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FESTIVAL DE 
MÚSICA DE  LA  
CERDANYA 2017 
PUIGCERDÀ - LLÍVIA 
Conjuntament els Ajuntaments de Llívia i Puigcerdà, coorganitzarem 
la 36a edició del Festival de Música Vila de Llívia, que passa a 
denominar-se Festival de Música de la Cerdanya. 

 

Des de l’any passat, 2016, l’actual equip de govern de Llívia – 
conjuntament amb el de Puigcerdà – pretén reimpulsar el Festival, 
que en els últims anys havia perdut públic, reorientant-lo, prioritzant 
la música clàssica simfònica per davant de la música clàssica de 
petit format (ja que a la comarca hi ha força oferta d’aquest darrer 
gènere), obrir-se i crear nous públic, aixoplugar altres tipus de 
músiques i estils i coorganitzar-lo conjuntament amb un altre 
municipi de la comarca, en aquest cas Puigcerdà. Pretén que s’hi 
aixopluguin tot tipus de músiques i estils. És per això que enguany 
es vol donar un nou concepte de Festival, un Festival molt més ampli 
que no només inclogui la música clàssica, sinó també el jazz, i la 
música fusió pop-rock catalana, i així han cregut oportú crear el 
Festival de Música de la Cerdanya, amb l’objectiu que sigui un 
referent a tota la Comarca. 

Aquest festival, referent de la música clàssica al Pirineu, es 
concentra en part en la música simfònica i molt parcialment en la de 
cambra, esdevenint l'únic festival de música simfònica de la 
Cerdanya i del Pirineu. L'objectiu és poder oferir al territori grans 
orquestres simfòniques, en un territori on no hi ha programació de 
música simfònica al llarg de l'any, i apropar la música clàssica i els 
grans autors de la història de la música en un territori on tampoc hi 
ha programació estable de música clàssica. També s’obre a música 
Simfònica més actual, per exemple bandes sonores de pel·lícules de 
grans produccions cinematogràfiques, en un concert dialogat amb 
els dobladors habituals d’aquestes pel·lícules al nostre país. Bona 
part d’aquests concerts s’han programat al Palau de la Música 
Catalana, una de les institucions musicals de referència a Catalunya, 
però mai s’han programat al Pirineu. Paral·lelament, el festival canvia 
d'orientació i s'obre a d'altres gèneres musicals com el jazz i música 
actual (fusió, reggae, pop rock, indie, folk etc.). Pel que fa als 
intèrprets, hi ha una important presència de grups gironins 
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(Txarango, la GIOrquestra, el cor de la Diputació de Girona) i catalans (Orquestra Simfònica del 
Vallès, Manel, Andrea Motis, etc), combinat amb solistes de renom internacional, com per exemple 
el violinista Teimuraz Yanikashvili.  El festival pretén obrir-se així a nous grups d'edat i crear nous 
públics culturals. Especialment, ens dirigim a tres nous col·lectius (joves, gent gran i persones 
discapacitades). També es pretén modernitzar la gestió del festival: sistemes d'avaluació de 
resultats, presència a les xarxes socials i pla de comunicació, estratègies de públic definides, etc.  

Finalment, aquest festival pretén ser el festival de música de referència tant per la banda catalana 
de la Cerdanya com per la banda francesa, on l’oferta cultural no és molt extensa i on no hi ha 
oferta habitual de concerts simfònics o de grans concerts a l’aire lliure.  

A més, el públic francès sempre ha representat un percentatge significatiu del públic total del 
festival. 

ORQUESTRES I GRUPS PARTICIPANTS 

CLÀSSICA 

Orquestra Simfònica del Vallès 

10.08.2017- 22.00 h– Església de Puigcerdà: John Williams 
i els immortals del Cinema. Concert de bandes sonores de 
cinema  que inclou la música de pel·lícules com Star Wars, 
Jurassic Park, Chicago, La llista de Schindler, Indiana Jones 
y el temple maleit i moltes altres. En aquest cas es tracte 
d’una orquestra amb formació gran de 73 músics dirigits per 
en Ruben Gimeno. En origen el projecte es un espectacle 
amb els actors Salvador Vidal i Mercé Montalà presentant 
les músiques amb un guió creat especialment per 
l’espectacle i amb projeccions d’imatges de les pel·lícules 

mentre sonen les músiques. 

