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La música és art viu

Concerts de Cambra
2018-2019



Es obra del pintor i poeta Dante Gabriel 
Rossetti (1828-1882), pintor anglès d’origen 
italià, que fou un dels fundadors de la 
Germandat Prerafaelita constituïda amb la 
finalitat de donar a l’obra d’art un significat 
capaç de transmetre un missatge tal i com ho 
havia fet la pintura cristiana. Les seves obres 
estan plenes de simbolisme.

En el “Retir al prat” si poden veure repre-
sentades cinc figures humanes, dues tocant 
instruments musicals, dues ballant i una tercera 
que s’ho mira de lluny. Es pot observar que les 
cares representen la mateixa persona, la seva 
dona Elisabeth Siddal, qui havia mort als 32 
anys per sobredosi de làudan, un analgèsic. 
Aquesta mort el va deprimir i obsessionar de 
tal manera que repetia la mateixa cara a tot el 
que dibuixava o pintava.

LA PORTADA “Retir al prat” de Dante Gabriel Rossetti
1828 Londres - 1882 Birchington-on-Sea
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L’Orquestra de Cambra que interpretarà els concerts 
programats està formada per un grup, que pot variar entre 
12 i 15 músics professionals, amb una llarga trajectòria 
artística. Majoritàriament toquem instruments de corda, 
però sense descartar la possibilitat d’incorporar-hi altres 
instruments (fusta, vent, etc.) si el repertori del concert ho 
requereix. Això és possible gràcies al fet que l’Orquestra 
de Cambra és una branca de l’Orquestra Simfònica Sant 
Cugat, la qual està constituïda per uns 60 professors. 

A cada concert se’ns afegiran solistes joves, o no tan 
joves, que destaquen en el seu art interpretatiu i a qui 
volem donar una oportunitat de promoció professional.

Esperem que aquesta segona temporada iguali, o fins i 
tot superi, l’èxit assolit en els primers concerts.

Us hi esperem !

www.simfonica.cat

És el conjunt orquestral que obrirà la temporada 2018-
2019. TRI-TÒ BRASS ENSEMBLE es va formar l’any 2015 
per tal de difondre el repertori cambrístic escrit per a 
aquest tipus d’agrupació.

Des de la seva creació, aquesta agrupació s’ha interessat 
per la interpretació i difusió del més variat repertori 
musical, treballant autors de totes les èpoques i estils, 
interpretant adaptacions i obres originals per a quintet 
de metalls.

El seu repertori és extens, des d’obres del Renaixement 
fins a la Música Pop actual.

Els membres del grup són tots professionals de la música 
amb una gran trajectòria com a instrumentistes.

Per al concert del 21 d’octubre, s’incorporaran a la 
formació habitual una cantant i un jove ballarí de claqué 
per fer el concert encara mes original.

Facebook: Tri-TòBrassEnsemble

Orquestra de cambra
amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat Tri-tò Brass Ensemble
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PROGRAMACIÓ

MÚSICA DE PEL·LÍCULES#1 2o d’octubre de 2018 - 19 h

MÚSICA ANTIGA#2 10 de novembre de 2018 - 19 h

MÚSICA CLÀSSICA#3 12 de gener de 2019 - 19 h

MÚSICA BARROCA#4 9 de febrer de 2019 - 19 h

MÚSICA I POESIA#5 9 de març de 2019 - 19 h

ROMANTICISME MUSICAL#6 6 d’abril de 2019 - 19 h



 The Pink Panther de Henry Mancini
 Un americà a París de George Gershwin
 Over the Rainbow de Harold Arlen
 Star Wars de John Williams
 Fly me to the Moon de Bart Howard
 Limelight Opening de Charles Chaplin
 West Side Story de Leonard Bernstein
 James Bond de Monty Norman
 Superman de John Williams

Repertori

Tri-tò Brass Ensemble & Ballarí claqué 
format per:

Al segle XX, la música de cinema va recollir el llegat de 
la música clàssica. L’evolució natural de la música del 
Romanticisme va trobar el seu lloc en la gran pantalla i es va 
especialitzar en reforçar emocions: por, misteri, amor, passió, 
inquietud, tendresa, felicitat... En la música de cinema hi és 
tot! I, per això, no és estrany que alguns del seus temes 
hagin esdevingut la música més popular dels últims anys. 

