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Salutació

La celebració del XXè Festival de Música és una fita important 

per a qualsevol poble. Així, amb l’objectiu complert d’haver 

arribat a les dues dècades de vida amb la motxilla farcida de 

bocinets de bones estones musicals, ens enfilem al carro dels 

festivals estiuencs amb més solera de la comarca, amb una 

proposta musical molt modesta però una enorme consolidació 

i arrelament al llarg dels anys.

A poc a poc, la música ha evolucionat i el festival també. Aquests 

dies, la veu agafarà el relleu a través del gospel i la música a 

capella esdevenint el fil conductor d’aquesta nova edició.

L’acústica de l’església parroquial, que confereix a cada actuació 

un aire d’omnipresència molt singular que s’enfila sostre amunt, 

és especialment agraïda amb la música clàssica i la música de 

cambra. Per aquest motiu us presentem una proposta que 

oblida les estridències i que oferirà el seu moment culminant 

amb la cloenda a càrrec de la sempre magnífica Orquestra de 

Cambra de l’Empordà.

Ens hi acompanyeu? El portal de l’església ja s’entreveu mig 

obert…  

Jordi Martí Deulofeu 

Alcalde
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CORAL DE GOSPEL
LA CASA GROGA
Des d’espirituals negres fins a les cançons modernes de Gospel

JUDIT RIPOLL, cantant

ADRIANA BELMONTE, cantant

MIREIA ZAMORA, cantant

JOANNA FERRER, cantant

GAVIN BUCKLEY, cantant i director

LUIS GONZÁLEZ, piano

GAVIN BUCKLEY

Nascut a Limerick (Irlanda), als dotze anys es va traslladar a 
Austràlia on va estudiar guitarra i cant clàssic. Va tocar a diversos 
grups de jazz i funky a Melbourne i Sydney, i al 1999 va continuar 
els seus estudis a la Bloom School of Jazz de Chicago. Més tard, 
residí a Nova York, allà va entrar en contacte amb el gospel a 
través de les misses celebrades a Harlem. Posteriorment viatjà 
a Londres on va completar la seva formació a la London Music 
School, a la capital britànica formà part del cor de gospel del 
Morley College dirigit per Collin Vassell amb el qui va actuar a 
diverses esglésies i d’altres espais públics.

És director del Coral de Gospel La Casa Groga 2001-2008.  Ha 
publicat el disc de gospel modern, Thanks be to God, on toca 
tots els instruments del disc, menys la bateria i canta tots 
els registres de veu. Actualment composa, actua i produeix 
música per a grups diferents com Sahara, Algo pa Nosotros, 
Joanna Ferrer Group i La Casa Groga Coral de Gospel. També 
és director i professor de l’Escola de Música La Casa Groga de 
Sant Gregori.

Dissabte, 19 de juliol
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PROGRAMA

Move in Me

His Eye is On the Sparrow

This Morning When I Rose

We Fall Down

Oh Happy Day

Love

Joshua

Amazing Grace

Lord I Lift Your Name up High

This Little Light of Mine
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Dissabte, 26 de juliol

JOAQUIN ASIAIN, tenor

WOLFGANG WALTER, piano

Recital de cant i piano

Poques vegades es pot gaudir d’un recital de cant tan variat, amè 
i sense deixar de ser popular amb tants tints de qualitat. Aquest 
és un concert homenatge al vincle que uneix a compositors com 
Sorozábal, Serrano, Rossini, Strauss... és sens dubte el gènere 
escènic i el nexe que dóna sentit als arguments d’amor i la mort. 
El tenor, aquest rol amable, noble, lleial, virtuós, principesc, 
enamoradís, llibertí, generós, ...que és recreat per l’artista amb 
gallardia i coratge transmet aquests impulsos amorosos que 
han vist, veuen i veuran els nostres escenaris.
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JOAQUIN ASIAIN

Natural de Burlada (Navarra). Va estudiar a l’Escola Superior de 
Cant de Madrid i va finalitzar la seva formació a la Musikho-
chschule de Stuttgart. És llicenciat en Sociologia i va obtenir el 
tercer premi del VIII Concurs Líric Internacional Alfredo Catalani, 
presidit per Leone Magiera, prestigiós director d’orquestra i 
pianista acompanyant habitual de Luciano Pavarotti.

Tenor lleuger d’extraordinària seguretat al registre agut-
sobreagut, ha cantat amb diferents orquestres, entre elles 
l’Orquestra Simfònica de Stuttgart, l’Orquestra Filharmònica 
de Colònia, l’Orquestra Simfònica i de Cambra de Sant Peters-
burg i l’Orquestra de Radio Televisió Espanyola.