13.08.2017- 22.00 h - Església de Llívia: Concert dels ballets de Txaikovski (El Trencanous i 
la Bella Durment) i el Concert per a Violí nº1 de Bruch op.26. Concert amb dues de les obres 
mes populars del compositor rus i el popular concert per a violí i orquestra nº 1 de Bruch,  amb 
el concertino Teimuraz Yanikashvili com a solista. 

19.08.2017- 22.00 h – Església de Puigcerdà: Missa de Glòria i àries d’òpera de Puccini. A 
més d’aquesta missa tant alegre de Puccini incorporen altres obres molt populars del 
compositor italià  com el “Preludi Simfònic”, “tre sbirri, una carrozza” de Tosca o el “Nessun 
dorma” de Turandot. Es tracte d’una orquestra de  53 músics   amb formació 10 8 6 5 4 / 2 2 2 2 
/ 4 2 3 1/ timp + arpa,  sota la direcció d’en Xavier Puig amb en Vicenç Esteve i amb en Manel 
Esteve com a cantants i els cors Cor Enric Granados de Lleida, Coral Nova Egara i Cor Ciutat 
de Tarragona. 

GIOrquestra   

06.08.2017 – 22.00 h - Església de Llívia: Simfonia nº5 de 
Beethoven i Simfonia nº8 “Inacabada” de Schubert. La 
GIO és una orquestra versàtil que ofereix música de qualitat 
oberta a tots els estils i compta amb la col·laboració de 
prestigiosos solistes en els seus concerts. 

La seva presentació oficial va tenir lloc el 2012 a l’Auditori de 
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Girona acompanyada de Nina, Albert Guinovart, Gemma Coma- Alabert i Jordi Molina. Un èxit 
de públic, de crítica i mediàtic que ha acompanyat tots els concerts de producció pròpia a 
l’Auditori de Girona, en què ha comptat amb solistes del prestigi de Sílvia Pérez Cruz, Milos 
Karadaglic, Nemanja Radulovic, Daniel Müller-Schott,  Lluís Claret, Alba Ventura, Mireia Farrés, 
Vicens Prats i Lluís Rodríguez Salvà. 

Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio  

18.08.2017 -22.00 h – Església de Llivia 
21.08.2017 - 22.00 h– Església de Puigcerdà 
L’Orquestra de Cambra Amadeus  de la Ràdio 
Polonesa va ser fundada a Poznan el 1968 per 
Agnieszka Duczmal. Inicialment, existia sota el patrocini de "Joventuts Musicals", i més tard de 
la Societat de Música de Poznan. El guanyador de la medalla d'argent Herbert von Karajan en la 
Reunió Internacional d'Orquestra Jove a Berlín Occidental el 1977 va donar lloc a la seva 
transformació en l'Orquestra de la Ràdio i Televisió de Polònia, i més tard a l'Orquestra de 
Cambra Amadeus de Ràdio Polonesa duta a terme per Duczmal. 

Cor de Cambra de la Diputació de Girona 

30.09.2017 – 22.00 h – Església de Puigcerdà. Motets de Bach dirigit per Pablo Larraz i a 
l’Orgue Juan de la Rubia.  

 

JAZZ 

La Vella Dixieland  

23.08.2017 – 23.00 h – Plaça Cabrinetty. La Vella 
Dixieland, és un cas inèdit en el panorama musical 
d'aquest pais. Fundat l'any 1980 , el grup va formar-se 
com una reunió d'amics per tocar la música que més 
els hi agradava: el jazz clàssic. Des d'aleshores ha 
tingut una progressió constant: es va profesionalitzar 
l'any 81, ha enregistrat 9 discos, ha fet més de 3.000 actuacions, ha participat en els millors 
festivals de jazz del món i ha col·laborat amb nombrosos artistes i grups del país: Comediants, 
Els Pets, Lax&Busto, El Tricicle.. 

