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La fluïdesa del desgranament discursiu mozartià fa que un programa 
brillant i plàcid a la vegada com el que us proposem sigui ideal per a una 
nit d’estiu. 

A través d’uns joves solistes de gran talent i una orquestra professional ja 
consolidada recorrerem diferents colors del geni de Salzburg de manera 
retrospectiva que el defineixen juguetó i experimental en els concerts de 
trompa, però també brillant i expressiu en els de violí, així com assertiu i 
delicat en les simfonies.  

Una vetllada amable on gaudireu de tres obres que formen part del cor-
pus de grans monuments musicals que, amb el seu estil i compostura, 
defineixen la música d’occident per excel·lècia.

Mozart a la fresca
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Martí Marsal Riera
Trompa

Nascut a Igualada el 1986 va estudiar al Conservatori de la seva ciutat 
on als dotze anys començà els estudis de trompa. L’any 2008 obté el Títol 
Superior de trompa a Escola Superior de Música de Catalunya i amplia la 
seva formació amb varis cursos de postgrau i perfeccionament amb pro-
fessors i solistes d’arreu del món.

Ha estat membre de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, l’Orquestra
Simfònica Segle XXI, la Bruckner Akademie Orkestra a Munic i la Interre-
gionales Orchester a Baden-Württenberg i Moscou.

Ha col·laborat amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), 
l’Orquestra Simfònica de Navarra “Pablo Sarasate”, l’Orquestra Simfònica 
del Vallès i altres formacions orquestrals catalanes, i ha treballat amb di-
rectors com Christopher Hogwood, Victor Pablo Pérez, Yves Abel, Marzio 
Conti, Salvador Brotons, Salvador Mas, Xavier Puig o Daniel Mestre.

Participa en enregistraments tant amb trompa natural com amb trompa 
moderna en àmbits com la música simfònica, òpera, musical o música 
per cinema.

Combina la feina d’intèrpret en agrupacions de música clàssica, antiga i
tradicional amb la docència als Conservatoris de Grau Professional de 
Vilanova i la Geltrú i Igualada.

Els Solistes
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Durant la seva estada a Londres, va obtenir el primer premi al “David 
Martin Concerto Competition” (Royal Academy of Music),  i va quedar fi-
nalista del concurs de música de cambra “Parkhouse Award” al Wigmore 
Hall. 

També ha estat guardonada en concursos internacionals entre els quals 
“Jeunesses Musicales” a Bucarest, XIX Concurs Internacional Paper de 
Música de Capellades,  “Wieniawski-Lipinski Competition” Lublin (Polò-
nia),  “Young Virtuosos” Sofia (Bulgària) i al 2007 va ser sel.leccionada pel 
Cicle de Concerts El Primer Palau a Barcelona.

Al Maig de 2016 va obtenir el segon premi al concurs permanent de “Ju-
ventudes Musicales de España” celebrat a Sabadell. 

Maria ha tocat com a solista en diverses ocasions els concerts per a violí i 
orquestra de Mozart, Mendelssohn, Brahms, Sinfonía Espanyola de Lalo, 
Triple Concert de Beethoven etc, en sales de prestigi internacional com el 
Palau de la Musica Catalana (Barcelona), Ateneu i Sala Radio (Bucarest), 
“Organ Hall” (Moldavia), “Duke’s Hall” (Londres), Sala Thalia (Sibiu) entre 
altres.
 
Diu d’ella el crític Jorge de Persia a La Vanguardia:
“Formidable so, rodó, càlid, fins i tot en l’agut; bona tècnica i afinació 
impecable…”

 

Maria Florea Sitjà
Violí 

Nascuda a Esparreguera el 1993. Va començar a aprendre l’art de la inter-
pretació musical des de petita amb el seu pare, el violoncel·lista Cristian 
Florea i amb només set anys va oferir el seu primer concert com a solista.

