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Dossier de premsa
Oficina Tècnica del Tricentenari
Generalitat de Catalunya
Gener 2014

Dia: 27 de gener
Hora: 12:30h
Lloc: Palau de la Música

Els Concerts del Tricentenari

TRES-CENTS ANYS DELS FETS DE 1714: 
RECORDANT LA NOSTRA HISTÒRIA AMB LA 
MIRADA POSADA AL FUTUR
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Concerts del Tricentenari

Els Concerts del Tricentenari arribaran aquest 2014 a tot el país a través d’un ventall ampli de 
formacions i estils musicals. La riquesa musical del país queda reflectida en aquest programa 
que fila un recorregut plural i transversal sobre el panorama musical a casa nostra; des de la 
música barroca fins al pop-rock més actual.  

Durant aquest any, els Concerts del Tricentenari formaran part de la programació de diferents 
festivals de referència, des del Festival Castell de Perelada fins al Festival de Música en 
Terres de Cruïlla a la Sénia. Integrats, en molts casos, en la programació estable de festivals, 
i en d’altres com a concert únic, l’esperit de la commemoració es farà present en aquesta 
programació musical que pretén arribar a un ampli sector de públic a partir d’una aposta 
plural i transversal.

Entre les novetats que es presenten, en el marc dels Concerts del Tricentenari, destaca l’estrena 
de la Missa Scala Aretina a la Catedral de Barcelona, el Concert de Jordi Savall i  Le Concert 
des Nations al Gran Teatre del Liceu i l’homenatge al General Moragues, que reunirà més 
de deu artistes catalans, valencians i mallorquins (Maria del Mar Bonet, Cesk Freixas, Feliu 
Ventura, etc).

La música té una presència destacada en la formació educativa a Catalunya. Les escoles de 
música, els conservatoris, els estudis superiors, els màsters, la formació en centres de prestigi 
internacional permeten desenvolupar la vocació i el talents de molts estudiants i professionals.  
Els Concerts del Tricentenari volen contribuir a posar de relleu aquest valor a través d’una 
programació musical que inclou més d’una cinquantena d’artistes que, amb trajectòries i estils 
diversos, formaran part d’una mateixa proposta. 
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Festival BarnaSants

Festival Ciutat Flamenco

Palau de la Música

Cicle de Concerts al Born C.C
Gran Teatre del Liceu

L’Auditori

Festival Strenes (Girona)

Festival de Jazz de Terrassa Festival de la Pasqua de Cervera

Festival de la Porta Ferrada
               (Sant Feliu de Guíxols)

Festival Internacional de Música Pau Casals
(El Vendrell)

Festival de Músiques 
de Torroella de Montgrí

Festival Castell de Peralada

Catedral de Barcelona

Festival Acústica (Figueres)

Festival de Música en Terres de Cruïlla 
 (La Sénia)

    Concert de la BUMT
 (Tarragona)

Festival Tradicionàrius

Festival de Música Antiga dels Pirineus 
(Lleida)

Festival de Música Antiga dels Pirineus 
                                           Avià
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30 de gener de 2014. 21h
‘General Moragues: Homenatge 
300 anys de cançons de lluita i resistència’
Festival BarnaSants i Festival Tradicionàrius
L’Auditori. Barcelona

Diverses generacions de músics, des de referents de la Nova Cançó fins a grups de 
nova fornada, participaran en aquest recital centrat en les cançons de lluita i resistència 
dels últims 300 anys.

L’espectacle tindrà la base musical del grup Mesclat i la direcció musical de Marcel 
Casellas, en una proposta artística que fusionarà elements del folk, de la cançó d’autor 
i del rock. Entre els músics i artistes que hi prendran part hi ha la cantautora mallorquina 
Maria del Mar Bonet, Vicent Torrent i Manolo Miralles dels recentment dissolts Al Tall, 
el cantaor de Catarroja Miquel Gil, els cantautors Feliu Ventura, Pau Alabajos i Cesk 
Freixas, que representen la continuïtat històrica de la Nova Cançó; el veterà Jaume 
Arnella, que estrenarà un romanço ideat per l’ocasió, i l’històric Rafael Subirachs, que 
recuperarà per l’ocasió el seu clàssic “Catalunya, Comtat gran”. També hi seran els 
grups Nova Euterpe i Coses, el cantant mallorquí Biel Majoral, el raper Gato-el-Qiman, 
Francesc Ribera “Titot” (Brams), Miquel Gironès i l’actor Joel Joan.