Andrea Motis  

17.08.2017 22.00 h – Església de  Lliiva. Encara que Andrea Motis només tingui 21 anys, la 
seva maduresa musical supera amb escreix l'expectativa dels seus anys. Això es deu al fet que 
va començar a tocar la trompeta als set anys i tres anys després va començar a estudiar jazz a 

l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu amb Chamorro, qui 
va reclutar a Andrea poc després perquè formés part de la seva 
banda, tot i ser ella una adolescent. Mentre seguia estudiant al 
col·legi va ser membre de la Sant Andreu Jazz Band durant nou 
anys en què va gravar vuit discos i va tocar en directe amb noms 
de la talla de l'trombonista Wycliffe Gordon, el saxofonista Jesse 
Davis, el clarinetista Bobby Gordon i el saxofonista Dick Oatts, 
entre d'altres. A més de la trompeta Motis toca el saxo alt. Però es 
va estrenar com a cantant amb la banda de Chamorro. 
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FUSIÓ POP-ROCK CATALÀ 

Txarango  

24.08.2017 – 23.00 h – Plaça Santa María de 
Puigcerdà. L’hivern del 2010, després de gravar una 
petita maqueta de dues cançons “Vola” i “Nits amb 
Txarango”, les caravanes del grup pugen per primera 
vegada als escenaris i estrenen la gira “Welcome to 
Clownia” que els portarà a recórrer els festivals més 
importants de Catalunya i Espanya. Una gira on el 
grup creix plaça a plaça i on comencen a popularitzar 
les cançons que acabaran formant part del primer disc de la banda. Després d’un any de silenci 
el grup de Sant Joan de les Abadesses torna a la fàbrica de somnis i esperança: aquesta 
primavera la banda presenta  els temes del tercer disc “El cor de la terra”. 

Manel 

29.07.2017 – 23.00 H – Parc de Sant Guillem de 
Llivia. Manel és un grup de música de Barcelona que 
canta en català. Les seves cançons barregen el pop 
amb música folklòrica. Van llançar el seu primer disc 
al mercat l'any 2008, titulat Els millors professors 
europeus; el segon, 10 milles per veure una bona 
armadura, el 2011; el tercer, Atletes, baixin de 
l'escenari, el 2013 i el quart, Jo competeixo, el 2016.  
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GIORQUESTRA  
 

 

GIOrquestra, 5è Aniversari 

Fidel al seu lema “Música en Majúscules”, la GIO és una orquestra versàtil que ofereix música de 
qualitat oberta a tots els estils i compta amb la col·laboració de prestigiosos solistes en els seus 
concerts.  

La seva presentació oficial va tenir lloc 5 de febrer de 2012 a la Sala Montsalvatge de l’Auditori de 
Girona amb el cartell d’entrades exhaurides i acompanyada de quatre padrins de luxe: Nina, Albert 
Guinovart, Gemma Coma-Alabert i Jordi Molina.  Un èxit de públic, de crítica i mediàtic que ha 
acompanyat tots els concerts de producció pròpia a l’Auditori de Girona, en què ha comptat amb 
solistes del prestigi de Sílvia Pérez Cruz, Milos Karadaglic, Nemanja Radulovic, Daniel Müller-
Schott, Lluís Claret, Alba Ventura, Mireia Farrés, Vicens Prats i Lluís Rodríguez Salvà. 

A part de les seves actuacions a Girona, ha tingut una presència important a Barcelona en les dues 
primeres edicions del Festival Jardins del Palau Reial de Pedralbes acompanyant el tenor Josep 
Carreras i la cantant Buika. També va actuar a l’Auditori de Barcelona en el concert final de La 
Sardana de l’Any. A la província de Girona, ha actuat als festivals Portalblau de L’Escala, Tempo 
sota les Estrelles de Girona i Musicant de Campllong, a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí, a Olot, 
Figueres, Banyoles, Palafrugell o La Bisbal d’Empordà, entre altres municipis. 

A més dels concerts, la GIO ha diversificat els seus serveis fent enregistraments de música per a 
projectes àudiovisuals, entre els quals destaca l’enregistrament de la banda sonora de l’espectacle 
Coliseum del compositor Marc Timón, bandes sonores del reconegut compositor Arnau Batallé així 
com música per a tràilers de pel.lícules per a l’empresa Really Slow Motion de Los Ángeles. De la 
mà del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, ha posat música en actes promocionals a casa 
nostra i a l’estranger. 



