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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 

 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

11 

 

NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

14 

 

 
Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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Il filosofo di campagna /   
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 

 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

11 

 

NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
 
 

  



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

15 

 

ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

19 

 

GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

21 

 

Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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Il filosofo di campagna /   
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

12 

 

Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Bottega d’opera de 

l’ESMUC:  

Il filosofo di campagna /   

Grans Conjunts  
 
           Maig-juny 2022 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

18 

 

tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

18 

 

tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Bottega d’opera de 

l’ESMUC:  

Il filosofo di campagna /   

Grans Conjunts  
 
           Maig-juny 2022 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

8 

 

LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  

 

  



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

5 

 

PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

7 

 

l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Bottega d’opera de 

l’ESMUC:  

Il filosofo di campagna /   

Grans Conjunts  
 
           Maig-juny 2022 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

23 

 

L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

23 

 

L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   

  



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

22 

 

CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

9 

 

Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Bottega d’opera de 
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Il filosofo di campagna /   

Grans Conjunts  
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Bottega d’opera de 

l’ESMUC:  

Il filosofo di campagna /   
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 

 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

11 

 

NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
 

 
 
 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

16 

 

 

LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 
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Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 
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Il filosofo di campagna /   
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La Bottega d’opera presenta una 
producció de l’òpera Il Filosofo di 
Campagna de Baldassare Galuppi 
 
Un dels Grans Conjunts de l'ESMUC, el dedicat a la producció operística, 
oferirà els propers dies 13, 15 i 16 de maig Il filosofo di campagna (1754) 
de Baldassare Galuppi (1706-1785), en la versió d'Ermanno Wolf-Ferrari. 
Sota la direcció escènica de Sergi Belbel i musical de Dani Espasa, les 
representacions s'afegeixen a la programació dels Grans Conjunts de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya que s'inicien aquest dijous 12 
de maig a la Sala 2 de L'Auditori amb la Big Band sota la direcció de Lluís 
Vidal.  
 

 
 
El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Des de la seva presentació, a la Temporada del Gran Teatre 
del Liceu l'abril de 2021, el projecte facilita un treball transversal orientat a 
possibilitar el desenvolupament de l’alumnat en entorns professionals amb el 
màxim rigor conjugant una aproximació interpretativa i escènica.  
 
La producció de l'òpera Il filosofo di Campagna és el projecte d'enguany i compta 
amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per 
abordar un títol pertanyent al gènere de l'òpera bufa i que després de la seva 
estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d'octubre de 1754, es va erigir en 
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una de les òperes més apreciades i exitoses a l'Europa del moment. Aquesta va 
arribar ben aviat a Barcelona i, així, l'abril de 1758 es va representar al Teatre de la 
Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se'n va fer una 
versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni. La Sala 4 de 
L'Auditori de Barcelona (13 de maig), el Teatre de Sarrià (15 de maig) i la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalunya (16 de maig) seran els tres espais on es podrà 
gaudir d'un títol que es relaciona amb una de les línies de treball i recerca de La 
Bottega com ho és la contextualització del nostre patrimoni musical ja que, en el cas 
d’Il filosofo, ens aproxima  a la coneixença del que era el gust i les preferències 
musicals a Barcelona durant la segona 
meitat del segle XVIII.  
 

 
La programació de Grans Conjunts, però 
s'iniciarà el dia abans de la primera de les 

representacions d'Il filosofo, el dijous 12 de maig de 2022, a la Sala 2 de L’Auditori de 
Barcelona, amb el primer concert del cicle a càrrec del Gran Conjunt Big Band dirigit 
per Lluís Vidal on es podran escoltar peces de diferents creadors com ara Mintzer, 
Potter, Jones, King Cole, entre d'altres.  
 