Paral·lelament a la seva activitat operística, Joaquín Asiain des-
taca com a concertista i cantant d’oratori, essent intèrpret ha-
bitual de les programacions musicals i de festivals d’Alemanya, 
Àustria i Suïssa.

WOLFGANG WALTER

Nascut a Salzburg (Àustria), va realitzar els seus estudis a la 
Hochschule Mozarteum sota la direcció dels mestres Heinz 
Walter i Erika Frieser (música de cambra i piano), més tard va 
continuar la seva formació amb la interpretació del lied amb 
Karl Richter.

Wolfgang Walter és un reconegut i polifacètic pianista acom-
panyant de recitals lírics i col·labora habitualment en enregis-
traments per a la radio austríaca SWR, ÖRF, ... així com a concur-
sos de cant i cursos internacionals d’interpretació.
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PROGRAMA

PART I

1.  La  Alegría del Batallón ..................................J. Serrano 

2.  Del  cabello más sutil .....................................F. Obradors 

3.  En el  pinar .........................................................F. Obradors  

4.  Montanesa .........................................................J. Nin 

5.  Scherzo (piano) ................................................J. M. Usandizaga 

6.  Ya no va la niña .................................................N. Otaño 

7.  Ay, Ay, Ay .............................................................O. Pérez Freire 

8.  Bella  enamorada... de la sarsuela

El último romántico ...............................................Soutullo y Vert 

9.  El  trust de los tenorios ..................................J. Serrano

PART II 

1.  Lungi  dal caro bene de l’opera

Gulio Sabino ............................................................G. Sarti  

2.  Vincerai sl ciel vorrà de l’oratori

La Giuditta ...............................................................A. Scarlatti 

3.  Ecco ridente del Barbero de Sevilla ............G. Rossini 

4.  Ma rendi pur contento ..................................V. Bellini 

5.  Malinconia, ninfa gentile ..............................V. Bellini

6.  Marcha (piano) de l’opereta

El barón gitano .......................................................J. Strauss  

7.  Gern hab’ich die Frau’n geküsst

de l’opereta Paganini ..........................................F. Léhar 

8.  Als flotter Geist del barón gitano ...............J. Strauss 
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LES SÍXTERS
Músiques del món a capella

Veus:  

MONTSE BAEZA,

ESTHER WESTERMEYER,

CRISTINA GAVILÁN,

MARTA SASANEDAS,

GLÒRIA GARCÉS

I IRENE CASADEVALL

LES SÍXTERS

Les Síxters són un sextet vocal de cançó a capella. La seva 
trajectòria professional es vincula a la música des de diversos 
àmbits: docència, cors, formacions instrumentals, dansa, 
teatre, etc.

Els uneix un interès per descobrir nous llenguatges i oferir 
propostes innovadores amb un segell molt personal que 
evoluciona en cada nou treball. Una exquisida interpretació, 
una posada en escena fresca i espontània i un repertori ben 
triat son alguns dels ingredients que s’ofereixen a les seves 
actuacions. El seu primer treball enregistrat s’anomena 
“Haderekh”. 

... Aquest disc representa l’empremta personal d’aquest sextet – 
amb un repertori personal i d’arranjaments molt acurats –. És  un 
recorregut musical fruit del seu darrer espectacle Musiques del 
món. En aquest compacte es reflexa el treball realitzat en cinc 
anys d’actuacions que han dotat de maduresa a tot el grup.

Dissabte, 2 d’agost
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MÚSIQUES DEL MÓN

Aquest espectacle s’ofereix íntegrament a capella, agafem un 

vaixell imaginari per iniciar un viatge a través de les cançons. Un 

viatge diferent. Veurem els colors de cada paisatge, escoltarem 

el so dels mercats, dels nens jugant al carrer, de les emocions 

com l’enyorança. Ens acostarem a diverses cultures amb els 

cinc sentits.

Anem dels cants tradicionals de l’Europa de l’Est a la tribu dels 

maorí a la Polinèsia, de la cançó finlandesa a la música hebrea, 

dels cants dels indis de l’Amazones als ritmes més llatins com el 

bolero, la samba i la capoeira. Evoquem cada lloc a través de la 

seva música però sempre amb un toc “Síxters” molt personal.
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PROGRAMA