 
 

6 
Enguany, la GIO es troba immersa en la celebració del 5è Aniversari i el festeja portant música de 
qualitat a totes les capitals de comarca i principals poblacions de la demarcació de Girona. D’entre 
les accions més immediates, cal destacar la presentació-estrena del DVD solidari –enregistrat 
durant el concert del 5è aniversari a Girona– en sales de cinema i del qual es destinaran els 
beneficis a la recerca mèdica contra el càncer encapçalada per l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona. 

La GIO és un projecte sòlid i de futur dins el panorama musical català que neix de la iniciativa 
privada dels germans Marcel Sabaté (director musical) i Jaume Sabaté (director general) i compta 
amb un ampli suport institucional i privat. Després de cinc anys de creixement i progressió contínua, 
la GIO afronta el futur amb l’objectiu de consolidar-se com una de les orquestres de prestigi del 
nostre país. 

 

 

Marcel Sabaté, Director Titular  

Amb una formació musical impecable amb sis títols 
superiors i una àmplia experiència  en direcció, composició, 
interpretació i docència,  Marcel Sabaté és un dels directors 
emergents més rellevants del panorama musical actual. 

Va obtenir el títol superior de Direcció d´Orquestra amb 
Matricula d´Honor i Premi d´Honor al Conservatori Superior 
de Música de Barcelona i ha fet postgraus i cursos de 
direcció amb els millors mestres: Antoni Ros Marbà, Jordi 
Mora, Albert Argudo i Manuel Valdivieso. 

Durant cinc anys (2006-2010), ha perfeccionat la direcció d´orquestra al Curs Internacional de Viena 
Wiener Meisterkurse amb Salvador Mas i Jörg Bierhance on ha obtingut el primer premi i ha dirigit 
els concerts finals al Wiener Konzerthaus al capdavant de la Vidin State Philharmonic Orchestra, la 
Sinfonieorchester Kaposvár i la Sinfonietta Baden. 

Ha dirigit l´estrena de l´òpera del mestre Josep Soler  “Die Blinde”, amb textos de Rilke i 
enregistrada per Catalunya Música i RNE. Actualment és el director titular de la GIO, la Cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona,  la Cobla Simfònica Catalana  i la Cobla de l’ESMUC. També ha 
col.laborat com a director convidat en nombroses formacions. 

Ha compost diverses sardanes i obres per a cobla, entre elles “Somnis d’amor” guanyadora del 
Premi Juvenil de Composició de les viles de Ceret-Banyoles i enregistrada per Catalunya Música.  
Ha realitzat també nombroses orquestracions per a cobla, cambra i orquestra simfònica. 

A nivell d’interpretació, va obtenir Menció Honorífica en el 25è concurs de piano de Vilafranca del 
Penedès i ha estat l’intèrpret de flabiol de la Cobla Ciutat de Girona del 1985 al 2005. És considerat 
un dels millors flabiolaires de tots els temps. Actualment, és professor de flabiol i tamborí a 
l´ESMUC i al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. 

Ha enregistrat més de cinquanta CDs tant de solista com de director i ha actuat en llocs tan 
prestigiosos com el Palau de la Generalitat, el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del 
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Liceu, l´Auditori de Barcelona, l’Auditori de Girona, el Festival Castell de Peralada i el Festival de la 
Porta Ferrada, entre d´altres. 

Ha estat guardonat amb la Medalla al Mèrit Musical dels Premis Capital de la Sardana 2012. 

Concert a Llívia. 

La GIO, l’orquestra simfònica de les comarques gironines, presenta en la celebració del seu 5è 
Aniversari i sota la direcció del seu titular Marcel Sabaté un programa contundent amb tres obres 
cèlebres del repertori simfònic: l’extrovertida obertura de le Nozze de Figaro de Mozart, la 
melancòlica simfonia inacabada de Schubert i l’impressionant Simfonia nº5 de Beethoven.  

Música en majúscules  per a gaudir-la en un entorn privilegiat. 