L'Ensemble de l'ESMUC, per la seva banda,  oferirà, el dissabte 4 de juny a la Sala 1 
de L'Auditori,  un projecte molt especial, dirigit per la recent graduada Lucia 
Fumero, centrat en la relació entre la creació contemporània i la cultura musical 
contemporània popular, en aquest cas del conjunt britànic de rock independent 
Radiohead. Així es podran escoltar obres d'Steve Reich (Radio rewrite) i de la 
mateixa  Lucia Fumero que ha compost per a l'ocasió una versió pròpia dels temes 
Jigsaw Falling Into Place i Everything In Its Right Place. 
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El dijous 9 de juny serà el torn del Gran Conjunt Flamenco dirigit pel guitarrista 
Alfredo Lagos. L'endemà, divendres 10 de juny, el Gran Conjunt Cobla sota la 
direcció de Marc Timón oferirà un eclèctic programa amb obres de Garreta, Lamote 
de Grignon, Joan Díaz, Amargós i el mateix Timón. Aquests dos concerts tindran lloc 
a la Sala 4 de L'Auditori. 
 
Clourà la programació del cicle, el dissabte 11 de juny, la Camerata Casals amb un 
programa centrat en la Serenata per a cordes en Do Major, opus 48 de Piotr Illich 
Txaikovski (1840-1893).  
 

 
 

AGENDA DE GRANS CONJUNTS: 
 

 Dijous, 12 de maig. Gran Conjunt Big Band. Sala 2 de L'Auditori, 20 h 
 Divendres, 13 de maig. La Bottega d'opera. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Diumenge, 15 de maig. La Bottega d'opera. Teatre de Sarrià, 18 h 
 Dilluns, 16 de maig. La Bottega d'opera. Teatre Nacional de Catalunya, 19 h 
 Dissabte, 4 de juny. Ensemble de l'ESMUC. Sala 1 de L'Auditori, 19.30 h 
 Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 Divendres, 10 de juny. Gran Conjunt Cobla. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 Dissabte, 11 de juny. Camerata Casals. Sala 2 de L’Auditori, 19 h  
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PROGRAMACIÓ GRANS CONJUNTS  
 
 

GRAN CONJUNT BIG BAND 
 
Direcció: Lluís Vidal  
Dijous, 12 de maig de 2022. Sala 2 de L'Auditori de Barcelona. 20 h 
 
Bon Mintzer: Swing out  
Chris Potter: Quick  
Thad Jones: Tiptoe 
Randy Brecker / Vince Mendoza: Some skunk funk  
Jim Mcneely: Finally 
Miho Hazama: Tokyo confidential 
Kay Swift / Paul James (arranjament Marty Paich): Can't we be friends 
Al Hoffmann, Walter Kent, Manny Kurtz (arranjament John Clayton): I'm gonna live 
till I die  
Popular catalana / Lluís Vidal: El Pastoret 
Irving Mills / Duke Ellington (arranjament: Matt Harris): It don't mean a thing   
Nat King Cole / Irving Mills (arranjament: Dave Wolpe): Straighten up and fly right  
 
 

BIG BAND DE L'ESMUC 
 
La Big Band és el Gran Conjunt de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC. Dirigida en 
anteriors edicions per músics com ara Maria Schnneider, Tim Garland, Joan Albert 
Amargós, Joan Díaz o Perico Sambeat entre d’altres, en l'actualitat és el compositor, 

pianista i professor Lluís 
Vidal qui dirigeix la Big 
Band, com a resultat del 
treball docent que es 
realitza al llarg del curs.  
 
Amb l’objectiu d’oferir als 
seus integrants la 
formació musical més 
àmplia possible, Vidal 
analitza els programes 
interpretats en altres 
cursos i es mostra atent a 
l’evolució de cada músic 
per trobar aquelles obres 
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que més aportin al seu creixement musical i que, a la vegada, siguin representatives 
dels diferents estils que cohabiten en el món del jazz. Una de les característiques 
principals d’aquest Gran Conjunt és el procés d’aprenentatge dels seus integrants, 
des dels primers dies d’assaig fins a la posada en escena. Les habilitats 
interpretatives dels músics es fan paleses en cada curs i es multipliquen en el 
concert final.  
 
 

LLUÍS VIDAL 
 

Neix a Barcelona on cursa els estudis, 
entre altres, de piano, harmonia i 
contrapunt, al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. 
Paral·lelament als estudis reglats inicia 
un intens aprenentatge autodidacta 
del llenguatge jazzístic que dona lloc, 
l’any 1977, a la formació del quartet 
Catalònia juntament amb el baixista 
Rafael Escoté, el saxofonista Antonio 
Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui 
també forma un duet de percussió i 
piano. 
  
