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

Presentació

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 quarta edició pugui continuar contribuint al renaixement d’un nou
espai de trobada i difusió de la guitarra clàssica.
Giuliano Belotti,
director artístic i fundador

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 concert 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 estudis 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 neuràlgic 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 Barcelona, de l’Institut de Cultura de Barcelona, 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 guitarristes internacionals de gran notorietat, com són el espanyol Rafael Aguirre, el mexicà
Abel García Ayala, el cubà Alí Arango, el català Xavier Coll, la espanyola Mabel Millán,
ganadora de un Grammy, i la rumena Ana Maria Iordache, ganadora del Certamen
Internacional de Guitarra Miquel LLobet 2021; de l’altra, atorgarà un premi al millor
estudiant de les classes magistrals, i, finalment, proveirà un espai per a l’exposició de

Societat Sor de Barcelona · SSB

Biografia de Ferran Sor

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.

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, probablement 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 regiment 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 paraules “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 simfonies, 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,

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 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.

un general al servei de Napoleó, li va presentar la Duquessa d’Albufera, esposa del mariscal 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 reformada”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 traslladar-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 decisió 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 pagava 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, comparades 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

Des de l’Encyclopédie Pittoresque de la Musique de Leduy (París, 1835).
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
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Activitats

Conferències

Concerts de nit

6 de juliol · 17.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB

Durant els cinc dies del Festival, a les 20.30 hores, s’oferirà una sèrie de concerts d’artistes de gran talla internacional com Rafael Aguirre, Abel García Ayala, Alí Arango, Xavier
Coll, Mabel Millán. El Concert de Cloenda serà a càrrec dels millors estudiants de les classes magistrals i de Ana Maria Iordache, guanyadora del Cartamen Miquel Llobet 2021.

Conferència de SANTIAGO CANALS
“La construcció d’una Guitarra de Concert”

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, 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 els dies 5, 6 i 7 de 9h a 13:30h i 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 2023, 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
La única conferència d’aquesta edició 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.

La construcció d’una Guitarra de Concert consisteix a elaborar una cadena de procediments 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.

BIOGRAFIES I PROGRAMES
RAFAEL AGUIRRE

5 de juliol
20.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB
Concert inaugural

El guitarrista Rafael Aguirre és un músic de renom internacional, enlluernador virtuosisme i immens repertori que ha actuat a 37 països. Rafael ha marcat un rècord a Espanya
amb l’obtenció de 13 primers premis internacionals (entre els quals figuren els del Concurs Tàrrega i el Pro Musicis de Nova York), sent el punt d’inici d’una carrera extraordinària que l’ha portat a considerar avui com un dels guitarristes de referència mundial.
Actua amb regularitat a sales de prestigi internacional, com el Carnegie Hall de Nova
York, Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus de Viena, Sala Txaikovski de Moscou,
Philharmonie am Gasteig de Munic, Laeiszhalle d’Hamburg, Palau de la Música Catalana
de Barcelona, King’s Place de Londres, Filharmònica de Sant Petersburg, Teatre Nacional
de Cuba, Hyogo Performing Arts Center (Japó) o el Seoul Arts Center (Corea del Sud). És
el primer guitarrista a actuar com a solista a la Sala Simfònica de la nova Elbphilharmonie
d’Hamburg.
El seu debut al prestigiós Festival suís de Verbier, interpretant el Concert d’Aranjuez
de Joaquín Rodrigo al costat de la Verbier Chamber Orchestra va ser gravat pel canal
medici.tv, convertint-se en el vídeo més vist a través de la seva pàgina Facebook, amb 3
milions de visites en dotze mesos.
A la temporada 21/22 debutarà amb orquestra als EUA amb la Billings Symphony, a
Montana, i la Symphony of the Americas, a Florida, així com també amb l’Orchestra della
Svizzera Italiana i l’Orquestra Nacional d’Espanya. Alguns concerts recents van ser l’estrena de la “Fantasia” per a 4 guitarres de Joaquín Clerch, a Belgrad, així com concerts a
l’Elbphilharmonie d’Hamburg, Auditori Nacional i Teatre Real de Madrid, i concerts amb
la Filharmònica de Lieja i la destacada soprano coreana Hera Hyesang Park .
Amb un repertori de més de 30 concerts per a guitarra i orquestra, ha actuat com a
solista al costat de la Simfònica de la KBS a Corea, Orquestra Nacional de Lió, Simfònica de l’Òpera de Toulon, Orquestra Bruckner de Linz, Filharmònica Robert Schumann
de Chemnitz, Filharmònica de Baden-Baden, Filharmònica de Thüringen, Orquestra de
Cambra de Pforzheim, Nova Orquestra Filharmònica de Westfalia, New Rússia de Moscou, Simfònica de la RTVE, Filharmònica de Màlaga, Orquestra Càmera Musicae, Orquestra d’Extremadura o la Sinfònica, entre d’altres, i amb directors com els Mestres
Jesús López Cobos, Lorenzo Viotti, Karina Canellakis, Yoel Levi, Diumenge Hindoyan,
Miquel Àngel Gómez Marrnez, Guillermo García Calvo, Pavel Baleff, Sebastian Tewinkel,
Clemens Schuldt o Alexandre Myrat.
Les seves interpretacions són referenciades per la premsa internacional com “una benedicció” (Mainz Echo), “el futur de la guitarra de concert” (Kultur Port), “un dels ambaixadors més aclamats de la guitarra espanyola” (El País), exalçant a més la seva “maduresa i intensitat” (Ritme).
www.rafael-aguirre.com