Programa 

1a part 

 
Obertura “Le nozze di Figaro”     W.A. Mozart 
         (1756-1791) 
 
Simfonia núm. 8, en si menor, “Inacabada”   F. Schubert 
         (1797-1828) 
 1. Allegro moderato   
 2. Andante con moto 
 
2a part 
 
Simfonia núm. 5, en do menor, op. 67    L. van Beethoven 
         (1770-1827) 
 1. Allegro con brio 
 2. Andante con moto 
 3. Scherzo. Allegro 
 4. Allegro 
 
La Simfonia núm. 5 de Beethoven data d’entre 1804 i 1808 i reflecteix l’angoixa creixent del 
compositor fruit de les tensions provocades per la seva pròpia sordesa i l’agitació política a Àustria 
derivada de l’amenaça de les guerres napoleòniques. Composta de manera simultània a les 
simfonies quarta i sisena, comença amb un cèlebre motiu de quatre notes que impregnarà tots 
quatre moviments de l’obra, que segueix la forma sonata. Es va estrenar al Teatre an der Wien de 
Viena el 1808. 
 

  



 
 

8 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 
 

 
 
L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és una realitat que porta la música al cor de les persones 
des del 1987. Les emocions són el nostre fort, i per transmetre-les, procurem cada vegada més fer 
participar el públic, innovar en els formats i en les maneres de fer música, i aprofundir en el 
compromís de valor amb la nostra comunitat. Som l'única orquestra profesional estable privada del 
país, on els músics i equip de gestió són alhora empleats i accionistes.  
 
La nostra intensa activitat —més de 100 actuacions l’any— es centra, per un costat, al Palau de la 
Música Catalana, on celebrem la 20a temporada de concerts "Simfònics al Palau", amb tretze 
concerts anuals que realitzem en coproducció amb el nostre soci principal, el Palau de la Música 
Catalana, i, per l'altre, a la ciutat de Sabadell, on realitzem la temporada de concerts simfònics. A 
més, des de la nostra fundació som l’orquestra titular del circuït Òpera a Catalunya. Han estat els 
nostres directors titulars: Albert Argudo, del 1988 al 1992; Jordi Mora, del 1993 al 1997; Salvador 
Brotons, del 1997 al 2002; Edmon Colomer, del 2002 al 2005; David Giménez Carreras, del 2006 al 
2009 i Rubén Gimeno, del 2009 al 2016. A partir del setembre del 2017, serà el director titular 
James Ross.  
 
Som l'orquestra espanyola amb més presencia a les xarxes socials, amb més de 24.200 seguidors a 
Twitter, 14.000 a Facebook, i juntament amb el Banc Sabadell hem fet el flashmob "Som Sabadell", 
amb més de 73 milions de visites a Youtube, el video d'una orquestra simfònica més vist arreu del 
planeta.  
 
 Patrocinadors principals de l'OSV 
  

 
 
Patrocinadors        L'OSV forma part de 
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John Williams  i els immortals del cinema 

Dijous, 10 agost 2017, 22h - Esglèsia de Puigcerdà  

 

John Williams Star Wars, Juràssic park, La llista de 
Schindler,  El Patriota 

Ennio Morricone La Missió 

John Kander Chicago  

Dick Dale / Chuck Berry Pulp Fiction 

Stanley Myers El caçador  

Jerry Goldsmith   Instint bàsic 

 

Rubén Gimeno, director 

Rubén Gimeno ha estat director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès des de l'any 2009 al 
2016. Així mateix, ha estat director artístic de la Jove Orquestra de la Simfònica de Galícia durant 
gairebé una dècada, tasca que va compaginar amb el càrrec 
de violinista de l'Orquestra Simfònica de Galícia. Com a 
director convidat ha col·laborat amb nombroses orquestres 
espanyoles com l’Orquestra Simfònica de Galícia, 
l’Orquestra Nacional d'Espanya, l’Orquestra Simfònica de 
Tenerife, l’Orquestra d'Euskadi, l’Orquestra Simfònica del 
Principat d’Astúries, l’Orquestra Simfònica de Bilbao, 
l’Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, l’Orquestra de 
Màlaga, l’Orquestra de València, l’Orquestra de Barcelona i 
Nacional de Catalunya, l’Orquestra Ciutat de Granada, l’Oviedo Filarmónica, l’Orquestra de la 
Comunitat de Madrid i l’Orquestra del Palau de les Arts Reina Sofia de València, entre d'altres. Fora 
de les fronteres de l’Estat ha dirigit l’Orquestra Simfònica de Norrköping, l’Orquestra Simfònica de 
Gavle, l’Orquestra de Cambra de Ginebra, l’Orquestra de l’MMCK (Japó), l’Orquestra de la 
Universitat de Maryland, l’Orquestra sami i l’Orquestra Nacional de Colòmbia, i ha col·laborat amb 
solistes i agrupacions de la categoria de l’Orfeó Donostiarra, Midori, Steven Isserlis, Dimitri 
Sitkovetsky, Fazil Say, Kirill Gerstein, María Bayo, Michel Camilo i d’altres.  