14 de març de 2014
‘Heroïcitat i Heroisme’. L’Heroica de Beethoven
Orquestra Montsalvat
El Born Centre Cultural. Barcelona

Orquestra simfònica amb instruments d’època i criteris històrics a la recera de la sonoritat 
de l’epòca tal com la sentien els seus compositors. ’L’Heroica’ de Beethoven i la Música 
incidental de l’’Egmont‘ de Goethe ens porten a una anàlisi i una reflexió sobre el paper 
dels herois i els conceptes de l’heroisme i l’heroïcitat des de la Guerra de Successió fins 
als nostres dies.
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27 de març de 2014. 21h.
‘Cançons de Revolta’
Mouss et Hakim (Zebda) iEmelMathlouti, la veu de la 
primavera àrab
Festival Strenes
Teatre Municipal de Girona

La música i les revolucions sempre van donades de la mà. És un complement, una eina 
i moltes vegades una banda sonora que recorda a un temps i el canvi social que el va 
marcar. Aquest espectacle uneix a artistes compromesos amb la realitat socio-política dels 
seus respectius països. En aquest concert, es podrà gaudir d’obres d’EmelMathlouthi, 
Lluis Llach i Zebdai, entre d’altres.
A l’espectacle ‘Cançons de Revolta’, s’interpretaran els cants de llibertat i de revolta, que 
han nascut inspirats en aquests moviments populars i civils,i que n’han acabat esdevenint 
els seus himnes . 
Per primera vegada compartiran escenari, quatre veus internacionals, que cantaran 
les cançons de revolta dels seus respectius països, i que interactuaran entre ells , en un 
espectacle carregat de sentiment i compromís. 

29 de març de 2014. 22h.
‘Líbera’
Giulia Valle Grup
Festival de Jazz de Terrassa

En la 33a edició del Festival de Jazz de Terrassa Giulia Valle explorarà amb ‘Líbera’ 
noves sonoritats amb un llenguatge propi i eclèctic que transporta l’oient cap un món 
oníric, rítmicament intens, que va des del lirisme absolut fins al techno o la rumba. 

19 d’abril de 2014. 21h
‘Barcellona alla moda’. Obres de Rabassa, Valls, Sagau, Baró 
d’Astorga, entre altres
Festival de Pasqua de Cervera
Paranimf de la Universitat de Cervera

En el marc de la quarta edició del Festival de Pasqua de Cervera, tindrà lloc aquest 
concert que comptarà amb l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí, Barroc Ballet, Maria 
Hinojosa (soprano), Elies Barberà (actor), Dani Espasa (direcció musical), Josep Lluís 
Guardiola (director d’escena i dramatúrgia). 
El Festival de Pasqua de Cervera és l’únic festival dedicat exclusivament a la música 
clàssica catalana i s’ha consolidat com un esdeveniment de referència en el panorama 
musical català. 
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14 de maig de 2014. 20h.
‘L’últim Habsburg: Música d’òpera a Barcelona’ 
Vespres d’Arnadí, Dani Espasa (Director) i Maria Espada 
(soprano)
L’Auditori. Barcelona

Barcelona va ser seu de la cort dels Habsburg en l’època convulsa de la Guerra 
de Successió i va tenir el privilegi de comptar amb un tast de l’esplendor musical de 
començaments del segle XVIII. Vespres d’Arnadí presenta alguns exemples musicals 
d’autors rellevants en aquella etapa de la vida cultural catalana, com ara Rabassa, Vidal 
o Valls, així com d’altres que han excel·lit als coliseus d’arreu del món, com Albinoni o 
Händel. 

Entre el 21 i el 25 de maig de 2014
‘Obres d’Enric Palomar i repertori popular i tradicional’
Pere Martínez
Mercat de les Flors. Barcelona

Amb una mirada flamenca, l’obra és un tractament dels esdeveniments històrics de 
1714 “des d’una banda més o menys oculta”. Un homenatge a les capes socials més 
desarrelades d’aquell moment històric de la mà de Pere Martínez, una de les veus amb 
més projecció de l’escena actual, sortit de la fructífera pedrera del Taller de Músics. 
Martínez canta sobre aquelles situacions i personatges que existien a les trinxeres i a 
les primeres línies del front de defensa de l’assetjament: prostitutes, contrabandistes, 
malfactors de tot tipus...Amb la seva veu, el jove cantaor demostra que la pedrera 
catalana del flamenco és inesgotable i de gran qualitat.

4 de maig de 2014
‘Viatge a Broadway. Els musicals contemporanis’
Concert de la BUMT (Banda Unió Musical de Tarragona)
Teatre Tarragona. Tarragona

La Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona, sota la direcció del mestre Oscar 
Miguel Losada, proposa un viatge musical al cor del districte teatral de Nova York: 
Broadway. En aquest concert, la Banda oferirà un recorregut pels musicals de més èxit 
que han aconseguit atreure l’interès del públic d’arreu i que formen part de l’imagina ri 
col·lectiu de diverses generacions. 
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16 de juny de 2014.19h.
‘Les músiques barcelonines de l’arxiduc Carles’. Obres vocals i 
instrumentals d’E. Barón d’Astorga, J. Picanyol, A. Caldara,  F. 
Valls, T. Albinoni i A. Corelli
La Real Cámera, Raquel Andueza (soprano), Emilio Moreno 
(violí i mestre de concert)
Palau de la Música Catalana. Barcelona

La Real Cámara ens oferirà, en motiu del 300è aniversari de la Pau d’Utrech, un 
repertori de música de principis de s. XVIII.  Teló de fons de temps convulsos, la música 
de la Barcelona del 1700 va beneficiar-se del talent dels compositors més destacats de 
l’època, de dintre i fora de les fronteres catalanes.