Fantasie No.5, Op.16 Ferran Sor (1778-1839)
Córdoba Isaac Albéniz (1864-1909)
Torre Bermeja
Capricho Árabe Francesc Tàrrega (1852-1909)
Jota de los Ratas Federico Chueca (arr. Tàrrega) (1846-1908)
Lágrima Francesc Tàrrega (1852-1909)
Gran Jota

RAFAEL AGUIRRE
Guitarra

ABEL GARCÍA AYALA
La qualitat artística del jove guitarrista Abel García Ayala està avalada per 17 premis
nacionals i 8 internacionals, com el “Premi Nacional de la Joventut” que és el màxim
guardó lliurat als joves de Mèxic.
S’ha presentat a més de 15 estats de Mèxic i a diversos països com Itàlia, Suïssa, Suècia
i la Xina, a més, amb diverses orquestres de cambra i simfòniques a Mèxic, Espanya i
E.U.A. El seu estil musical es nodreix dels grans mestres amb qui ha pogut aprendre
i conviure, com Leo Brouwer, Pepe Romero, John Williams, Manuel Barrueco i David
Russell.
Va cursar la seva carrera al Conservatori de les Roses, sota la tutela de Rodrigo Nefthalí,
on se li va atorgar per unanimitat la “Menció Honorífica”. Posteriorment el 2019 realitza el Master in Classical Guitar Performance de la Universitat d’Alacant, on se li atorga
la distinció d’Alumne Summa Cum Laude. Actualment cursa el Màster d’Interpretació
Solista al Centre Superior Katarina Gurska sota la tutela del mestre Àlex Garrobé a la
ciutat de Madrid.
Com a part de la seva producció musical, compta amb dos materials discogràfics, “Guitarra Clàssica” (2009) i “Guitarrerías” (2015). Així mateix, és integrant del “Cuarteto
Curicaueri” i realitza diversos treballs de música de cambra. Abel fa servir cordes Knobloch Strings i toca amb guitarres clàssiques de construcció tradicional construïdes pels
seus pares, Abel García i Verónica Ayala.
“Abel posseeix una habilitat nata per a la música i l’art, que hereta d’una tradició familiar
molt llarga... Gràcies a la seva passió i dedicació ha aconseguit una musicalitat, sensibilitat i virtuosisme envejable.” (Pepe Romero, Alacant, 2019).

6 de juliol
20.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB

ABEL GARCÍA AYALA
Guitarra

Suite en Sol Mayor Jan Antonin Losy (1650-1721)
Ouverture
Courante
Gigue

Variacions sobre l’Aire de Malbroug, Op. 28 Ferran Sor (1778-1839)
Sonata Clásica Manuel María Ponce (1882-1948)
(Homenatge a Ferran Sor)
Allegro
Andante
Ménuet
Allegro

Passacaille Alexandre Tansman (1897-1986)
Seis por derecho Antonio Lauro (1917-1986)
Canción de la Cruz Atahualpa Yupanqui (1908-1992)
Malambo