La seva activitat en el camp de la lírica l'ha portat a dirigir produccions al Teatre Campoamor 
d'Oviedo de Marina, La Gran Vía i Agua, azucarillos y aguardiente. Ha dirigit Cádiz de Chueca amb 
l'Orquestra Simfònica de Galícia i La del Soto del Parral al Teatre de la Zarzuela. Així mateix 
desenvolupa una intensa col·laboració dins del cicle Òpera a Catalunya dirigint els Contes 
d’Hoffmann, L'elisir d'amore i Nabucco. 

El seu inici en la direcció va venir de la mà de James Ross i es va graduar a la Universitat de 
Maryland. Posteriorment estudià al Conservatori d'Estocolm sota el mestratge de Jorma Panula i va 
rebre classes de mestres com Alan Gilbert, Esa-Pekka Salonen, Jukka Pekka Saraste i Leonard 
Slatkin i va obtenir el diploma superior en direcció d’orquestra. Ha enregistrat amb l'Orquestra 
Simfònica d'Euskadi per al segell Claus, dins de la seva sèrie de compositors bascos. 
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Concert Txaikovski 

Diumenge, 13 agost 2017, 22h - Església de Llívia 

 
P. I. Txaikovski Suite de "La bella dorment" 

P. I. Txaikovski Suite de “El trencanous” 

M. Bruch Concert per a violí núm. 1, en Sol menor, op. 
26 

 
Teimuraz Janikashvili, violí 
Rubén Gimeno, director 
 

 

Teimuraz Janikashvili violí 

Nascut el 1974 a Tbilisi (Geòrgia), va començar els estudis de violí el 
1980, que prosseguí a l’Escola Central de Música de Tbilisi. Als 8 anys 
oferí el primer concert amb l’Orquestra Nacional de Geòrgia i a partir 
d’aquest moment actuà com a solista amb l’Orquestra Simfònica en 
diversos concerts i enregistraments. El 1988 es traslladà a Moscou per 
continuar els Estudis al Col·legi Txaikovski amb la professora M. 
Glezarova, amb qui estudià fins al 1991, etapa en què guanyà el primer 
premi del Festival de Nyírbátor (Hongria). El 1992 i el 1993 fou concertino 
convidat de l’Orquestra de Cambra de Tbilisi. El 1993 entrà al Conservatori 
Txaikovski, on continuà els estudis superiors amb la professora Irina 
Bochkova. Aquell any també formà part de l’Orquestra de RTV de Rússia. 
Del 1994 al 1996 fou violí solista de l’Orquestra de Cambra Kremlin, sota la 
batuta de M. Rachlevski. El 1994, i fins al 1999, esdevingué membre de 

l’orquestra de cambra Solistes de Moscou, amb el director Iuri Bashmet, i oferí concerts i festivals 
arreu del món. Del 1999 al 2004 es traslladà a Espanya i formà part de l’Orquesta Sinfónica de 
Galícia, i col·laborà també com a concertino de l’Orquesta Joven de la Sinfónica de Galícia. 
Participa, en el quartet Ensemble Xostakóvitx des de la seva fundació l’any 1999, així com en els 
quartets Ocean Drive i Avanti. Ha col·laborat com a director solista de l’Orquestra Simfònica 
Nacional de Colòmbia i director solista de l’Orquesta Sinfónica de Castella i Lleó. Així mateix, és un 
dels fundadors i organitzadors del festival internacional Florilegio Musical Salmantino. 
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Missa de Glòria de Puccini 

Dissabte, 19 agost 2017, 22h - Esglèsia de Puigcerdà 

 

