitarra clàssica, ens ofereix una nova dimensió de la versatilitat i de les possi-
bilitats d’aquest format. Amb música original i arranjaments escrits per al duo, Arango 
difumina les barreres entre el clàssic i el popular, explorant la fusió entre música popular 
cubana, Jazz, Funk i Música Contemporània.

El 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 Grana-
da, Cicle Mestres de la Guitarra (Barcelona), Cicle “Els Jardins de Falla” Granada, Festival 
“Les Garrigues Guitar Fest”, Teatre del Centre Cívic la Ferradura, Düsseldorf Guitar Fes-
tival i a més han realitzat gires al Japó.

Han gravat el seu CD Pyrophorus «Vol.1» pel segell JSM Guitar Records i estan patroci-
nats per Guitarres Alhambra i Knobloch Strings.
“Conec el Duo Pyrophorus que ara es mostren amb el seu so real a tots els “fans” 
d’aquestes músiques (escapant dels clixés de les sonoritats tradicionals). Hi ha un toc 
màgic en ells. Mereix escoltar-los.”

LEO BROUWER
“Pyrophorus és el nom científic d’un insecte volador bioluminiscent molt típic a Cuba i 
conegut popularment com Cocuyo. El nom del gènere prové del grec pyro: foc i phorus: 
portador.
Ja des dels anys en què vivia a Cuba tenia el somni de crear un duo de guitarres. És un 
format que em dóna la possibilitat d’ampliar els límits propis de l’instrument, com una 
extensió. Sempre he tingut l’ambició que la meva música no sonés precisament amb un 
llenguatge guitarrístic, evitant arribar a aquests llocs comuns als quals freqüentment et 
condueix el idiomàtic de l’instrument i les seves limitacions pel que fa a tessitura, afi-
nació, extensió i possibilitats tècniques es refereix. És per això que intento crear amb la 
meva escriptura la il·lusió auditiva que estan sonant més instruments que dues guitarres 
i, per això, he creat també les dues caixes de percussió Pyrobox i inclòs Shake, tots dos 
per ser tocats amb els peus. A més, utilitzo scordature, pizzicati, slide, sordines i efectes 
percussius sobre la guitarra o amb la veu, simulant a vegades, el Bombo, la Caixa, l’Hi-
Hat o Toms de la Bateria.”

www.pyrophorusguitarduo.com

PYROPHORUS GUITAR DUO

www.pyrophorusguitarduo.com


I
PorÓ-PiroporÍ-PirepÓp-pÓp-TocotopÁ Alí Arango (1982)

La Noia del Pare (Nana per Despertar) Alí Arango (1982)

Arabesque n.1 (Arr. Alí Arango) Cloude Debussy (1862 - 1918)

Pyrophorus Alí Arango (1982) / Gerald Moya (1982)

Fuente y Caudal Paco de Lucia (1947 - 2014) - (Josué Fonseca, guitarra sola)

Guajiras de Lucía Paco de Lucia (1947 - 2014) - (Alí Arango, guitarra sola)

Frevo (Arr. Alí Arango) Egberto Gismonti (1947)

Opacity Toccata Alí Arango (1982)

Viajando pelo Brasil (Arr. Alí Arango) Hermeto Pascoal (1936)

Timbalanas y Catatimbas Alí Arango (1982)

La Vida Breve Manuel de Falla (1876 - 1946)

PYROPHORUS GUITAR DUO
Guitarra16 de setembre

20.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB



Marco Tamayo, el guitarrista cubà amb nacionalitat austríaca, aclamat com “Il Re della 
Chitarra” pel diari italià La Stampa, és guanyador de concursos internacionals  impor-
tants, com el Concurso Internacional de Guitarra Michele Pittaluga – Città di Alessan-
dria, 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 orques-
tres 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 convi-
dat  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.

www.marcotamayoedition.com

MARCO TAMAYO

marcotamayoedition.com


I
Les barricades mystérieuses (Arreglo: M. Tamayo) François Couperin (1668 - 1733)

Prelude, BWV 1007 (Arreglo: M. Tamayo) Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Sonata K-318 (Arreglo: M. Tamayo) Domenico Scarlatti (1685 - 1757)

Prelude, Loure i Gavotte en Rondeau
de la Partita BWV 1006 (Arreglo: M. Tamayo) Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Estudis Op. 6, n. 8 i n. 11 Ferran Sor (1778 - 1839)
Grand Solo, Op. 14 Ferran Sor (1778 - 1839)   