A partir de 1982 comença a treballar 
amb el seu propi trio. La proposta 
estètica del trio a través dels anys ha 

estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les 
diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha 
estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, 
John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  
així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està 
format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori 
consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons 
populars catalanes. 
  
L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el 
trompetista nord-americà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep 
Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una 
intensa activitat. 
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico 
Sambeat. 
  
A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a 
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l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de 
Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 
91-92 fins al 93-94. 
 
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris 
internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a 
Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994). Va dissenyar el material 
didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona 
juntament amb J.L. Gámez. 
 
Ha efectuat classes magistrals sobre la seva obra arreu del país. En el curs 2001-2002 
es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip 
docent com a professor, dins el departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i 
d’Arrel. 
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LA BOTTEGA D'OPERA  
 
Divendres, 13 de maig. Sala 4 de L'Auditori de Barcelona, 19 h 
Diumenge, 15 de maig. Teatre de Sarrià, 18 h 
Dilluns, 16 de maig. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita), 19 h 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 
Maria Monzó Pitarch , soprano (Eugenia)  
Belén García Burgos, soprano (Lesbina) 
Valentín Miralles Guardiola, baríton (Don Tritemio. 13 i 15 de maig) 
Oriol Quintana, baríton (Don Tritemio. 16 de maig)  
Alejandro López Amado, tenor (Rinaldo) 
Enrique Padilla Monteoliva, baríton (Nardo)  
 
Disseny de vestuari: Gustavo A. Villazán Martín amb el suport de Sara López 
Maquillatge: Ivana Rubio 
Sergi Belbel, direcció d'escena 
 
Orquestra de l'ESMUC 
Dani Espasa, clave i direcció musical 
 
Coordinació Bottega d’opera ESMUC: Mireia Pintó 
Coordinació cant d’Il filosofo di campagna: Francesc Garrigosa i Alan Branch 
 
Il filosofo di campagna (1754) de Baldassare Galuppi (1706-1785). Llibret de Carlo 
Goldoni (1707-1793). Reelaboració d'Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948).  
 
 
ORQUESTRA DE L'ESMUC 
 
Abel Antón, Marc Barrios, Georgy Mikheile, Xavier Querol, Elena Rodríguez, Aina 
Hujic, violins I. 
 
Carmen Guerra, Ana Fernández, María Avilés, Carmen Pascual, Inés Cárdenas, Inés 
Castells, violins II. 
 
Adela Beiro, Ana Cerdán, Zhongjin Gorane Ruiz, Iñigo Martínez, Leire Martínez De 
Rituerto, violes. 
 
Adrià Puigcerver, Sergi Sancho, Jana Tiscar, violoncels. 
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Sergio González, Pablo Rincón, contrabaixos. 
 
Roger Borràs, Xavier Martorell, oboès. 
 
Josep Vidal, Josep Fenollosa, trompes. 
 
Sara Escudero, Rebeca Rodríguez, flautes. 
 
Sarah Carbonare, fagot. 
 
Dani Espasa, clave i direcció 
 
 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL FILOSOFO DI CAMPAGNA DE 
GALUPPI 
 

 
L'hegemonia de la musicologia germànica, 
centrada pel que fa al període i estil clàssics 
principalment en l'anomenada Primera Escola 
de Viena i el triumvirat constituït per Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) i Ludwig van Beethoven 
(1756-1791) ha deixat, massa sovint, en un 
segon terme a un bon nombre d'importants 
compositors que, en el seu moment històric, 
van marcar el gust i l'estil musicals del seu 
moment històric. Pensem, així,  en noms com 
ara Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Adolf 
Hasse (1699-1783) o el compositor de l'òpera Il 
filosofo di campagna, Baldassare Galuppi 
(1706-1785).  
 