Giacomo Puccini  Preludi Simfònic 

   Missa de Glòria 

   Tre sbirri, una carrozza – Te Deum 
(Tosca) 

 
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida 
Cor Ciutat de Tarragona 
Manel Esteve, baix 
Vicenç Esteve, tenor 
Xavier Puig, director 
 
Vicenç Esteve tenor 
 

Neix a Barcelona en una família de gran tradició musical, començant de 
ben petit a estudiar solfeig i piano, i cantant en el cor de veus blanques del 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Als 16 anys inicia els estudis de cant 
dirigit pel seu pare, el baríton Vicenç Esteve y amb només 18 anys debuta 
com a tenor amb el paper protagonista de la sarsuela “La Dolorosa”, 
ampliant la seva formació acadèmica i participant en representacions 
d’entitats líriques semi-amateurs de Barcelona. Especialitzat en rols de 
“caràcter”, també es un habitual de les temporades operístiques 
espanyoles, on l’hem pogut veure com a Lord Arturo (Lucia di Lamermoor), 

Cassio (Otello), Goro (Madame Butterfly), Spoletta (Tosca), Don Basilio (Le nozze di Figaro), Le 
remendado (Carmen), Tybalt (Roméo et Juliette) o Vasec (Prodana nevesta). Ha pogut treballar 
amb directors d’orquestra de prestigi internacional. 
 
 
Manel Esteve baríton 
 

Nascut el 1978 a Barcelona, estudia música en el Conservatori Municipal 
de Barcelona i cant amb el seu pare, el baríton Vicenç Esteve. També rep 
classes de cantants de la talla de J. Aragall, J. Pons, B. Giagiotti, E. 
Giménez, C. Chausson o R. Panerai. 
 
Ha estat guardonat en els Concursos Internacionals de Cant Pedro 
Lavirgen i Manuel Ausensi. Ha treballat amb directors musicals como per 
exemple R. Palumbo, V. Pablo Pérez, S. Weigle, J. Pons, P. Carignani, F. 
M. Carminati, D. Fischer-Dieskau, M. Mariotti, M. Boder, P. Davin, M. Á. 
Gómez Martínez o J. Caballé. 
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Xavier Puig i Ortiz director 
 
 
 
Nascut el 1973 a Cervera, on comença els seus 
estudis musicals per ampliar-los posteriorment al 
Conservatori Professional de Badalona. 
Paral·lelament s'inicia en la direcció coral amb els 
mestres Josep Prats, Johan Duijck, Laszlo Heltay, 
Jordi Casas i Pierre Cao i posteriorment 
s'introdueix en la direcció orquestral amb el mestre 
Salvador Mas al Conservatori Superior de 
Barcelona i als Wiener Meisterkurs de Viena. El 
1999 és admès a la Universität für Musik und 
Darstelende Kunst de Viena, on durant 3 anys 
cursarà els estudis de direcció d’orquestra sota el 
mestratge de Leopold Hager. El març de 2002 
guanya el concurs per cobrir la plaça de Director 
Assistent de la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España), que desenvoluparia fins el 2004. El 
juliol de 2003 guanya el concurs per a la plaça de Director Assistent de l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), càrrec que desenvolupa fins el juliol de 2005.  
 
Ha estat director convidat per bona part de les orquestres espanyoles i manté una especial 
vinculació amb l’Orquestra de Girona, l’Orquestra Terrassa48 o l’Orquestra Simfònica del Vallès, per 
a la qual dirigeix anualment la Gira de Setmana Santa.  
 
És director titular del Cor de Cambra de l'Auditori "Enric Granados" de Lleida i de la Coral Ginesta 
de Cervera, i director artístic del Festival de Pasqua de Cervera, que fundà el 2011, dedicat a la 
música clàssica catalana. És professor d'orquestra i direcció a l’ESMUC (Escola Superior de Música 
de Catalunya) i ha desenvolupat projectes amb nombroses orquestres de joves de tot el país. 
 

 
 

 

www.osvalles.com 

www.facebook.com/simfonicadelvalles 

www.twitter.com/OSValles 

www.youtube.com/simfonicavalles 
FLASHMOB “Som Sabadell” 

www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg 
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