MÚSICA DE PEL·LÍCULES#1 20 d’octubre de 2018 - 19 h

 Concerto grosso “Per a la nit de Nadal” 
   de Angelo Corelli
 Sonata per a viola de gamba i clavicèmbal 

   de Karl Friedrich Abel
 Concert per a 2 fl autes en Sol major 

   de Johann Joachim Quantz
 Concert per a violoncel i orquestra 

   d’Antonio Vivaldi

Repertori

Mayte Santos, fl auta
Marc Farré, fl auta
Sara Guri, viola de gamba
Guillem Gironès, violoncel

Orquestra de cambra
amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

Hi ha instruments que van marcar una època, com el llaüt al 
Renaixement o el clavicèmbal al Barroc, però van passar de 
moda i van ser substituïts per d’altres més “moderns”, com 
el violoncel o el piano. Recuperar al segle XXI el seu so és 
fer un viatge en el temps: la vibració d’aquests instruments 
ens transporta a èpoques llunyanes i ens obre a un món 
sonor que semblava perdut. En aquest concert, més que 
els autors o les obres, els protagonistes són els instruments 
que venen directes del túnel del temps: el clavicèmbal i la 
viola de gamba.

MÚSICA ANTIGA#2 10 de novembre de 2018 - 19 h

8 9

Susana Marco, trompeta
Natxo Jiménez, trompeta
Sebastià Rio, trompa
Jordi Martí, trombó

Miquel Arrué, tuba
Pierre Haessler, bateria
Kryszka Maria Baran, veu
Jofre Costa, ballarí de claqué



Mozart va ser un nen prodigi: va voltar per tot Europa lluint 
el seu virtuosisme i escrivint música a una edat en què la 
majoria de nens i nenes juguen a fet i amagar. Dos segles i 
mig després encara apareixen, molt de tant en tant, talents 
musicals que ens sorprenen i ens fascinen: és el cas de la 
joveníssima Inés, nascuda a Tarragona fa 17 anys, qui des 
de ben petita ha jugat a fet i amagar i també ha jugat a 
tocar el violí. El resultat ens el mostra interpretant el magnífi c 
“Concert per a violí núm. 3” del geni de Salzburg. Entre 
prodigis queda la cosa.

MÚSICA CLÀSSICA#3 12 de gener de 2019 - 19 h

A fi nals del segle XVIII, Venècia estava plena de música: hi 
havia un grapat de teatres d’òpera amb estrenes diàries, 
concerts matinals els caps de setmana amb les orquestres 
de noies dels “ospedalles”, hi havia grups de cambra a 
les festes i recepcions que constantment se celebraven 
a les ambaixades i cases nobles. Fins i tot els gondolers 
havien de superar un examen de cant per aconseguir el 
permís de treball. En aquest entorn van viure Albinoni 
i Vivaldi i van compondre música alegre, dolça i vital. 
El Barroc és l’època dels contrastos, però també de l’explosió 
de la música instrumental.

MÚSICA BARROCA#4 9 de febrer de 2019 - 19 h
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 Burlesque de Don Quixot 
   de Georg Philipp Telemann
 Obertura “Armida” de Joseph Haydn
 Concert per a violí i orquestra núm. 3 KV 216 

   en Sol major de Wolfgang Amadeus Mozart
   Inés Issel Burzyñska, violí

Repertori

 Concert de Brandenburg en Sol major núm. 3 
   BWV 1048 de Johann Sebastian Bach
 Concert per a 2 oboes en Do major, op. 9 

   de Tomaso Albinoni
 Concert per a fagot i orquestra en Sol menor 

   d’Antonio Vivaldi

Repertori

Raúl Pérez, oboè
Hector Pérez, oboè
Albert Muñoz, fagot

Orquestra de cambra
amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

Orquestra de cambra
amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

Inés Issel Burzyñska, violí



Eduard Toldrà ha passat a la història per tres motius: perquè 
va ser un gran violinista, perquè va ser un gran compositor 
i perquè va ser un gran director d’orquestra. Però com a 
violinista i director només podem evocar-lo. En canvi, com a 
compositor, podem escoltar la seva música i constatar, cada 
vegada, que és un dels poetes musicals més grans que mai 
hem tingut a casa nostra. Va compondre més de 40 cançons, 
algunes tan populars com “El romanç de Santa Llúcia” o “A 
l’ombra del lledoner”.