ALÍ ARANGO
Ali Arango és un dels guitarristes més destacats de la seva generació. Amb un virtuosisme al servei de la musicalitat i una barreja equilibrada de subtilesa i força expressiva,
ha conquerit tota mena de públics i jurats. Graduat del Conservatori “Amadeo Roldán”
(Habana. Cuba) l’any 2001 i del Conservatori del Liceu de Barcelona el 2017 guanyant el
Premi Extraordinari (Entre tots els instruments.) Paral·lelament va ser alumne dels Mestres Antonio Alberto Rodríguez i Joaquín Clerch. Ha rebut classes ocasionals de Leo
Brouwer a més d’haver participat en diferents projectes al costat del Mestre.
Ha sido ganador de 23 premios en concursos internacionales de guitarra clásica, entre
los que destacan:
– Primer Premi i Premi del Public, en el LII Certamen Internacional de Guitarra Clásica
“Francisco Tárrega” (Benicàssim, Espanya)
– Primer Premi en el XXXII Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Andrés Segovia”
(La Herradura, Espanya)
– Primer Premi i Premi Alhambra a la nova creaciò espanyola i Premi del Públic en el XII
Concurso Internacional de Guitarra Alhambra (Valencia. Espanya)
– Primer Premi en el XIV Concurso Internacional de la Habana. (Cuba)
– Primer Premi en el Concurs del Palau de La Música de Barcelona “El Primer Palau” (tots
els instruments i formats) (Barcelona. Espanya)
– Primer Premi en el Düsseldorfer Gitarfestival (Alemanya)
– Primer Premi en el XII Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona “Miquel Llobet” (Espanya)
- Primer Premi en el VII Concurso Internacional de Guitarra de Madrid.
– Primer Premi en el XXII Encuentro Internacional de Guitarra Clásica “Andrés Segovia”
(Linares, Espanya)
– Primer Premi en el VI Encuentro Internacional de Guitarra “Norba Caesarina” (Cáceres,
Espanya)
Ha enregistrat dos CDs per a NAXOS a la “Laureates Series”; el CD “Tárrega and Mangoré meet Chopin in Havana” per a CONTRASTS RECORDS i el Vol I de PYROPHORUS
GUITAR DUO amb el segell JSM Guitar Records.
El 2018 va realitzar el seu debut als EUA, al Kennedy Center de Washington, a Londres,
al Royal Greenwich Guitar Festival, i al Japó.
Ha realitzat la Premier Mundial de tres obres de Brouwer (encarregades pel mateix autor):
“Paisaje Cubano con Tristeza” (guitarra sola); “Gismontiana” (per a quatre guitarres i
orquestra de cordes) i Sèrie No1 de les “Danzas Rituales y Festivas” (per a guitarra sola).
Ha actuat en importants sales de concert, com ara el Palau de la Música Catalana, Palau
de la Música de València, Auditori Manuel de Falla, Teatro Nacional de Cuba, Kennedy
Center, entre d’altres. Ha ofert concerts a diversos països com: Espanya, Cuba, Alemanya, Xina, Mèxic, Malta, Algèria, Itàlia, Equador, EUA, Polònia, Japó i UK.
www.aliarango.com
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ALÍ ARANGO
Guitarra

Guajira a mi madre José Antonio (Ñico) Rojas (1921-2008)
Elogio de la Danza Leo Brouwer (1939)
Sonata nº 1 Leo Brouwer (1939)
I. Fandangos y Boleros
II. Sarabanda de Scriabin
III. Toccata de Pasquini

Nocturne nº 2, Op. 9 (Arr. Alí Arango) Frédéric Chopin (1819-1849)
Vals nº 2, Op. 64 (Arr. Alí Arango)
Opfergabe Alí Arango (1982)
Escenas del Des-Equinoccio
Introducció i Variacions sobre un tema de Mozart, Op. 9 Ferran Sor (1778-1839)
Capriccio nº 5 Niccolò Paganini (1782-1840)

