
GRANS ÈXITS DEL CINEMA

Per a piano i orquestra de corda, amb

Carles & Sofia piano duo i
Orquestra Terres de Marca,

Dir.: Daniel Mestre

Amb els temes més cèlebres de:
La Llista de Schindle
Pride and Prejudice

La Vida és Bella
E.T.  

Out of Africa
Forrest Gump

West Side Story
Indiana Jones

La Missió
Gladiator

Scent of a Woman
The Impossible

Star War

Una recreació dels temes cinematogràfics més coneguts a

través d’artistes de primera línea dins el món de la interpretació

clàssica, amb arranjaments de qualitat. Una vetllada de gal·la

per a tots els públics…



CARLES & SOFIA PIANO DUO

Els Artistes Steinway Carles Lama i Sofia Cabruja són un model únic de
personalitat artística i un dels duets europeus més reconeguts.

Considerats tant pel públic com per la crítica com dos músics amb una
extraordinària capacitat de commoure, el duet demostra també una espectacular
sincronització i una comprensió mútua excepcional. Carles i Sofia han estat
elogiats per la seva brillant tècnica, passió,  envejable qualitat de so i infinita
elegància.

Amb un profund coneixement de tots els gèneres musicals, Carles i Sofia han
desenvolupat un estil únic en la interpretació del repertori a quatre mans, amb
un ventall complet de colors orquestrals, un fraseig molt natural i un to cantabile
impressionant, juntament amb un profund sentit de la consciència harmònica.

Formen duet des de1987 i la seva carrera internacional els ha portat a actuar en
sales prestigioses com el Carnegie Hall (Nova York), Kolarac Memorial Hall
(Belgrad) o el Teatro Solís (Montevideo). Actuen regularment en capitals
com Paris, Londres, Madrid, Brussel·les, Roma, Barcelona, Milà, Praga,
Belgrad, Tokyo, Kuala Lumpur, Shanghai, St. Petersburg, Moscow o
Buenos Aires, en recital a quatre mans o amb orquestres que inclouen la
London City Chamber Orchestra, l’Orquestra Simfònica de Sao Paulo,
l’Orchestre de Chambre du Namurois, la Tokio Chamber Orchestra, la
Malaysia Philarmonic Orchestra o la Hermitage State Orchestra.

Nascuts a Girona i havent demostrat un
excepcional talent musical des de petits, es
graduen a Barcelona i es perfeccionen,
primer a l’École Normale de París i,
seguidament, a la Hartt School of Music
(University of Hartford, USA). Els dos
professors que els exerceixen una influència
més gran són la pianista russa Nina
Svetlanova i el pianista brasiler Luiz de
Moura Castro.

El seu repertori abraça des de Bach fins el
segle XXI i inclou les obres més importants
del repertori a quatre mans, juntament amb
les més brillants i compromeses transc-
ripcions orquestrals. També han desenvolu-
pat una relació molt estreta amb diversos
compositors contemporanis, com John
Carmichael o Daniel Basomba, que des-
prés de sentir el duet han creat obres
especialment per a ells.



Artistes destacats del segell KNS-classical, la discografia de Carles & Sofia
inclou la Fantasia en Fa Menor de Schubert, els Valsos Op. 39 de Brahms,
l a Suite Op. 11 de Rachmaninov o la integral de l’obra a quatre mans del
compositor australià John Carmichael.

Carles & Sofia estan també involucrats en diferents projectes per a promoure la
música i els músics clàssics, havent fundat i desenvolupat diverses sèries de
concerts i festivals, al mateix temps que projectes de TV.

Com a part de la seva passió per a l’educació, han estat convidats a fer
conferències i impartir Master Classes a diversos països europeus i asiàtics,
incloent Itàlia, Grècia, Alemanya, França, Xina, Japó o Singapur.

Carles i Sofia han estat sempre persones compromeses amb els problemes
socials. El 2001, reben de mans de Sa Altesa Reial Dª Margarita de Borbón,
una distinció honorífica d’UNICEF en reconeixement de la seva tasca
humanitària. 

El 2012 funden el seu propri projecte solidari: Concerts4Good, Music on a
Mission. 



ORQUESTRA TERRES DE MARCA

L'Orquestra Terres de Marca es va crear l’estiu del 2010 a la comarca de
l’Anoia  amb joves intèrprets d’alt nivell i notable experiència. La primera aparició
pública fou com a orquestra de cambra i companyia de petit format amb
l’intermezzo La Serva Padrona, de G.B. Pergolesi, amb direcció musical de
Josep Miquel Mindán i escènica d’Arnau Vinós, amb la qual va recórrer
diversos escenaris de Catalunya entre 2010 i 2011. Sota aquest mateix format i
direcció també porta a escena l’òpera La Canterina, de J. Haydn, el novembre
de 2012 a Igualada. 

Sota la mateixa direcció musical de Josep Miquel Mindán cal destacar la
participació al 1r Festival de Música Sacra d’Igualada, Ànima, el desembre del
2012 amb l’Oratori de Nadal de Saint-Saëns junt amb la Coral Xalest i  la
presentació pública com a orquestra simfònica amb la secció completa de vent
en el concert Els Nostres Joves Grans Músics, amb obres de Beethoven,
Sibelius i L. Muñoz. També cal destacar la participació en la commemoració del
10è aniversari del Cor Anton Bruckner de Barcelona, amb la interpretació de
la Missa n. 2, en Mi m, de Bruckner, entre el desembre de 2013 i gener 2014.

