
APROPAR LA MÚSICA A LA CIUTADANIA l’auditori del conservatori de música de manresa programa des d’avui fins al 13 de maig set
cites concertístiques, gratuïtes i obertes a tothom. el tercer cicle de concerts de professors i exalumnes arrenca amb la interpretació del quartet
de corda Qvixote, format per Helena satué i maria sanz al violí, daniel cubero a la viola i amat santacana al violoncel.
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El tercer cicle de concerts de pro-
fessors i exalumnes del Conser-
vatori arrenca avui amb Qvixote
Quartet, format per Helena Satué
i Maria Sanz, al violí, Daniel Cu-
bero a la viola, i Amat Santacana al
violoncel. Amb aquest recital, que
tindrà lloc a l’Auditori del Con-
servatori Municipal de Música
(antiga fàbrica Balcells), a les 8 del
vespre, comença el primer dels set
concerts del programa «Una Hora
de Música al Conservatori». Tots
els concerts seran d’entrada gra-
tuïta.

Per al director del centre, Fran-
cesc Guillén, la programació des-
taca per «l’alt nivell dels intèr-
prets, que són a la vegada profes-
sionals i pedagogs». Amb l’objec-
tiu d’apropar més la música clàs-
sica als espectadors, els mateixos
intèrprets presentaran les obres
que posteriorment interpretaran.

Per a Guillén, aquest cicle, que
arriba a la tercera edició, es troba
en plena «efervescència», en el
sentit que cada any s’organitzen
més concerts que l’any anterior,
amb una clara intenció: oferir una
programació musical de cambra
atractiva i variada, oberta a tothom.

Qvixote Quartet, que actua avui,
va néixer l’any 2006 i des de llavors
ha guanyat nombrosos premis i ha
realitzat centenars de concerts ar-
reu de l’estat, Europa i Amèrica Lla-
tina. L’any 2008 entren a formar
part de l’European Chamber Mu-
sic Academy on s’instrueixen en

l’art del quartet de corda amb
prestigiosos especialistes com
H.Beyerle, J.Meißl, Ch.Richter i
S.Ashkenazy, entre d’altres. Quant
a la docència, fan classes a la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya
(JONC). Entre els seus darrers
projectes destaquen la primera

interpretació moderna d’obres de
Gaetano Brunetti i del compositor
català Pedro Santamant, inèdit i
desconegut. En el concert d’avui
interpretaran, precisament, Quar-
tet en mi bemoll major, de Santa-
mant i, també, Quartet en la menor
op. 41 n.1, de Schumann.
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El Qvixote Quartet
enceta avui un
cicle de concerts
al Conservatori 

Els recitals de professors i exalumnes arriben
a la tercera edició Se n’han programat set



Amb la col·laboració de
l’Escola d’Art de Manresa

El cicle té la col·laboració del
professorat de l’Escola d’Art,

que ha dissenyat el cartell i la imatge
gràfica dels materials de difusió. No
és la primera vegada. Els dos centres
ja van treballar plegats en el CD dels
joves talents del Conservatori. En
aquella ocasió, van ser els alumnes
de l’Escola d’Art i del Conservatori els
qui van treballar conjuntament.
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L’APUNT

Qvixote Quartet oferirà una peça del compositor català Santamant

IMATGE PROMOCIONAL/JORDI FARRÚS

 11 de febrer. «Quartet
Qvixote». Amb Helena Satué i
Maria Sanz (violins), Dani 
Cubero (viola) i Amat Santacana
(violoncel).
 7 de març. «Combinat de flauta
amb salsa de tango i polsim
d’havanera». Amb Anna Òrrit i
Susana Jaén (flautes) i Josep M.
Mangado (guitarra) i Abel Iglesias
(piano).
 19 de març. «Suites de Bach
per a violoncel sol». Amb Amat
Santacana (violoncel).
 3 d’abril. Katia Michel (piano) i
Peter Schmidt (violoncel). 
 17 d’abril. Trio Guillemí. Amb Pep
Pérez (piano), Alfred Cots (violí) i
Mariona Tuset (violoncel). 
 30 d’abril. «El violoncel de
Gaspar Cassadó a l’Europa de
principi del S. XX». Amb
Nora Bosch (piano) i Anna Costa
(violoncel).
 13 de maig. «De les ribes del
Danubi al Plata». Veus i 
mans a ritme de dansa. Margarida
Lladó, Christina Koch, Carlos Alcocer i
Jordi Boltà (Quartet Vocal Chiko
Tanaka) i Olga Licerán (piano).
Els concerts es faran a les 20 h.

EL CICLE
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La Fira Mediterrània de Manre-
sa prioritzarà les estrenes –absolu-
tes, a Catalunya o a l’Estat espany-
ol– en la selecció de les company-
ies i grups que vulguin aspirar a for-
mar part de la setzena edició del
certamen. Es tracta d’emfasitzar
el caràcter d’aparador de noves
propostes del certamen, que se

celebrarà del 7 al 10 de novembre.
La data límit de presentació dels
projectes serà el dissabte 23 de
març. 

També es valorarà l’interès mos-
trat cap a la fira com a espai de ne-
goci, el recorregut potencial dels es-
pectacles presentats, la qualitat i
l’interès artístic de les propostes i la
seva vinculació amb les arrels de la
Mediterrània. També es tindrà en
compte la professionalitat dels ar-
tistes i companyies que facin la
proposta i la possibilitat de fer més
d’una actuació en el marc de la Me-
diterrània per facilitar el visionat als
professionals acreditats, seguint la

tendència de fires germanes de
l’esfera internacional. La convo-
catòria remarca el caràcter inter-
disciplinari de la fira, que aglutina
els diferents llen-   guatges artístics:
arts visuals, circ, dansa, exposi-
cions, música, narració i teatre.
També el mercat manresà conti-

nuarà programant espectacles en
diferents formats i adreçats tant al
públic adult com al familiar. El
2012 la Mediterrània va rebre 790
propostes i se’n van seleccionar
un centenar. Quant  als professio-
nals acreditats, la fira aprofundirà
en la internacionalització.
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Fins al 23 de març és
obert el termini de
presentació d’espectacles
per a la setzena edició



La Fira Mediterrània
prioritzarà les estrenes en
el seu procés de selecció 

La Mediterrània d’enguany se celebrarà del 7 al 10 de novembre
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Els requisits de la convocatò-
ria es poden consultar al web

de la Fira Mediterrània,  www.fira-
mediterrania.cat, el canal a través
del qual es poden trametre les pro-
postes de participació, i que s’ha
volgut potenciar. Les companyies
que aspirin a la participació hauran
d’enviar amb la seva sol·licitud un
dossier artístic amb la proposta de-
tallada, que inclogui el text des-
criptiu de l’espectacle, el currícu-
lum, la fitxa artística i un text breu
sobre la relació de l’espectacle amb
l’arrel mediterrània; la fitxa tècnica
amb les característiques, de perso-
nal i de mides del vehicle de trans-
port de l’escenografia; una fotogra-
fia de la companyia o grup i enlla-
ços a vídeo i àudio de l’espectacle.

4

La tramesa, a través
de la pàgina web