XAVIER COLL
Barcelona, 1960. Cursà estudis de guitarra a la seva ciutat natal, graduant-se a l’ESMUC, on també va fer un Màster en Música Clàssica i Contemporània. S’ha especialitzat
també en instruments històrics (tiorba, vihuela i guitarra barroca). La seva trajectòria
professional es desenvolupa, simultàniament, en tres àmbits: els concerts, les gravacions
i l’ensenyament.
Com a concertista ha provocat critiques favorables a totes les seves actuacions, fent més
de 130 concerts l’any tocant com a solista o, especialment, en el Barcelona Guitar Trio,
del què n’és membre fundador. Ha actuat a Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Malta,
Anglaterra, Suïssa, Noruega, Estònia, Israel, Rússia, República Txeca, Romania, Turquia,
Estats Units, Mèxic, Cuba, tota Amèrica central, Amèrica del Sud (Colòmbia, Ecuador,
Xile i Brasil), Egipte, Aràbia Saudí, Emirats Àrabs Units, Sudan, Corea i Japó. Va col·laborar amb Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall. Actualment participa amb gran
èxit de públic en el festival Maestros de la Guitarra Española, on participen també guitarristes com David Russell, Manuel Barrueco, Aniello Desiderio, Zoran Dukic, Antonio Rey,
Yamandú Costa o Ricardo Gallén.
Ha enregistrat dos CD’s en solitari: Encuentro (Tárrega, Albéniz) i Tres siglos (del renaixement al romanticisme, amb vihuela i guitarres barroca i romàntica), sis CD’s amb la
flautista Montserrat Gascón, un CD amb la mezzosoprano Margarida Lladó, un CD i un
DVD amb el Barcelona 4 guitars i recentment un triple CD amb el Barcelona Guitar Trio.
Va participar en la gravació en CD de la integral de Joaquín Rodrigo pel segell EMI. També va participar en l’enregistrament del DVD de l’òpera l’Orfeo, de Claudio Monteverdi,
produït per la BBC, amb Le Concert des Nations dirigit per Jordi Savall.
Des de 2003 és professor a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), on imparteix classes de Música de Cambra, de Guitarra i de Repertori Específic de Guitarra,
de Grau i de Màster.
Guardonat en prestigiosos concursos internacionals (primer premi concurs ONCE, Madrid 1989; segon premi i premi especial del jurat concurs Maria Canals, Barcelona 1992;
premi al millor intèrpret de música espanyola concurs Jacinto e Inocencio Guerrero, Madrid 1995, entre d’altres), la crítica ha destacat la seva depurada tècnica, el seu rigor
musical i, especialment, ha valorat la seva gran capacitat de generar sentiments a través
de les seves apassionades interpretacions.
www.xavier-coll.com
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XAVIER COLL
Guitarra

Vihuela
Pavana de Alexandre y Gallarda Alonso de Mudarra (1510-1580)
Fantasía X (Que contrahace el arpa a la manera de Ludovico) Alonso de Mudarra (1510-1580)

Guitarra Barroca
Jácaras i Canarios Gaspar Sanz (1640-1710)
Guitarra Romàntica
6 Airs choisis de l’opéra “Il flauto magico”, Op. 19 Ferran Sor (1778-1839)
Tres estudis Ferran Sor (1778-1839)

Guitarra Flamenca
Guajiras de Lucía Paco de Lucía (1947-2014)
Guitarra Clàssica
Five Bagatelles for guitar William Walton (1902-1983)
Invierno porteño Astor Piazzolla (1921-1992)

MABEL MILLÁN
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Mabel Millán de 28 anys, va finalitzar els seus estudis de guitarra al Conservatori Superior de Balears amb Pedro Mateo, obtenint Matrícula d’Honor i Premi Fi de Carrera.

Serenata espanyola Joaquim Malats i Miarons (1872-1912)

Ha estudiat amb mestres com José Luis Rodrigo, Emilio Romero i Gerardo Arriaga. Així
mateix, va acabar els seus estudis de Dret graduant-se, el juny 2015, a la Universitat
Complutense de Madrid, el Màster d’Accés a l’Exercici de l’Advocacia, el gener de 2017,
i postgrau amb Paolo Pegoraro a la Segòvia Guitar Academy de Pordenone.

Fantasia hongaresa Johann Kaspar Mertz (1806-1856)

Actualment, després d’aprovar les oposicions a judicatura, és fiscal als jutjats de Catalunya.