II
Capricci n. 13, 17 i 24 (original per a violí) (Arreglo: M. Tamayo) 
Niccolò Paganini (1782 - 1840)

Tres Preludis · Haru-Saki · Krumpendorfer Polka Yusuke Nakanishi (1979)

Chori Canticum · Saltarello Marco Tamayo 

Sonata, Op. 61 Joaquín Turina (1882 - 1949)

MARCO TAMAYO
Guitarra17 de setembre

20.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB



Sara Guerrero va néixer a Zamora el 1997, va estudiar amb els mestres Hugo Geller i 
Eduardo Baranzano amb qui acaba els seus estudis al Conservatori Superior de Navarra 
obtenint el Premi Fi de Carrera. Compte en la seva formació amb el Màster d’Interpre-
tació i Investigació de la música espanyola pel Reial Conservatori Superior de Madrid i 
amb el Màster de formació de professorat. També ha rebut classes magistrals de grans 
mestres de la guitarra com: David Russell, Jose Luis Rodrigo, Carles Trepat, Marcin Dylla, 
Álvaro Pierri, Carlo Marchione, Roland Dyens entre d’altres.
Ha guanyat nombrosos premis des dels 9 anys entre els quals cal destacar el premi ho-
norífic David Russell per a Joves talents, el primer premi en el Certamen Internacional 
Intercentros Melómano en la categoria professional, el primer premi en la categoria 
absoluta el Certamen Juan Crisóstomo Arriaga (Bilbao), el premi Andrés Segovia i Ruiz 
Morales de Música en Compostela, el premi Beca atorgada per la Fundació Maria Paula 
Alonso de Ruiz Martínez (Estats Units), segon premi al Certamen Internacional de Gui-
tarra Miquel Llobet (2020).
Així mateix, des dels 11 anys, Sara compta amb un notable recorregut concertístic. Amb 
17 anys va debutar com a solista a l’Auditori Nacional al costat de l’Orquestra Metropo-
litana de Madrid el Concert en La major de Mauro Giuliani, i la seva guitarra ha sonat en 
sales destacables del nostre país com el Museu del Romanticisme, el Festival de Música 
de Tres Cants , la seva experiència compta amb una gira per Malàisia i una altra per Es-
tats Units (Classical Music Institute de Texas). Ha estrenat obres de compositors com Da-
vid del Port i Carlos Cruz de Castro. Als 18 anys presenta el seu primer treball discogràfic 
“Saudades y Danzas”, gravat i produït per Fernando Colás. Actualment forma part del 
“Dúo Melómano” (soprano i guitarra).
Sara és artista D’Addario Artist i toca amb una guitarra de Daniel Bernaert de 2014.

“The first time that I heard Sara playing the guitar, I got impressed with her musical ex-
pression and her magnetic personality above the stage. From a very young age she got 
a unique interpretation, showing an early maturity. “ David Russell.

SARA GUERRERO



I Finalistes del Concurs
Programa i finalistes a determinar 

II Sara Guerrero (guanyadora del segon premi al Certamen Miquel Llobet 2020)

Aire Vasco Antonio Jimenez Manjón (1866 - 1919)

Introduciò i variacions sobre “Que ne suis je la fougère!”, Op. 26 
Ferran Sor (1778 - 1839)

Invocación y Danza (Homenaje a Manuel de Falla) Joaquín Rodrigo (1901 - 1999)

Invierno Porteño Astor Piazzolla (1921 - 1992) (Arr. Sergio Assad)

Appassionata Ronaldo Miranda (1948)

FINALISTES CONCURS i SARA GUERRERO 
Guitarra18 de setembre

20.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB



Patrocinadors

LUTHIER
JOSE ANTONIO LAGUNAR

lagunarguitarras.com

LUTHIER
SANTIAGO DE CECILIA

santiagodececilia.com

DISCOGRÀFICA
COLUMNA MÚSICA

columnamusica.com

lagunarguitarras.com
santiagodececilia.com
columnamusica.com


ACCESSORIS
GUITARPOSE

guitarpose.com

ENREGISTRAMENT AUDIOVISUAL 
I STREAMING
CMVP · CLASSICAL MUSIC VIDEO 
PRODUCTIONS

classicalmusicvideoproductions.com

guitarpose.com
classicalmusicvideoproductions.com