MÚSICA I POESIA#5 9 de març de 2019 - 19 h

Edward Elgar va treballar humilment fi ns als 40 anys quan, 
de cop i volta, les seves obres van rebre el reconeixement 
del públic i els honors de la societat victoriana. Malgrat 
les festes, honors i distincions que li van dedicar, ell va 
seguir fi del als seus principis, treballant com un rellotger 
i escrivint obres úniques com la “Introducció i Allegro”, 
per a orquestra de corda i quartet de corda, amb la idea 
“de mostrar el virtuosisme dels intèrprets”. Una obra 
indispensable, enèrgica i directa, estrenada el 1905 per 
l’aleshores recent creada London Symphony.

ROMANTICISME MUSICAL#6 6 d’abril de 2019 - 19 h
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 Cançons per a soprano i orquestra 
   d’Eduard Toldrà

- Canticel 
- Cançó de bressol 
- Platxèria 
- Romanç de Santa Llúcia
- D’altres a defi nir

Repertori

 Serenata per orquestra de corda 
   d’Edward Elgar
 Introducció i Allegro per a quartet 

   i orquestra, op. 47 d’Edward Elgar

Repertori

Carles Ramos, violí 
Georgina Muntades, violí
Laura Jover, viola 
Paola Rios, violoncel

Solistes: Quartet Diotima

Orquestra de cambra
amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

Orquestra de cambra
amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

Beatriz Llamas, soprano
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ELS SOLISTES
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#2 MÚSICA
ANTIGA

Mayte Santos, flauta
Marc Farré, flauta
Sara Guri, viola de gamba
Guillem Gironès, violoncel

#3 MÚSICA
CLÀSSICA Inés Issel Burzyñska, violí

#4 MÚSICA
BARROCA

Raúl Pérez, oboè
Hector Pérez, oboè
Albert Muñoz, fagot

#5 MÚSICA 
I POESIA Beatriz Llamas, soprano

#6 ROMANTICISME 
MUSICAL

Quartet Diotima: 
Carles Ramos, violí 
Georgina Muntades, violí
Laura Jover, viola 
Paola Rios, violoncel

CONCERTS CONCERTSCOMPOSITORS SOLISTES
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Inicia els estudis musicals al Conservatori de Sant 
Cugat, continuant-los al de Terrassa. Posteriorment,
rep classes de Salvador Martínez i Amparo 
Trigueros i obté el títol de Professora de Grau 
Superior de fl auta travessera al Conservatorio 
Superior de Música de Zaragoza. També rep 
consell d’Arlette Bige  i Christian Farroni, entre 
d’altres.
És primera fl auta de l’Orquestra Simfònica 
Sant Cugat des de la seva creació i també ha 
realitzat col·laboracions amb altres formacions 
com l’Orquestra Filharmònica Metropolitana, 
l’Orquestra Barroca Catalana, Orquestra de 
cambra Terrassa 48, Orquestra del Centenari, 
Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra… 
També té experiència en orquestres de teatres, 
tant en el camp del musical com de la sarsuela.
En la música de cambra ha estat membre de 
diverses formacions com el Quartet Aire de 
fl autes travesseres, el Quintet de vent Cantilena, 
l’Orquestra de fl autes Boccato di Cardinale i del 
trio de dues fl autes i contrabaix Eudaimonia 
Ensemble.
En el camp de la música contemporània ha estat 
integrant  del grup Tactum Ensemble, amb qui 
ha realitzat diversos enregistraments de CD’s i 
concerts arreu de l’Estat espanyol i Europa.
L’any 2013 va col·laborar en l’enregistrament del 
CD publicat per Ars Harmònica “Música catalana 
per a fl auta” amb primers enregistraments d’obres 
d’autors catalans.
Compagina la pràctica musical amb la docència a 
l’Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès.  