Asturias Isaac Albéniz (1864-1909)

Ha representat Espanya amb les Ambaixades de molts països, actuant en sales de prestigi davant d’il·lustres personalitats, com els Ambaixadors de múltiples països, cònsols,
alts directius, i a Malta, davant la Presidenta al seu Palau.
Ha estat becada per la Fundació David Russell, i ha impartit classes magistrals al Festival
Internacional Ciutat de Trujillo, al Festival Internacional de guitarra de Varsòvia, a la Universitat Major de Santiago de Xile i al Festival Internacional de Culiacan, Mèxic.
Com a concertista, va debutar als 15 anys i va seguir una forta carrera concertística,
ressaltant una gira de més de 30 concerts amb Joventuts Musicals d’Espanya per tot
el territori nacional, acompanyada al piano per la seva germana Celia, formant des de
llavors el duo Millán.
Ha actuat a les sales més prestigioses d’Espanya com el Palau de la Música Catalana, el
Teatre de la Maestranza de Sevilla, el Teatre Monumental de Madrid, la Fundació Juan
March, la Reial Acadèmia de San Fernando, el Teatre de la Granja de Sant Ildefons i la
Biblioteca Nacional de Catalunya, per ressaltar-ne alguns dels més coneguts.
Internacionalment, ha actuat al Teatre Nacional d’Oslo, Noruega, en 2011, a Itàlia, al
Festival de Caroso, i també a Roma. A Polònia, en el marc del Festival Internacional de
Varsòvia; a Budapest, Hongria, amb el Festival Internacional de Szeged, el London Guitar
Festival, el North East Guitar Festival, a Newcastle; el Tampere Guitar Festival a Finlàndia,
i a Mèxic, durant el Festival Internacional de Culiacán, així com diverses actuacions a
prestigioses sales d’Alemanya, Holanda i Portugal.
A la seva trajectòria ha obtingut 34 premis nacionals i internacionals. D’aquests 19 són
primers, entre els quals destaquen el Premi Catalunya Música per la seva actuació al
Palau de la Música.
Va participar a l’enregistrament d’un disc per a l’edició Joves Talents David Russell, va
gravar un CD per a RNE, i compta amb dos discos, “Mabel Millán Gran Recital”, amb
una discogràfica mexicana, que va resultar guanyador d’un premi Grammy a la categoria
“Millor Obra Clàssica Contemporània” i “The Devil´s Caprice”, gravat amb Naxos USA.
Entre els projectes immediats destaquen concerts a Xile, Colòmbia, Granada, classes per
a la Universitat de Califòrnia, així com una gira amb l’orquestra de Wisconsin, a Estats
Units.

MABEL MILLÁN
Guitarra

Gran Solo, Op.14 Ferran Sor (1778-1839)

Canción y danza Antonio Ruiz-Pipó (1934-1997)
Sonata, Op. 61 Joaquín Turina (1882-1949)
Alfonsina y el mar Ariel Ramírez (1921-2010) / Félix Luna (1925-2009)
Variacions sobre el Carnaval de Venècia de Paganini Francesc Tàrrega (1852-1909)

ANA MARIA IORDACHE
Nascuda a Bucarest, Romania, Ana Maria Iordache va començar a tocar la guitarra als
sis anys amb Eugen Mang. Va rebre la seva llicenciatura en interpretació musical a la
Universitat Nacional de Música de Bucarest sota la tutela de Conf. Dr. Catalin Stefanescu-Patrascu. El juny de 2018 es va graduar Cum Laude del “Màster en Interpretació de
Guitarra Clàssica” a la Universitat d’Alacant, Espanya. Actualment està cursant el seu
màster a la Universitat d’Arizona amb Tom Paxerson i els artistes residents David Russell,
Sergio i Odair Assad.
Ana Maria ha estat guardonada amb nombrosos premis en diferents concursos internacionals, entre els quals el 1r premi al “Festival Internacional de Guitarra de Madrid”,
“Classical Guitar International Competition Sinaia - România”, Eduard Pamfil, Maestrii
Chitarei, “European Concurs per a Joves Guitarristes - Andres Segovia” Velbert, Alemanya, 2n premi al “Concurso Internacional de Guitarra Andres Segovia - Ciudad de Linares
2018”, Espanya i els dos concursos interns – “Scholin Guitar Competition” i “Beeston
Guitar Competition” i 3r premi a “GuitarFest West Competition” a Calgary, Canadà,
“Festival e Concurso Internacional de Amarante 2019”, Portugal i “Denver International
Guitar Competition” 2020, Denver, CO.
Ana Maria manté una carrera habitual d’interpretació. Ha estat convidada a donar concerts als escenaris més prestigiosos del seu país, així com a Europa (Espanya, França
i Alemanya), als Estats Units (Tucson, Patagònia) i Colòmbia (Bogotà). Als 14 anys va
debutar amb la Filharmònica de Tirgu Mures al Festival Internacional de Guitarra Clàssica de Tirgu Mures. El seu treball com a intèrpret inclou diversos projectes de música
de cambra. Ana Maria va tocar en diferents conjunts de guitarra -duos, trios, quartet
i altres conjunts d’instruments- violí, flauta, piano i quartet de corda. El novembre de
2019 va participar en l’actuació del Concierto Andaluz de Joaquín Rodrigo per a quartet
de guitarra i orquestra dins del primer Congrés d’Antics Alumnes d’Alacant, Espanya.
També va ser convidada en diverses edicions per actuar en el programa “Conferències
de Ciència” a la Sala Centenari per a un públic d’aprox. 2000 persones.
El 2017 va llançar el seu àlbum debut “Reverie”, produït pel segell romanès E&E Music
Production.

