
Nou concerts, classes magistrals de pianoforte, una nova edició del Fringe i el Cafè
Zimmermann completen aquesta nova edició del festival que tindrà lloc del 26 d’abril al
18 de maig

Joves intèrprets omplen de música CaixaForum en el
XXVI Festival de Música Antiga de la Fundació “la
Caixa”

Arriba una nova edició del Festival de Música Antiga de la Fundació “la Caixa”
amb un calendari de concerts i d’activitats que, durant els últims dies d’abril i les
tres primeres setmanes de maig, ompliran Barcelona de figures rellevants en
l’àmbit de la interpretació segons uns criteris històrics i utilitzant instruments
originals. En l’edició d’aquest 2003, destaca la creació d’un nou format de
concert que protagonitzaran cinc joves formacions el dissabte 10 i el diumenge
11 de maig: durant el dia, aquests joves grups oferiran un tast del seu talent
musical en els diferents espais a l’aire lliure de CaixaForum, que combinaran
amb concerts a l’auditori del mateix centre cultural. En la programació prevista
per a aquesta XXVI edició del festival destaca, d’una banda, la presència de
figures com ara Philip Pickett, Gustav Leonhardt, el Quatuor Mosaïques o Hiro
Kurosaki i, de l’altra, propostes per descobrir, per exemple les del cabaret
renaixentista del grup Doulce Mémoire, la comèdia veneciana que presenta el
grup I Fagiolini o una especial mostra de música pakistanesa a càrrec de
l’ensemble que lidera Muhammad Faqir. Finalment, el Fringe (26 i 27 d’abril) i el
Cafè Zimmermann (9 de maig) tornen un any més amb noves propostes al Barri
Gòtic i al vestíbul de CaixaForum, respectivament.

El XXVI Festival de Música Antiga començarà dissabte 26 d’abril amb una nova
edició del Fringe en els diferents espais del Barri Gòtic. El primer concert  a l’auditori
de CaixaForum serà l’endemà, diumenge 27 d’abril, a les 20.00 h a càrrec del
conjunt instrumental i vocal Musicians of the Globe, dirigit per Philip Pickett. Aquest

grup recupera l’esperit del londinenc The Globe Theatre i de les obres de William
Shakespeare a través de les cançons i les peces populars de l’època. A aquest grup
de músics s’uneix l’actuació del joglar John Ballanger, acròbata i actor conegut amb

el nom de John the Juggling Jester i com a director de la Fools Paradise Theatre
Company, que recupera les tècniques tradicionals d’interpretació teatral.

GRANS SOLISTES



El segon concert, programat per al dilluns 28 d’abril a les 21.00 h, serà a càrrec de
dos grans intèrprets: Neal Peres da Costa, intèrpret de fortepiano i de clavicèmbal, i el
violoncel·lista Daniel Yeadon. Presentaran obres de Boccherini, C. P. E. Bach,

Beethoven, J. S. Bach i Brahms. Peres da Costa, que ha estat professor de la Royal
Academy of Music de Londres durant deu anys i que actualment ho és del
Conservatori de Sydney, donarà classes magistrals de clavicèmbal, fortepiano i
piano del 28 d’abril al 4 de maig a CaixaForum. Els alumnes d’aquestes classes
oferiran un recital amb entrada lliure el diumenge 4 de maig a les 12.00 h.

Gustav Leonhardt torna a Barcelona convidat pel XXVI Festival de Música Antiga per
tal d’oferir un recital de clavicèmbal el dissabte 3 de maig a les 21.00 h a CaixaForum

en què interpretarà obres de Strogers, Byrd, Randall, Gibbons i Farnaby. La trajectòria
de Leonhardt l’ha situat entre els més grans especialistes en música antiga. Ha estat
professor de musicologia i de clavicèmbal a l’Acadèmia de Música de Viena, al
Conservatori d’Amsterdam i a la Universitat de Harvard, a més de director de grups
com ara La Petite Bande, The Orchestra of the Age of Enlightenment i la Freiburger
Barockorchester.

LA CORDA CLÀSSICA I EL SURANTHU PAKISTANÈS

El dijous 1 de maig a les 20.00 h es podrà escoltar el quartet de cordes francès
Mosaïques que interpretarà obres de Haydn, Mozart i Beethoven. Especialitzats en el

repertori clàssic des que es van trobar al Concentus Musicus de Viena, han aconseguit
un sòlid prestigi internacional. L’altre concert de corda programat dins d’aquest XXVI
Festival de Música Antiga serà a càrrec de Les Quatre Violons, que actuaran el
dijous 8 de maig a les 21.00 h a CaixaForum, amb Hiro Kurosaki com a primer violí.
Interpretaran obres de Telemann, Mozart i Rameau.

Un altre conjunt de corda és el de Muhammad Faqir & Ensemble, procedent del

Pakistan i màxim exponent en la interpretació del suranthu, l’instrument més
característic de la música sindhi que el virtuós Muhammad Faqir ha sabut recuperar
com a instrument solista al costat d’altres instruments autòctons. En aquest concert es
podrà comprovar que la música antiga és el tronc comú de la cultura sonora entre
Orient i Occident.