PART I

1.  Szello zúg ...........................................................(Hongria)

2.  Nga wi é ..............................................................(Polinèsia)

3.  On suuri sun rantas autius ............................(Finlàndia)

4.  Hotaru koi ...........................................................(Japó)

5.  Le lion ..................................................................(França)

6.  El haderech ........................................................(Israel)

7.  Ezili ........................................................................(Haití)

8.  Tres cantos nativos dos indios Krao ..........(Brasil)

PART II

1.  Siyahamba .........................................................(Sud-Àfrica)

2.  Peixinhos do mar .............................................(Brasil)

3.  Caramba..............................................................(Veneçuela)

4.  Obsesión .............................................................(Cuba)

5.  Samba para Maria Luiza ................................(A.C. Jobim)

6.  La Cucaracha .....................................................(Mèxic)

7.  Paraules d’amor ...............................................(J.M. Serrat)
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L’ESPLENDOR DEL BARROC
Cantates profanes per a veu de soprano, dos violins i baix 
continu de compositors barrocs del s. XVIII

SUSANNA PUIG, soprano

GUADALUPE DEL MORAL, violí barroc

ELISABETH BATALLER, violí barroc

DANIEL REGINCÓS, violoncel barroc

CARLES BUDÓ, clavicèmbal 

Dissabte, 9 d’agost

SUSANNA PUIG
Realitza cursos i masterclasses de Chantal Botanch, Emma Kirkby, 
Robert Expert, Miguel Zanetti, Roger Vignoles, Wolfram Rieger, 
Udo Reinemann, Helmut Deutsch, Julius Drake, Mitsuko Shirai & 
Harmut Höll, …  

Ha actuat a Espanya, França, Alemanya, Suïssa amb l’Orquestra 
de Cambra de Vic, Orquestra d’Agramunt, Camerata Barroca, 
Orchestre Pré-classique, Orchestre de Catalogne, … Guanya el 
2n Premi en el XIVè Concurs de Música de Cambra de Castellterçol.

GUADALUPE DEL MORAL
Neix a Córdoba, Argentina. Cursa els estudis de violí modern 
amb el Mestre Humberto Carfi. Realitza nombrosos concerts 
com a solista, obtenint el títol de Mestra de Música i Preparadora 
de Cors. 

S’especialitza amb violí barroc amb el Mestre Manfredo Kraemer, 
amb qui després realitzarà nombrosos concerts. Ha enregistrat 
per els segells discogràfics com Harmonía Mundi, Alia Vo i Kle.
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Actualment realitza una intensa activitat concertística amb 
diferents grups de música antiga. Continua els seus estudis a 
l’ESMUC (Escola Superior de música de Catalunya) amb Manfredo 
Kraemer i Pablo Valetti.

ELISABETH BATALLER 
Va néixer a Barcelona l’any 1982 i va realitzar els estudis de violí 
al conservatori municipal de la ciutat, finalitzant els seus estudis 
superiors a l’ESMUC.  Paral·lelament s’ha especialitzat en la 
interpretació històrica en el mateix centre amb Manfred Kraemer 
i Pablo Valetti.   

Al 2005 va rebre el premi Victoria y Joaquin Rodrigo de violí a 
Santiago de Compostela. Ha realitzat classes amb violinistes 
barrocs com Chiara Banchini o Amandine Beyer. Ha tocat en 
diferents formacions com Le Cocert de Nations, l’Orquestra 
Barroca Catalana, Harmonie Universell i La Orquestra Barroca de 
Buenos Aires entre d’altres. Ha estat becada per la Fondazione 
Cini, per participar en el seminari de Johann Rosenmüller, Musica 
e dissimulazioni nel Seicento Europeo. Actualment realitza el 
postgrau de Formació continuada a l’ESMUC amb Pablo Valetti.

DANIEL REGINCÓS
Entra a formar part de l’Escolania de Montserrat on rep les 
primeres classes de violoncel.  Continua els estudis amb Josep 
Bassalt. Gràcies als ajuts de la Fundació Pau Casals, la Generalitat 
i el Ministerio de Cultura estudia a Holanda i a Suècia i obté el 
títol superior de violoncel. S’especialitza en violoncel barroc amb 
Alain Gervreau al Conservatori de Tolosa (França).  

Ha rebut el consell de Viola de Hoog, Jaap ter Linden i Peter 
Wispelwey, Bruno Cocset i Gaetano Nasillo. Forma part de 
l’Orquestra La Principessa Filòsofa i de l’Orquestra de Girona. 
Ha col·laborat amb l’Orquestra Barroca Catalana i el Quartet 
Albada.