Nascut a Terrassa, realitza estudis amb Salvador 
Gratacòs i Albert Mora, amb qui obté el Títol 
Superior pel CSMM de Barcelona. Amplia 
coneixements amb Christian Farroni durant dos 
cursos i assisteix a diverses classes magistrals 
i cursos internacionals a Barcelona, Madrid, 
Donostia, Cartagena... amb Alain Marion, Aurèle 
Nicolet, Henrik Wiese, Vincent Lucas i Vicens 
Prats, Antonio Arias i Magdalena Martínez. 

És membre de formacions estables com Aire 
Quartet de fl autes i Diletto Musicale (Música de 
cambra del s.XVIII dins de múltiples formacions).
Col·labora amb l’ Orquestra de l’ Acadèmia del 
Gran Teatre del Liceu, l’Orquestra Simfònica 
St. Cugat, Orquestra de Flautes de Barcelona, 
Camerata Glière... amb directors com Salvador 
Mas, LLuís Vila, Josep Ferrer, Gueràssim Voronkov, 
Salvador Brotons, Sebastian Weigle entre 
d’ altres. En duo  actua amb el pianista J. 
M. Almirón o l’organista i clavicembalista 
Joan Castillo, amb qui ha presentat concerts 
monogràfi cs de Handel, Bach i Quantz. 

Ha publicat amb Ars Harmònica (2013) 
primers enregistraments de música de 
cambra de Salvador Brotons, Ricard Lamote, 
Josep Maria Ruera i Carles Guinovart. I La 
Mà de Guido, Música i Ocells ( 2016) ,amb 
l’ organista Joan Castillo amb obres de A. Vivaldi, 
F. Doppler, J. Donjon, J. F. Lampe F. Couperin i 
J.Mouquet.

Obté el Títol Superior de Violoncel al 
Conservatori del Liceu de Barcelona amb 
el professor Peter Thiemann. Posteriorment 
realitza cursos de perfeccionament, amb Daniel 
Grosgurin, Emanuel Gruber, Cristoforo Pestalozzi 
i Lluís Claret.

En el camp de la música antiga estudia Viola de 
gamba al conservatori de Girona amb el mestre 
Pau Marcos. També ha rebut cursos de Santi 
Miron, i consells dels mestres Lixsaina Fernández, 
Sofi e Watillon i Jordi Savall. Actualment, rep 
classes del professor de l’ESMUC Emmanuel 
Balssa.

És membre de l’Orquestra Simfònica de Sant 
Cugat del Vallès. Ha participat a les orquestres: 
Orquestra de Castellbisbal i Orquestra Julià 
Carbonell de les Terres de Lleida. Toca 
regularment amb el grup de cambra Camerata 
Glière. Amb la Viola de Gamba ha tocat 
recentment en el festival Silenci de La Garriga.

En el camp de la docència s’ha especialitzat en 
el Mètode Suzuki, obtenint el diploma a França, 
i el diploma del Mètode J. Dalcroze a Bellaterra. 
Treballa com a professora de violoncel a l’Escola 
Municipal de Música de Montornès del Vallès i a 
l’Escola Pia de Granollers.

Natural de Barcelona, nascut en una família 
de músics, s’inicia amb 5 anys en l’estudi del 
Violoncel amb la professora Ana Toca (mètode 
Suzuki) a Igualada. L’any 2014 forma part de la 
Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia (JOSA) sota 
la batuta del mestre Albert Gumí. L’any 2017 
va formar part de l’orquestra Camerata dels 
Pirineus amb la que ha realitzat quatre concerts. 
Des de l’any 2015, continua els seus estudis de 
Violoncel amb el professor François Ragot a 
l’Escola Municipal de Música de Saint-Cyprien 
(França) i, igualment, comença els seus estudis 
de Clavicèmbal al Conservatori de Perpinyà (CRR) 
amb la professora Carole Parer. 
Al maig del 2016 va obtenir un doble primer premi 
al Concurs d’Interpretació Musical de Girona en la 
categoria de menys de 10 anys: al Violoncel dins 
de l’especialitat de cordes fregades i pinçades així 
com al Clavicèmbal en l’especialitat de teclats.
Com a violoncel·lista, col·labora amb diverses 
formacions de música de cambra, amb qui ha 
realitzat varis concerts com a acompanyant i com 
a solista. Amb el grup dels seus pares Astrolabi, 
ha realitzat varis concerts per Catalunya (el 
Vendrell, Mediona, El Pla del Penedès) i per 
França (Castelnou, Banyuls, Tautavel, Canet-en-
Roussillon) entre d’altres concerts previstos. L’any 
2016, enmig d’una gira de l’Orquestra Barroca de 
Barcelona a Amiens (França), sota la direcció de 
Gilles Colliard, va ser invitat a tocar en un concert 
a Nesles (França). Amb el grup Mare Nostrum 
Musicae ha realitzat un concert a Ceret, Banyuls, El 
Voló, Beziers i Avinyó (França). El maig d’enguany 
va tocar com a solista acompanyat per l’Orquestra 
Barroca de Barcelona al Ateneu de Sant Just 
Desvern.