Nascut a l'illa de Burano, d'aquí el seu sobrenom d'«il Buranello», aproximar-se a 
Galuppi és fer-ho també dins aquell interessant moment de la història de la música 
on es van dissoldre trets i característiques propis del barroc per endinsar-se en 
noves lingüístiques que van acabar afectant en la constitució de l'anomenat estil 
galant, base junt al conegut empfindsamer Stil (estil sensible) del Nord d'Alemanya, 
del posterior estil clàssic assolit, segons una autoritat com el musicòleg Charles 
Rosen, amb la composició dels Quartets russos (1781) per part de Franz Joseph 
Haydn. Des de la mort de Johann Sebastian Bach, el 28 de juliol de 1750 a Leipzig, 
fins aquell any 1781 moltes coses van passar en la història de la música. Una d'elles 
va ser el desenvolupament a Nàpols, a partir de 1730, de l'anomenada opera buffa 
que va iniciar-se, si no abans, amb l'Intermezzo de La serva padrona (1733) de 



 
 

 
DOSSIER DE PREMSA 

10 

 

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Precisament al gènere de l'esmentada opera 
buffa pertany el nou projecte que ens presenta La Bottega d'Opera de l'ESMUC: Il 
filosofo di campagna.   
 
Estrenada al Teatro San Samuele de Venècia, el 26 d'octubre de 1754,  ja des de la 
seva estrena es va erigir en una de les òperes més apreciades i exitoses, al costat 
d'altres com l'esmentat títol de Pergolesi o La buona figliuola (1760) de Niccolò 
Piccinni (1728-1800), un dels grans rivals de C. W. Gluck (1714-1787) a París. Des de 
l'esmentada estrena a Venècia, l'òpera va recórrer pels principals teatres de ciutats 
d'Alemanya (Frankfurt, Dresden, Mannheim, Munic), Txèquia (Praga, Bratislava), 
però també Brussel·les, Sant Petersburg i...Barcelona. 
 
En una data tan pròxima a la seva estrena com l'abril de 1758, aquesta va arribar al 
Teatre de la Santa Creu on, fins i tot, ens anys posteriors, exactament el 1768, se'n 
va fer una versió en castellà amb una traducció del llibret de Carlo Goldoni a càrrec 
de Ramón de la Cruz.  
 
Les aventures i confusions amoroses entre les pretensions de Don Tritemio per fer 
casar la seva filla Eugènia amb el filòsof (Nardo), malgrat estar ella enamorada de 
Rinaldo van agradar d'allò més al seu moment històric, però també en temps més 
pròxims a nosaltres. És per 
això que a principis del segle 
XX el compositor venecià 
Ermanno Wolff-Ferrari en va 
fer una edició crítica, de fet 
una reelaboració en tota regla, 
que va servir i sumar com a 
base per a la creació d'òperes 
pròpies basades en llibrets del 
mateix Goldoni com ara Le 
donne curiose (1903) o Il 
Campiello (1936).  
 
Després d'altres projectes 
operístics de La Bottega 
d'Opera, centrats en la recuperació de patrimoni musical català (I Due Gobbi / La 
principessa filosofa) i de dones compositores (Cendrillon de Pauline Viardot), de la 
mà del binomi Sergi Belbel i Dani Espasa ara som convidats a conèixer un títol que, 
d'alguna forma, també ens aproxima al que era el gust i les preferències del Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona i a conèixer una mica millor les preferències musicals 
a Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII.  
                     

Oriol Pérez i Treviño 
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NOTES SOBRE EL VESTUARI D'AQUESTA PRODUCCIÓ 
 
El vestuari ha estat dissenyat amb la idea d'una actualització de la silueta de la 
indumentària del segle XVIII, simplificant formes i materials. Tot donant un toc 
colorista al grup i identificant cada personatge amb un color segons la seva essència 
i amb la intencionalitat que el director ha volgut impregnar en ells.  
 

 
 
La inspiració parteix de la increïble estètica del dramaturg Robert Wilson, tot i que 
és impossible replicar la seva personalitat sobre els seus espectacles (i el modest 
esforç dels estudiants participants). El minimalisme de Wilson sí que ha estat una 
regla a complir en el vestuari i maquillatge d'aquesta posada en escena, però sense 
fugir de la comicitat de l'obra. 
 