24 de maig de 2014. 20h.
‘De la Guerra dels Segadors a la Pau d’Aquisgrà. 1640-1714-
1748 Batalles, tempestes i celebracions de la Pau’ 
Jordi Savall, Le Concert des Nations
Gran Teatre del Liceu. Barcelona

El programa elaborat al voltant del 1714, recull algunes obres fonamentals del període 
comprès entre la Guerra dels Segadors i la pau d’Aquisgrà, que va posar fi, a mitjans 
segle XVIII, a la guerra successòria pel tron austríac. Els compositors Joan Baptista 
Cabanilles, Antonio Caldara, Heinrich Ignaz Franz von Biber, Matthew Locke, Antonio 
Vivaldi, Georg Friedrich Händel i anònims catalans conformen el programa, una mostra 
selecta de músics que, des de València, Itàlia, Anglaterra, Àustria o Catalunya, van 
excel·lir als teatres europeus fa 300 anys.

Jordi Savall i Le Concert des Nations, formació que el mestre va fundar l’any 1989, 
han aconseguit que la música culta, interpretada amb instruments d’època, sigui un 
producte de consum popular. Una sàvia combinació de rigor, virtuosisme i proximitat 
que ha contribuït a difondre arreu del món un repertori que abraça sis segles de música, 
un valuós llegat musical.
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24 de juny de 2014
‘1714-2014. 300 anys vencent’ de Josep Rosinach Boronat
Concert de la Federació dels Cors Clavé
Palau de la Música Catalana. Barcelona

Aquesta cantata, integrada per set cançons, és un viatge històrico-emocional que té com 
a punt de partida la consciència i el record de la història del nostre país a partir dels 
inciis dell segle XVIII i fins a l’actualitat.

26 de juny de 2014
‘Missa Scala Aretina’ de Francesc Valls
Grand Chapelle. Albert Recasens (Director)
Festival de Música Antiga dels Pirineus
Catedral de Barcelona

La Grande Chapelle i el seu director Albert Recasens són els encarregats de dur a 
escena aquesta producció pròpia amb la qual el Festival de Música Antiga dels Pirineus 
vol commemorar el 300è aniversari de la Guerra de Successió. Aquesta formació de 
referència dins del panorama de la música antiga al nostre país, ha actuat als principals 
cicles i festivals d’Europa, Mèxic i el Japó.
El 26 de juny, la ‘Missa Scala Aretina’, es tornarà a oferir en el mateix escenari, la 
Catedral de Barcelona, en el qual es va estrenar l’any 1702.

La partitura combina recursos propis de l’escriptura musical més escolàstica i rigorosa 
amb una altra molt més moderna caracteritzada entre d’altres elements pels atreviments 
harmònics que apareixen aquí i allà de forma recurrent. És precisament una d’aquestes 
gosadies harmòniques el que convertí aquesta obra en una de les més famoses i 
polèmiques del barroc hispànic i el que, aparentment, costà a Valls - partidari declarat 
de l’arxiduc Carles- l’expulsió del seu càrrec l’any 1719.
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Juliol de 2014
Festival de la Porta Ferrada 
Sant Feliu de Guíxols

18 de juliol de 2014
‘Compositors catalans i coetanis europeus a l’entorn de 1714’.
Obres de J.Casellas, F.Valls, Vivaldi, Caldara.
Acadèmia 1750. Alfredo Bernardini (Director)
Festival de Músiques de Torrella de Montgrí
Espai Ter. Torrella de Montgrí

Juliol-agost 2014
Festival Castell de Peralada

27 de setembre de 2014
Festival de Música en Terres de Cruïlla
La Sénia

31 de juliol de 2014. 22h.
‘El So del Setge’. Concert dramatitzat per a dues veus, cobla 
i percussió inspirat en els fets del 1714, amb música de 
Joaquim Serra, Juli Garreta, Enric Morera, Pau Casals.
Cobla Maricel
Festival Internacional de Música Pau Casals
Auditori Pau Casals. El Vendrell

Agost-setembre de 2014
Festival Acústica
Figueres
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El web del Tricentenari

Al web del Tricentenari www.tricentenari.cat 
s’hi pot trobar la informació completa sobre la 
commemoració i el detall de les actuacions 
previstes al conjunt del país, així com una sèrie 
de recursos d’interès.

Aquest espai es posa a disposició de tots els 
ciutadans i agents implicats en la commemoració 
per tal que esdevingui una eina útil de 
comunicació, cerca i interacció. 

El Tricentenari a la xarxa

A través del web es pot accedir fàcilment als 
diferents perfils del projecte a les xarxes socials:

• Facebook: https://www.facebook.com/
tricentenari 
• Twitter: @tricentenari

Per a qualsevol consulta o suggeriment podeu posar-vos en 
contacte amb:

Correu electrònic: premsa.tricentenari.presidencia@gencat.cat

Contacte

www.tricentenari.cat