Flauta travesseraFlauta Viola de gamba Violoncel i Clavicèmbal
Marc FarréMayte Santos Sara Guri Guillem Gironès
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Nascut a Ourense, comença la seva carrera 
musical com oboista als deu anys. Acaba el grau 
professional a Santiago de Compostel·la, on 
es gradua amb les màximes qualifi cacions, i es 
trasllada a Barcelona, on resideix fi ns a l’actualitat, 
per estudiar el grau superior d’oboè amb Eduardo 
Martínez Caballer. El 2018 es gradua rebent 
matrícula d’honor en el seu concert fi nal de carrera.

Ha participat en projectes nacionals per a joves a 
Galícia (orquestra XOVIGO, xove orquestra Vigo 
430 i OJSG), a Catalunya (JONC) i internacionals 
(NJO, Països Baixos). El 2018 entra a formar part 
de la JONDE.

En la seva trajectòria com a solista, ha tocat en 
nombroses ocasions amb la banda A Lira de 
Ribadavia i la Banda Municipal de Santiago de 
Compostel·la.

En agrupacions professionals ha col·laborat amb 
la Real Filharmonia de Galícia, la Banda Municipal 
de Santiago de Compostel·la, l’Arts Symphony 
Ensemble i l’OBC.

Estudia el grau mig de música al Conservatori de 
Música de Girona (2010 - 2016).
Actualment, està cursant els estudis superiors 
de música (modalitat d’interpretació de fagot) al  
Conservatori Superior del Liceu.

Obtè una beca Ferrer Salat per cursar els dos 
primers cursos al Conservatori Superior del Liceu 
de manera gratuïta. Participa regularment amb el 
fagot en orquestres o grups musicals.

Fou titular a la JONC alevins (Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya) durant tres anys, de 2014 
a 2017, i reserva a la JONC l’any 2017-2018.
Ha participat a CHOIR, un projecte internacional 
de corals organitzat des del departament 
d’ensenyament de la Generalitat.

És membre d’un quartet de música vocal “a 
cappella” anomenat 4GAMI amb el qual ha 
participat al cicle de concerts a cappella de 
de Girona l’any 2017. És membre del Cor de 
Cambra de la Diputació de Girona.

Nascut a Saragossa, lloc on inicia els seus 
estudis d’oboè al Conservatori Professional 
de Música, a càrrec de Javier Belda. Finalitza 
els seus estudis professionals guanyant el 
premi extraordinari d’ensenyaments artístics 
d’Aragó.

Actualment, es troba fi nalitzant els estudis 
superiors a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya, on té com a professors a Eduardo 
Martinez Caballer i Dolors Chiralt.

Ha assistit a classes amb professors com 
Thomas Indermühle, Dudu Carmel, Fermin 
Clemente, Carlos del Ser... entre d’altres.

És membre de la Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya i forma part de l’Acadèmia de 
l’Orquestra Ciutat de Granada.

OboèOboè Fagot
Hector PérezRaúl Pérez Albert Muñoz

Neix a Tarragona el 2001. Va començar a estudiar 
violí amb la seva mare Iwona Burzynska i a partir 
del 2008 amb la professora Eva Graubin a 
Barcelona. Ha participat en nombroses classes 
magistrals amb professors de primera línia 
mundial com V. Repin, M. Fuks, K. Wegrzyn i 
des de 2012 estudia amb el professor Zakhar 
Bron a l’acadèmia d’elit “Meisterklasse Zakhar 
Bron Academy” a Interlaken (Suïssa). Des del 
curs 2012-13 és alumna de l’Escola Superior de 
Música Reina Sofi a de Madrid.