                       Gustavo A. Villazán 
 
 

LA BOTTEGA D'OPERA 2022 
 
El projecte La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de “Bottega”, que 
podem definir com “la rebotiga de l’òpera”, això és l’espai on es preparen els 
projectes, aquesta va néixer amb la voluntat d’oferir als estudiants una experiència 
professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de 
l’ESMUC, La Bottega ha possibilitat un treball transversal entre el cant, la direcció, 
els instruments orquestrals, la correpetició o el coaching vocal, a la vegada que ha 
convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica. Amb 
aquests elements es tracta de donar el màxim de punts de vista diferents i, fins i tot 
contrastats, de com enfocar el treball interpretatiu i escènic.  
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Amb la intenció de fer-ho el més proper possible a la realitat professional, però 
entenent que ens trobem en un context acadèmic i pedagògic, La Bottega va iniciar 
les seves activitats el curs 2019-2020 amb Il filosofo di campagna de Baldassare 
Galuppi però les representacions van haver de cancel·lar-se a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Finalment, la Bottega va presentar-se a la Temporada 2020-2021 del 
Gran Teatre del Liceu amb un projecte de recuperació de patrimoni musical català 
amb obres de Carles Baguer i Marcos da Portugal. 
 

 
 
Altres projectes de la Bottega han estat representacions de l’òpera Cendrillon de la 
compositora Pauline Viardot amb motiu del bicentenari del naixement d’aquesta 
cantant i compositora i el curs vinent al Palau de la Música Catalana està prevista la 
recuperació, en temps moderns, de l'oratori Isacco de Marianne von Martines. La 
mezzosoprano, cantant d'òpera i professora de l’ESMUC, Mireia Pintó, és la 
coordinadora del projecte. 
 
 

DANI ESPASA 
 
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i 
arquitectura a l’UPC de Barcelona. Ha 
treballat com a compositor, pianista i director 
musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). 
A més de ser productor i compositor de 
diversos discos de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la 
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cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble de música contemporània 
Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert 
Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS 
Records. 
 
Després de completar els estudis de clavicèmbal i baix continu amb Béatrice Martin 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J. P. 
Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, 
renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert 
des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La 
Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és el director de l’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí. 
 
Actualment, és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
 

 
SERGI BELBEL 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat 
en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la 
UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. 
Director artístic del Teatre Nacional de 
Catalunya de 2006 a 2013. 
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les 
quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El 
temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica: Portugal, França, 
Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, 
Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, 
Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, 
Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile… 
 
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, 
Perec, Jon Fosse i Beckett. 
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Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, 
Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després 
de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el 
Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat 
de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de 
dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i recentment el Premi Sant 
Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset. 
 
A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi 
han pogut veure Minimal. Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  
Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, 
Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019). 
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ENSEMBLE DE L'ESMUC 
Direcció: Lucia Fumero 
 
Dissabte, 4 de juny de 2022. Sala 1 de L'Auditori de Barcelona. 19.30 h 
 
Steve Reich: Radio rewrite per a flauta, clarinet, 2 vibràfons, 2 pianos, quartet de 
corda i baix elèctric. 
Lucia Fumero: Versions i arranjaments dels temes Jigsaw Falling Into Place; 
Everything In Its Right Place de Radiohead. 
 
 

ENSEMBLE CONTEMPORANI  
 
L’Ensemble de l'ESMUC és uns dels conjunts estables de l'Escola Superior de Música 
de Catalunya. La formació va néixer amb la voluntat d’ampliar el coneixement 
musical dels estudiants aprofundint en l'estudi de les obres dels compositors més 
representatius del segle XX, així com de les tendències musicals més actuals. 
L'alumnat treballa el llenguatge i les tècniques instrumentals del repertori i, sovint, 
participen del procés creatiu de les obres col·laborant directament amb els 
compositors. 
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LUCIA FUMERO 
 