CARLES BUDÓ
Estudia amb Árpád Bodó amb qui obté el Títol Superior de Piano 
en el Conservatori Superior de Música de Madrid. Ha realitzat 
cursos amb Joaquín Achúcarro, Denis Pascal, Wolfram Rieger, Pia 
Elsdörfer, Pierre Hantaï, Massimiliano Toni, Pedro Memelsdorff…

És membre fundador de l’Ensemble l’Albera 1er Premi al Concurso 
de Interpretación Histórica de Sevilla 2000. Ha actuat a Espanya, 
França i Itàlia. Ha enregistrat per a Radio2 de RNE, Catalunya 
Música i TV3-C33 entre d’altres. És professor de repertori vocal en 
el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València.
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PROGRAMA

PART I
Cantata: Tu fedel, tu constante ............................... G. F. HANDEL
 (1685-1759)

Sonata

Recitatiu Tu fedel, tu costante

Aria Cento belle

Recitatiu L’occhio nero

Aria Se Licori

Recitatiu Ma se non hai

Aria Se non ti piace

Recitatiu Ma il tuo genio

Aria Si Crudel

 Sonata da camera ...................................................... A. CORELLI
 (1653-1713)

 Cantata: Perché son molli ....................................... A. VIVALDI
 (1678-1741)

Largo Perché son molli

Recitatiu Dunque, già ch’il mio duolo

Allegro Le fresche violete

PART II
Cantata. Lontananza crudel .................................... T. ALBINONI
 (1671-1751)

Recitativo

Larghetto

Larghetta 

Recitativo

Adagio

Sonata da camera ....................................................... F. A. BONPORTI
 (1672-1749)

Armida abbandonata ................................................ G. FR. HANDEL

Recitatiu: Dietro l’Orme fugaci

Aria: Ah! Crudele

Recitatiu: Per te mi struggo-

Recitatiu acompanyat: O voi, dell’inconstante

Aria: Venti, fermate

Recitatiu: Ma che parlo- Siciliana: in tanti affanni
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ORQUESTRA DE CAMBRA 
DE L’EMPORDÀ
Beatles Forever i Miniatures de Leroy Anderson

ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ,
Premi Nacional de Música 1992

L’OCE és una formació estable i professional fundada l’any 1989 
a Figueres. Ha enregistrat vuit discos compactes amb obres de 
Mozart, Vivaldi, Toldrà, Serra, Montsalvatge... A més, ha realitzat 
enregistraments per a RNE, Catalunya Ràdio, Catalunya Música 
i per a TV3.

D’ençà de la seva presentació ha actuat als principals festivals 
de música d’arreu de Catalunya i ha fet vàries gires a l’estranger 
que l’han portat a actuar a més de 40 països i a realitzar més de 
1900 concerts. 

Ha estat dirigida per prestigiosos directors com Daniel Tosi, Lazlo 
Heltay i Bruce Polay  entre d’altres.

En col·laboració amb l’Orfeó Català, la Coral Cantiga, l’Orfeó 
Manresà i la Polifònica de Puig-reig,  ha interpretat autors com 
Bach, Mozart i Vivaldi.

L’Orquestra ha actuat a la seu del Parlament Europeu d’Estrasburg, 
on va ésser nomenada membre d’Honor del Consell Internacional 
del Moviment Europeu.

L’any 1992 la Generalitat de Catalunya li va concedir el Premi 
Nacional de Música en l’apartat de música clàssica.

Cal destacar el Premi a Enregistraments Discogràfics que, l’any 
2006, li ha concedit el Consell Directiu de l’Obra del Ballet Popular 
per la gravació del CD “Sardanes de Corda”. 

El seu director titular es, des de la seva formació, el mestre 
Carles Coll. Pianista i director de trajectòria internacional, ha 
estat convidat a dirigir diverses formacions a França, Eslovàquia, 
Romania, Turquia, Cuba,  Panamà, Estats Units i la Índia. 

Dissabte, 16 d’agost
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Obertura “ La rata-pinyada”  ................... Johann Strauss

Tres Miniatures ........................................... Leroy Anderson
La màquina d’escriure
Somnis oblidats
Blue tango

Michelle......................................................... John Lennon/
 Paul McCartney

Yesterday ...................................................... John Lennon / 
 Paul McCartney

Lady Madonna ............................................ John Lennon / 
 Paul McCartney

When I’m Sixty-Four ................................. John Lennon / 
 Paul McCartney

Get Back ........................................................ John Lennon /
 Paul McCartney

Balada del Sabater d’Ordis ..................... Carles Coll
Beat aquell
Primer es confessa
Mentre s’afuïn els sembrats
Cadaqués

  
Somni ............................................................. Manel Saderra i Puigferrer
En commemoració del centenari del naixement del compositor

PROGRAMA
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ORGANITZA: 

AMB EL SUPORT DE: 

COL·LABOREN:

CÀMPINGS:  LA GAVIOTA, LES PALMERES, EL RIU,
LES DUNES, AQUARIUS, L’ÀMFORA, LA BALLENA ALEGRE 2 