Ha rebut clases dels professors Gonçal Comellas, Adelina Oprean y Stefan 
Gheorghiu, així com classes magistrals de Sergey Kravchenko, Pamela 
Frank, Mauricio Fuks, Ivry Gitlis, Yair Kless, Maxim Vengerov i Maurice 
Hasson entre altres. 

Des del curs 2010 al 2014 va ser alumna de l’Escuela Superior de Música 
Reina Sofia de Madrid, on va estudiar amb Zakhar Bron i Yuri Volguin, 
així com música de cambra amb Marta Gulyas i Heime Müller. Va formar 
part del Grup Albéniz amb el que al Juny de 2013 van rebre de mans de Sa 
Majestat la Reina Sofía la distinció al quartet de corda més Excel·lent de 
l’especialitat de Música de Cambra.

El passat Juliol de 2016 va finalitzar els seus estudis, rebent distinció 
d’honor, al Royal Academy of Music de Londres, on va realitzar un Màster 
d’interpretació amb el professor hungarès György Pauk.
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Daniel Mestre i Dalmau

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

Paral·lelament va estudiar cant i música de cambra i es va llicenciar en 
Història de l’Art a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va assistir a cur-
sos de direcció coral amb Pierre Cao i Lászlo Heltay i de direcció orques-
tral amb Antoni Ros-Marbà.

El 1997 va traslladar-se a Viena on estudià direcció al Konservatorium 
der Stadt Wien amb els professors Reinhard Schwarz i Georg Mark. Es va 
graduar amb les màximes qualificacions dirigint al Konzerthaus vienès 
l’Orquestra Simfònica de Bratislava, amb obres d’Elgar i Montsalvatge. A 
Viena va dirigir diverses formacions corals i instrumentals i és membre 
de l’Arnold Schoenberg Chor, amb el qual participa com a assistent de di-
recció en diverses produccions. El van convidar a dirigir l’European Youth 
Singers a Praga, la Camerata Musica Wien a Àustria i va ser fundador el 
Cor Exaudio i la Camerata Gaudí, amb qui actua en diversos festivals de 
Catalunya.

El Director

L’any 2002 a Sud-Àfrica, assumeix la direcció del Cape Town Opera Cho-
rus. On debuta com a director d’òpera amb La Traviata i dirigeix diversos 
concerts simfònics al capdavant de la Cape Philharmonic Orchestra. 
També va participar com a assistent de direcció a la històrica producció 
de Fidelio a la presó de Nelson Mandela a Robben Island i ha estat invi-
tat 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 pro-
duccions del Gran Teatre del Liceu i hi torna recentment amb La Bohème 
i en la Temporada 2016-17 amb Il Trovatore. 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 Catala-
na (2005-2011),  director titular del Coro de la Orquesta Ciudad de Grana-
da (2005-2012) i des de la temporada 2013-14 de la Coral Càrmina.

Actualment és professor de direcció, percepció auditiva i director musical 
del Taller d’Òpera de l’Escola Superior de Música de Catalunya, on ha diri-
git produccions d’òperes de Mozart, Britten i Donizetti, i en la recuperació 
històrica de l’òpera “Titaina” d’Enric Morera al TNC. També ha dirigit el 
seu Conjunt del s. XX i l’Orquestra Simfònica.
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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 del Teatre Principal de Palma i el Teatre Principal de Maó. 

Cal destacar també el seu debut al capdavant de la Cobla Mediterrània al 
Festival Pau Casals i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Percussions 
de Barcelona a l’Auditori de Barcelona i al Festival de la Porta Ferrada. 

També és convidat a participar com a director en diversos cursos i festi-
vals nacionals i internacionals, com el Curs Internacional de Música de 
Cervera, el Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona o el Festi-
val 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.

Terres de Marca és un segell  musical vinculat a Contrapunt.  Platafor-
ma 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.