Lucia Fumero és pianista i cantant 
nascuda a Barcelona, d'arrels 
argentines i suïsses. Va començar a 
estudiar música clàssica al 
Conservatori Municipal de Barcelona, 
on es va titular amb el Grau 
Professional de Música el 2010. 
Després va viatjar a Holanda per 
continuar estudiant i treballant. Allà, a 
la Universitat de Música de 
Rotterdam, va cursar un grau superior 
de música moderna especialitzada en 
músiques llatines. Ara cursa el seu 
darrer any a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) dins 
l'especialitat de piano jazz. Ha participat com a intèrpret a moltes formacions 
diverses, d'estils diferents, i acaba de publicar el seu primer disc amb música 
original. Col·labora sovint amb la nova generació de músics de Barcelona com ara 
Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller o Martín Meléndez, entre d'altres. 
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GRAN CONJUNT FLAMENCO 
 
Dijous, 9 de juny. Gran Conjunt Flamenco. Sala 4 de L'Auditori, 19 h 
 
El Gran Conjunt de Flamenco és un altre de les formacions de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya que en els concerts de final de quadrimestre ofereix el resultat 
del treball desenvolupat al llarg del curs. Estudiants de cante i guitarra flamenca 
interpreten un programa 
que confecciona la persona 
responsable de la direcció. El 
Conjunt Flamenco ha estat 
dirigit per professionals com 
ara Chicuelo, Mayte Martín, 
Joan Asensio, o Juan Carlos 
Gómez, entre altres.  
 
En aquesta nova proposta, la 
formació estarà dirigida pel 
guitarrista i professor de 
l’Esmuc Alfredo Lagos. El 
repertori estarà centrat en el 
baile flamenco, i tindrà  la 
bailaora (també professora de l'escola) Susana Escoda com a primera figura. La 
música original de Lagos farà un viatge pels balls flamencos més representatius del 
gènere. 
 
 

ALFREDO LAGOS 
 
Alfredo es va iniciar en la guitarra a l'edat 
d'onze anys, en el seu Jerez natal. És part 
d'una generació de guitarristes que va 
sorgir de les mans dels mestres locals 
Balao i El Carboner, també estudia 
guitarra i solfeig en el Conservatori de 
Jerez i des de molt jove, comença a 
acompanyar a cantaors locals com Luis 
de la Pica, El Mono de Jerez i Fernando 
de la Morera en festivals de la zona. Al 
mateix temps, comença a interessar-se 
per l'acompanyament al ball i col·labora a 
l'escola de la mestra de Jerez Angelita 
Gómez, on coneix a Joaquín Grilo. Amb 
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tan sols divuit anys, viatja amb ell al Japó, on també toca per a Sara Baras. Un punt 
d'inflexió en la seva carrera, ja que a partir d'aquest moment, és quan 
professionalitza la seva activitat com a guitarrista. 
 
Entre els molts projectes, enregistraments en discos i col·laboracions, cal destacar el 
moment en què el productor Isidro Muñoz, li sol·licita per a gravar, al costat del seu 
paisà Moraíto, en discos de José Mercé. És imprescindible nomenar la seva 
participació l’àlbum Aire, un dels discos més populars de la història del flamenco 
amb concerts al Royal Albert Hall londinenc o el Teatre Real de Madrid. És el mateix 
productor, Isidro Muñoz, qui el va proposar per a un espectacle al costat d'una jove 
Estrella Morente, i Enrique Morente, incloent la seva guitarra en el disc debut 
d'Estrella, El meu cant i un poema. 
 
Ha estat acompanyant habitual de cantaors com Miguel Poveda, Arcàngel, Rocio 
Marquez, l'Argentina, David Lagos, Diego Carrasco, Enrique i Estrella Morente, José 
Mercé i més noms d'una heterogènia llista. Els seus enregistraments són 
incomptables, i no sols del gènere flamenc, perquè la seva guitarra es pot escoltar 
en discos de cante flamenco, de Pitingo i de Gloria Gaynor. 
 