FINALISTES CONCURS i ANA MARIA IORDACHE
Guitarra
10 de juliol
20.30h al Auditori Eduard Toldrà, CMMB

Finalistes del Concurs
Programa i finalistes a determinar

Ana Maria Iordache (guanyadora del Certamen Miquel Llobet 2021)
Suite per violoncel núm. 6 en re major BWV 1012 J. S. Bach (1685-1750)
I.Prelude
IV.Sarabande
VI.Gigue

Estudi en re, Op.35, nº 17 Ferran Sor (1778 - 1839)
Estudi en la, Op.31, nº 19
La Ciudad de las Columnas Leo Brouwer (1939)
I. Introducción
II. Andar la Habana
III. La ceiba y el colibri
IV. Convento de San Francisco
V. Por la Calle del Obispo
VI. Amanecer en el Morro
VII. Toque en la Plaza de Armas

Córdoba (arr. David Russell) Isaac Albéniz (1864-1909)
Rumores de la Caleta (arr. David Russell)

Calendari Juliol 2022
HORES

DIMARTS 5

DIMECRES 6

DIJOUS 7

DIVENDRES 8

DISSABTE 9

DIUMENGE 10

9:00 – 11:15

Classe magistral de
Rafael Aguirre

Classe magistral de
Abel García Ayala

Classe magistral de
Alí Arango

Classe magistral de
Xavier Coll

Classe magistral de
Mabel Millán

11:15 – 11:30

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

11:30 – 13:00

Classe magistral de
Rafael Aguirre

Classe magistral de
Abel García Ayala

Classe magistral de
Alí Arango

Classe magistral de
Xavier Coll

Classe magistral de
Mabel Millán

Prova de guitarres de Prova de guitarres de Prova de guitarres de Prova de guitarres de Prova de guitarres de
luthieres per
luthieres per
luthieres per
luthieres per
luthieres per
Rafael Aguirre
Abel García Ayala
Alí Arango
Xavier Coll
Mabel Millán

13:00 – 13:30
(entrada gratuïta)

16:00 – 17:30

Classe magistral de
Rafael Aguirre

Classe magistral de
Abel García Ayala

Classe magistral de
Alí Arango

Classe magistral de
Xavier Coll

Classe magistral de
Mabel Millán

Conferència sobre la
liutheria per
Santiago Canals

Prova de guitarres
pel públic

Prova de guitarres
pel públic

Prova de guitarres
pel públic

Prova de guitarres
pel públic

Concert
d’inauguració

Concert de

Concert de

Concert de

Concert de

Rafael Aguirre
(Espanya)

Abel García Ayala
(Mèxic)

Alí Arango
(Cuba)

Xavier Coll
(Espanya)

Mabel Millán
(Espanya)

19:30. Concert de cloenda
a càrrec dels alumnes de
les classes magistrals i
de Ana Maria Iordache
(Romania). Guanyadora del
Certamen Internacional
de Guitarra Miquel Llobet
2021.

Inauguració
Exposició 17h.

17:30 - 18:45
(entrada gratuïta)
20:30

Els expositors estaran a la disposició del públic el dimecres 6, dijous 7 i divendres 8, de 9h a 14h i de 16h a 20h, a la Sala Peixera del Conservatori.