Té en el seu palmarès catorze primers premis en 
competicions nacionals i internacionals, entre ells 
el XIII Concurs Internacional de Violí en honor de 
K. Lipiński i H. Wieniawski a Lublin (Polònia) el 
setembre de 2015.

Té una activa vida artística, actuant com a solista, 
amb orquestres en escenaris de gran prestigi 
com: Auditori Nacional de Madrid, Filharmonia 
de Rotterdam “De Doelen”, Auditori “Sony” 
de Madrid o “Mozarteum” de Salzburg. També 
participa en nombrosos festivals de música a 
Espanya, Àustria, Polònia i Suïssa. 

Inés Issel toca el violí Enrico Rocca (1890), per 
gentilesa de Juan Enrique Carreres, President i 
Director General de CAGIMA S.L.

Violí
Inés Issel Burzyñska



Neix a Barcelona. Als 6 anys inicia els estudis 
musicals i de cant al Cor Infantil i Juvenil de 
Sant Cugat del Vallès, entre d’altres corals.

Comença els seus estudis musicals superiors 
al Conservatori de Música de Barcelona i, per 
complementar el seu estil i coneixements 
artístics, es llicencia en Història de l’Art a la 
Universitat Autònoma. 

És guardonada amb la Beca per a Joves 
Promeses, atorgada per la Societat 
d’Artistes, Intèrprets d’Espanya, gràcies a la 
qual realitza el Curs Internacional de Cant 
a Niça. Màsterclasses a càrrec de la il·lustre 
professora de la Julliard School, Loraine 
Nubar que li brinda la possibilitat d’assistir 
a classes als E.E.U.U. a càrrec de Lorraine 
Nubar i el seu assistent Cynthia P. Sanner a 
la Julliard School de Nova York i Delaware. 
Finalitza els seus estudis superiors de cant 
clàssic en el Conservatori Superior del Liceu 
sota la direcció de Dolors Aldea.

Ha actuat com a solista en diverses òperes 
i oratoris i ha intervingut en diferents 
muntatges, entre els quals destaquen la 
participació com a membre del cor principal 
d’algunes de les produccions al Gran Teatre 
Liceu i al festival Castell de Perelada. 
Actualment, forma part de la plantilla de 
intermezzo.

Soprano
Beatriz Llamas

El Quartet Diotima, format per quatre alumnes 
del Conservatori Superior del Liceu, va néixer 
el curs 2017/18, en aquest mateix centre. Amb 
el violinista Daniel Cubero com a tutor, han 
rebut també classes magistrals de Stephanie 
Baer, violista de la New York Music School. 

Músic barceloní, inicia els estudis de violí amb 
la professora Antònia Escalas i, més tard, amb 
Pablo Cortés, durant la secundària i batxillerat 
entre 2011 i 2016. El curs 2016/17 accedeix al 
grau superior d’interpretació amb la professora 
Gisela Curtolo. 

És membre de la Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya (JONC) des de 2017, 
formant prèviament part de la JONC Alevins 
des del 2015. Des del 2013 fins a dia d’avui 
és membre de la Jove Orquestra Nacional de 
Cambra d’Andorra (JONCA). 

En les diverses formacions ha treballat sota la 
direcció de mestres i professors com Manel 
Valdivieso, Salvador Brotons, Gerard Claret, 
Albert Gumí, Sebastian Tewinkel, Roberto 
Laborda i Heriberto Fonseca, entre d’altres. 

Inicia els estudis de música amb l’instrument de 
piano i classes de llenguatge musical a l’Escola 
de Música Rosa García, Barcelona, l’any 2001; i 
comença els estudis de violí l’any 2004 a l’Escola 
Municipal de Música Josep Aymerich, de La 
Garriga. 