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 for-
mat amb l’intermezzo La Serva Padrona, de G.B. Pergolesi, amb direcció 
musical de Josep Miquel Mindan i escènica d’Arnau Vinós, amb la qual 
va recòrrer diversos escenaris de Catalunya entre 2010 i 2011. Sota aquest 
mateix format i direcció també porta a escena l’ópera 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 com-
pleta de vent  en el concert Els Nostres Joves Grans Músics, amb obres 

L’Orquestra
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de Beethoven, Sibelius i L. Muñoz. També cal destacar la participació en 
la conmemoració del 10è aniversari del Cor Anton Bruckner de Barcelo-
na, amb la interpretació de la Missa n. 2, en si m, de Bruckner, entre el 
desembre de 2013 i gener 2014. L’any 2015 porta als escenaris d’Igualada i 
Piera l’espectacle coreogràfic Els Tres Mosqueters amb música en directe, 
juntament amb l’Escola de Dansa del Consell Comarcal de l’Anoia amb 
una proposta coreogràfica d’Elena Bernal.

En format orquestral ha realitzat també altres produccions sota la batu-
ta de Daniel Mestre, que s’inicia l’any 2011 amb el Concert d’Orquestra i 
Orgue, amb obres de Mozart, Poulenc i Miserachs, amb l’organista Joan 
Paradell, a Igualada, i el 2012-2013 amb el Concert de Joves intèrprets de 
corda,  a Hostalets de Pierola i Igualada, amb obres de Vaugahn Williams, 
Mendelssohn, Montsalvatge i Mozart.

Posteriorment amb el mateix director  i  juntament amb els cors Exaudio 
i Cor d’Homes d’Igualada, ofereixen els magnes concerts de Nadal 2013, 
2014 i 2015, els dos primers integrats al 2n i 3r Festivals Ànima i el ter-
cer independent, com a homenatge a Josep Miseraschs i Nadal, regidor 
de cultura de l’Ajuntament i impulsor del Festival Ànima. Les propostes 
d’aquests Concerts de Nadal foren Bach&Haendel. Advend i Nadal, Bach 
(Magníficat i 1a cantata de l’Oratori de Nadal) i Haendel&Mozart.

Entre 2015 i 2016, juntament amb el duo piano Carles Lama&Sofia Ca-
bruja recorren els escenaris d’El Petit Palau, la basílica de Sant Pere de 
Rodes al Festival d’Estiu, i el 2016 al Teatre l’Ateneu d’Igualada al concert 
annual del Club Rotary, la proposta ”...And the Winner is...Les millors 
bandes sonores dels èxits de Hollywwod”, amb format d’orquestra de cam-

bra i piano a quatre mans, també sota la batuta de Daniel Mestre, amb 
arranjaments d’Adrià Barbosa i Abraham Espinosa.  El 2016 enceten una 
nou programa sota la mateixa proposta d’èxits de Hollywood i el mateix 
format instrumental que presenten al Festival de Música de Sant Pere de 
Rodes, l’agost de 2016.

En un àmbit més eclèctic l’Orquestra ha enregistrat el doble Cd de 
l’Oratori del Llibre de Sinera de S.Espriu amb música de Mercè Torrents, 
amb un format experimental mixt orquestra/cobla/cançó sota la direcció 
de Concepció Ramió, que s’inicia l’any 2013 i surt a la llum la tardor del 
2015.

També ha enregistrat la tardor del 2016 noves gravacions per la Festa 
dels Reis d’Igualada: la marxa “5 de Gener” del compositor igualadadí 
Jordi Marcé, amb text de Nuska Corrià, i una nova versió orquestral de la 
Marxa del Patge Faruk de Joan Just Bertran, amb l’adaptació orquestral de 
David Riba.
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1. Escenari de 7 x 6 metres mínim. Sense ser obert per darrere i, a poder 
ser, acotat també pels laterals.

2. Condicions de temperatura i il·luminació adequada.

3. Vestuaris o espai equivalent per als intèrprets i director amb subminis-
trament d’ampolletes d’aigua.

4. La prova de so dues hores aproximadament abans de la funció.

5. La representació es pot dur a tèrme tant a l’interior d’esglésies, teatres o 
auditoris com a l’exterior. 

Requisits tècnics

www.contrapuntem.com