En format orquestral, entre 2012 i 2014 ha realitzat sota la batuta de Daniel
Mestre, e l Concert d’Orquestra i Orgue, amb obres de Mozart, Poulenc i
Miserachs, amb l’organista Joan Paradell,  a Igualada, o el Concert de Joves
intèrprets de corda,  a Hostalets de Pierola i Igualada, amb obres de
Vaugahn Williams, Mendelssohn, Montsalvatge i  Mozart i la participació a
2na i 3a  edicions del Festival Ànima d’Igualada, amb el concert Bach&Haendel,
Advent i Nadal i Concert de Nadal Bach, amb obres com el Magníficat de
Bach o les cantates BWV 61, 84 i 248. 

Actualment la formació és a punt de presentar  el Cd de l’Oratori del Llibre de
Sinera d e S. Espriu amb música de Mercè Torrents, amb un format
experimental mixt orquestra/cobla/cançó sota la direcció de Concepció Ramió. 

Terres de Marca és un segell  musical vinculat a Contrapunt.  Plataforma
per a la promoció d’Activitats Musicals,  que neix juntament amb l’orquestra,
amb la voluntat d’anar consolidant diferents formacions vocals-instrumentals
amb joves músics professionals a fi de fer arribar a tots els  racons del nostre
país propostes singulars de música clàssica i de música catalana. Sota aquest
mateix segell, ara mateix, a més de l’orquestra, figuren altres formacions
clàssiques i de música catalana. 



DANIEL MESTRE i DALMAU

Daniel Mestre i Dalmau (Igualada, 1973), inicia els estudis musicals a   la seva
ciutat i posteriorment a l’Escolania de Montserrat i als conservatoris de
Badalona i de Barcelona (violí i piano).

Paral·lelament estudia cant i música de cambra i es llicencia en Història de l’Art a
la Universitat Autònoma de Barcelona. També assisteix a cursos de direcció
coral amb Pierre Cao i Lászlo Heltay i de direcció orquestral amb Antoni Ros-
Marbà.

El 1997 es trasllada a Viena on cursa estudis de direcció al Konservatorium der
Stadt Wien amb els professors Reinhard Schwarz i Georg Mark. Es gradua amb
les màximes qualificacions dirigint al Konzerthaus vienès l’Orquestra Simfònica
de Bratislava, amb obres d’Elgar i Montsalvatge. A Viena dirigeix diverses
formacions corals i instrumentals i és membre de l’Arnold Schoenberg Chor,
amb el qual participa com a assistent de direcció en diverses produccions. És
convidat a dirigir el European Youth Singers a Praga, la Camerata Musica
Wien a Àustria i funda el Cor Exaudio i la Camerata Gaudí, amb qui actua en
diversos festivals de Catalunya.

L’any 2002 es trasllada a Sud-Àfrica, on assumeix la direcció del Cape Town
Opera Chorus. A Sud-Àfrica debuta com a director d’òpera amb La Traviata i
dirigeix diversos concerts simfònics al capdavant de la Cape Philharmonic
Orchestra. També participa com a assistent de direcció a la històrica producció
de Fidelio a la presó de Nelson Mandela a Robben Island i és invitat a formar part
del jurat en diversos concursos corals a Ciutat del Cap, Pretòria i Durban.

La temporada 2004-2005 intervé com a director assistent a diverses produccions
del Gran Teatre del Liceu. Des del 2005 és professor de música de cambra i
dirigeix regularment el Cor, l’Orquestra de Cambra i l’Orquestra Simfònica
del Conservatori Superior del Liceu i és el director musical de la seva Jove
Companyia d’Òpera, amb la qual dirigeix òperes de Salieri, Mozart, Bizet, Von
Suppé, Toldrà, Donizetti, Puccini, Menotti i Rossini.

Ha estat director titular de la Jove Orquestra Simfònica Gèrminans (2004-
2006), director assistent del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana

(2005-2011), director titular del
Coro de la Orquesta Ciudad de
Granada (2005-2012) i des de la
temporada 2013-14 de la Coral
Càrmina.

Actualment és professor de direcció,
percepció audititiva i director
musical del Taller d’Òpera de
l’Escola Superior de Música de
Catalunya, on ha dirigit produccions



d’òperes de Mozart i Britten. També ha dirigit el seu Conjunt del s.XX i
l’Orquestra Simfònica.

És convidat a dirigir en diverses ocasions l’Orquesta Ciudad de Granada a
l’Auditorio Manuel de Falla, l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra i
l’Orquestra Terrassa 48 al Palau de la Música Catalana o darrerament
l’Orquestra Simfònica Camerata XXI, l’Orquestra de Girona o l’Orquestra
Barroca Catalana, entre altres cors i orquestres, o en les temporades d’òpera
d e l Teatre Principal de Palma i e l Teatre Principal de Maó. Cal
destacar també el seu debut al capdavant de la Cobla Mediterrània al Festival
Pau Casals i recentment de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Percussions
de Barcelona a l’Auditori de Barcelona. També és convidat a participar com a
director en diversos cursos i festivals nacionals i internacionals, com el Curs
Internacional de Música de Cervera, el Festival Internacional de Cant Coral de
Barcelona o el Festival Europa Cantat a Torí (Itàlia) i Pécs (Hongria) o
darrerament a Buenos Aires (Argentina).

Ha enregistrat un CD per a Columna Música amb el Cor de Cambra Fòrum
Vocal, del qual n’ha estat director titular. També ha gravat per a les ràdios
austríaca i sud-africana i per a RNE-Radio Clásica i Catalunya Música.



REQUERIMENTS TÈCNICS

– Piano de cua

– Espai d’escenari mínim de 7 metres d’ample per 5 de fons 

– Honoraris: 7.000 euros IVA inclós

PRODUCCIÓ

Concepció Ramió i Diumenge

contrapunt@llegim.com

www.contrapuntem.com

Ptge. Capità Galí, 4  Igualada

Tels. 93 807 80 21 //93 804 08 84

691 562 902