L’any 2010 ingressa al Conservatori Professional 
de música del Liceu, on obté el Grau Professional 
l’any 2016 amb el professor de violí Giovanni Giri. 
El curs 2016/17 comença els estudis superiors 
al Conservatori Superior del Liceu amb la 
professora Olga Aleshinsky. També ha treballat 
amb professors de violí com Corrado Bolsi, 
Daniel Cubero, Abel Tomàs, Josep Colomé, 
Cristian Chivu i Heriberto Fonseca. A més, 
va cursar estudis de cant líric durant dos anys 
amb la professora Marisa Roca i va ser membre 
durant tres anys del Cor Jove del Conservatori 
professional del Liceu. Ha estat concertino de 
l’orquestra del Conservatori Professional de 
música del Liceu. 

Fou seleccionada per a participar en el  “Proyecto 
Orquestral Ibérico”, juliol del 2017, a Valladolid, 
junt amb estudiants d’arreu del país i músics 
professionals de l’Orquesta de Castilla y León. 

Ha treballat amb directors d’orquestra com Josep 
Caballé Doménech, Joshua Dos Santos, Salvador 
Brotons, Ruben Gimeno, Carlos Checa, Manel 
Valdivieso, Antoni Ros Marbà i Juanjo Mena. 

La Formació

Violí

Violí
Quartet Diotima

Carles Ramos Werner

Georgina Muntades Vera
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Nascuda a Venezuela el 1998, inicia la seva 
formació musical a l’edat de 8 anys, estudiant 
piano a la Fundació Musical Simón Bolivar. És 
el 2008 quan inicia els seus estudis musicals de 
Violoncel. L’any 2014 continua els seus estudis de 
Violoncel amb el Mestre Benjamín Marchán, i el 
2015 es trasllada a Barcelona per acabar els seus 
estudis professionals amb la professora Laia Puig, 
al Conservatori Professional del Liceu. El 2017 
inicia els seus estudis superiors d’interpretació 
de violoncel amb el mestre Lluís Claret, al 
Conservatori Superior del Liceu. 

Als professors esmentats, s’hi sumen les master-
class de violoncel que ha rebut dels mestres 
Alejandro Sardá,  Omaira Taronger, Ana Ruth 
Bermúdez, Germán Marcano, Yuri Rodríguez, 
Daniel Arias, Horaci Contreras, William Molina, 
Marcus Erikson i Maria de Macedo. 
El 2014 guanya el primer premi al I Concurs 
Popper de Violoncel, realitzat pel mestre Daniel 
Arias, i el 2016 el primer premi del II Concurs de 
composició Joves Creadors. Des del 2015 forma 
part de la JONC (Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya) i de l’Orquestra d’Òpera Jove (2017). 
Va participar al “Proyecto Orquestral Ibérico” 
amb l’Orquesta Simfónica de Castilla y León. 

Amb aquestes orquestres i formacions ha treballat 
sota la batuta de mestres com Zanie Brown, Jesús 
Pérez, Manel Valdivieso i molts d’altres. 

Inicia els estudis musicals a l’edat de 6 anys 
a l’escola santcugatenca Fusió, i als 9 anys 
comença els estudis de viola amb el professor 
Marc Tarrida. Als 15 anys continua la seva 
formació amb Luis Martínez, amb qui decidirà 
després preparar les proves d’accés al grau 
superior. 

Dos anys després, el curs 2016/17, comença 
interpretació de viola al Conservatori 
Superior del Liceu amb el professor Ashan 
Pillai. A més d’aquests professors esmentats, 
ha rebut masterclass dels professors Paul 
Cortese i Albert Barbeta. 

Ha format part de diverses orquestres joves 
i professionals com la JOAG, l’Orquestra 
Segle XXI (València), La Bruckner Akademie 
Orchestra (München) i la Orquestra Simfònica 
de Sant Cugat. Ha format part, també, de la 
Jove Orquestra Simfònica de Barcelona els 
anys 2015/18 com a primera viola. Durant 
el 2018 ha participat a tots els encontres 
de la JONC ( Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya) i al Concurs Internacional de Piano 
Maria Canals, formant part de l’orquestra 
pilot. Ha treballat amb directors com Josep 
Caballé i Doménech, Salvador Brotons, 
Joshua dos Santos, Manuel Hernández Silva, 
Jordi Mora, Rubén Gimeno o Carlos Checa, 
entre d’altres.

ViolaVioloncel
Laura Jover MiñarroPaola Rios Roa
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