Ha estat guardonat amb diferents premis, com ara, “Mejor Guitarrista 
Acompañante”, i “Guitarrista Revelación” als premis «Flamenco Hoy» de la crítica 
especialitzada. Actualment, gira amb el seu propi espectacle com a solista, 
presentant el seu primer disc, Punto de fuga, on compta amb col·laboracions com 
les de Guadiana, Israel Galván, Estrella Morente, Diego Carrasco, David Lagos y la 
pianista Rosa Torres Pardo. 
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GRAN CONJUNT COBLA 
 
Marc Timón, direcció  
Divendres, 10 de juny. Sala 4 de L'Auditori, 20 h 
 
Juli Garreta (1875-1925): Pedregada 
Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor 
Salvador Brotons (1959): El Llobregat 
Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor 
Joan Díaz (1967): El noi de la mare 
Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta 
Marc Timón: Coses de Palamós 
 
 

LA COBLA DE L’ESMUC 
 
La Cobla és un dels conjunts de l'Escola Superior de Música de Catalunya orientada a 
treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de 
concert. La cobla de l'ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert 
per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres 

de fusió amb altres 
disciplines com ara el 
Jazz, la Música 
moderna o la Música 
d'Arrel. La Cobla es 
nodreix de bona part de 
les obres dels 
compositors que han 
escrit i escriuen per a 
aquesta formació, 
aportant també una 
mirada de futur per a la 
formació de l’alumnat. 
 
La cobla de l'ESMUC, 
tradicionalment ha 
estat dirigida pels 
professors de l’escola, 

Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la 
direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert 
Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís 
Vidal, Bernat Castillejo, entre d'altres.  
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També ha interpretat obres amb l'acompanyament de grans solistes reconeguts 
com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, 
David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
 
A tall d'exemple la Cobla de l'ESMUC ha fet diverses propostes de programa que 
complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a 
cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi 
(Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i 
piano) d'Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de 
Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de 
Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix 
nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la 
pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp 
o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.  
 
 
MARC TIMÓN 
 
Format en periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
les arrels empordaneses el van fer estimar i 
conrear la música per a cobla, tot arribant a 
ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 
 
En la seva primera joventut va destacar 
com a compositor de sardanes fins a ser 
considerat un renovador i rejovenidor de la 
música amb més denominador d’origen 
català. 
 
La passió per la música i el cinema el van 
portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys 
amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de 
pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més 
la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry 
Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació 
del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu 
envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels 
requeriments expressius del segle XXI. 
 
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a 
noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John 
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Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, 
Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, 
en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de 
modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un 
tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a l’Orfeó Català.   
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CAMERATA CASALS ESMUC 
 
Dissabte, 11 de juny. Sala 2 de L’Auditori. 19 h. 
 
Piotr Illich Txaikovski (1840-1893): Serenata per a cordes, opus 48. 
 
 
CAMERATA CASALS 
 
La particularitat d'aquesta formació és que està encapçalada pel seu mateix 
professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomás, 
Jonathan Brown i Arnau Tomás membres del prestigiós Quartet Casals actuen 
com a primers faristols de la formació. El conjunt reuneix estudiants del Grau en 
ensenyaments artístics superiors de música de l'ESMUC, conformant una orquestra 
de cordes caracteritzada pel treball amb la complicitat d'un grup de cambra en 
format orquestral, l'aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i 
habitualment sense la figura un director. 
 
Va iniciar la seva singladura l'any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al 
voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental de Música Clàssica i 
Contemporània. Des del mateix 2009, la formació orquestral ha actuat a diferents 
espais de Catalunya compartint l’excel·lència del seu resultat arreu del país. 
 
Al seu repertori, al llarg de les seves actuacions, la Camerata ha abordat obres de 
Corelli, Locatelli, Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Haydn, Mozart i 
Beethoven, entre d'altres.  
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L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 
 
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que 
atorga a Catalunya el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters 
en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 
alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, 
formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola.  
 
El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de 
més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’ESMUC sigui molt enriquidora, i 
contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 
 
 
 

Servei de Comunicació de l’ESMUC 
 

premsa@esmuc.cat 
Tel. 933 523 011 – 675 782 378 

 
Escola Superior de Música de Catalunya 

C. Padilla, 155 – Edifici de L’Auditori – 08013 Barcelona 
www.esmuc.cat 

 
 

 
 
 
 