EL SO DEL RENAIXEMENT

El XXVI Festival de Música Antiga també inclou tres conjunts vocals i instrumentals
que ofereixen diferents interpretacions del repertori musical del Renaixement. En
primer lloc, hi ha el cabaret renaixentista del conjunt francès Doulce Mémoire, que
actuarà el dimecres 14 de maig a les 21.00 h a CaixaForum. Doulce Mémoire oferirà

l’espectacle teatral i musical La Dive Bouteille sobre una obra del poeta francès



François Rabelais. El divendres 16 de maig a les 21.00 h es podrà escoltar a
CaixaForum el grup vocal Viana Consort, amb els seus sis cantants dirigits per Àngel
Recasens, que interpretaran un recull de motets de l’edat d’or de la polifonia

hispànica, d’autors com ara Antxieta, Morales, Lobo, Guerrero i Victoria. Finalment, el
grup vocal originari d’Anglaterra I Fagiolini, dirigit per Robert Hollingworth, oferirà

una comèdia veneciana amb obres de polifonistes del Renaixement italià com ara
Croce, Gabrieli, Monteverdi i Banchieri. I Fagiolini està considerat un dels conjunts
vocals més innovadors dels darrers anys per la seva teatralitat i el seu sentit de
l’humor, a més del seu virtuosisme musical. També seran els protagonistes del
concert familiar del diumenge 18 de maig a les 12.30 h.

EL FRINGE, EL CAFÈ ZIMMERMANN I JOVES INTÈRPRETS

El Fringe tornarà al Barri Gòtic de Barcelona amb l’actuació de nou grups
instrumentals i vocals diferents que es podran escoltar dissabte 26 i diumenge 27
d’abril a les 12.00, 13.00, 18.00 i 19.00 h a la plaça Sant Felip Neri, al Palau
Centelles, al Pati del Palau Episcopal i a la plaça Manel Ribé . Aquest any hi
participaran els grups Calliope Ensemble, Les Délices i Quintus (Holanda), La
Cantoria, La Folata i Synthèse à deux (Catalunya), Trinitas (França) i els duets
integrats per Hazel Brooks - David Pollock (Anglaterra) i David Munderloh - Julian
Behr (Suïssa) que han estat escollits entre gairebé cinquanta candidats.

Aquesta nova edició del Festival de Música Antiga torna a programar per tercer any
consecutiu el Cafè Zimmermann. Aquesta rememoració del cafè de Leipzig que Bach

va convertir en el primer local musical de la història i que reuneix joves intèrprets al
vestíbul de CaixaForum dissenyat per Arata Isozaki, tindrà lloc divendres 9 de maig a
les 21.15 h i serà retransmès en directe per Catalunya Música. Aquest any hi ha
programades les actuacions dels conjunts instrumentals Amnis, L’Instramonium (La
Follia XVIII) i La Bergamasca. Aquest mateixos grups, juntament amb els grups
Concanentes i La Trulla de Bozes, ompliran el cap de setmana del 10 i 11 de maig

amb breus actuacions als diferents espais de CaixaForum i concerts a l’auditori.

També el dissabte 10 de maig, a les 20.15 h, tindrà lloc a CaixaForum la presentació
del llibre Estudios sobre Fernando Sor a càrrec del musicòleg Luis Gásser, que
conversarà amb el periodista musical Joan Vives sobre aquesta publicació. També

s’hi podran escoltar una sèrie de peces de Fernando Sor per a pianoforte a quatre
mans a càrrec de Josep Maria Roger i Rumiko Harada.

Dissabte 26 i diumenge 27 d’abril, a les 12.00, 13.00 , 18.00 i 19.00 h
BARRI GÒTIC

Pati del Palau Episcopal (carrer del Bisbe, 5)
Pati del Palau Centelles (baixada de Sant Miquel, 8)



Plaça de Sant Felip Neri
Plaça Manel Ribé

FRINGE
Calliope Ensemble, Hazel Brooks i David Pollock, Les Délices, Quintus, La
Cantoria, La Folata, David Munderloh i Julian Behr, Trinitas, Synthèse à deux

Diumenge 27 d’abril, a les 20.00 h
CAIXAFORUM

MUSICIANS OF THE GLOBE

Shakespeare’s musick

Dilluns 28 d’abril, a les 21.00 h
CAIXAFORUM

NEAL PERES DA COSTA, fortepiano i piano
DANIEL YEADON, violoncel

Obres de Boccherini, C. P. E. Bach, Beethoven, J. S. Bach i Brahms

Del 28 d’abril al 4 de maig
CAIXAFORUM

CLASSES MAGISTRALS DE CLAVICÈMBAL, FORTEPIANO I PIANO
A CÀRREC DE NEAL PERES DA COSTA

Dijous 1 de maig, a les 20.00 h
CAIXAFORUM

QUATUOR MOSAïQUES

Obres de Haydn, Mozart i Beethoven

Dissabte 3 de maig, a les 21.00 h
CAIXAFORUM

GUSTAV LEONHARDT, clavicèmbal

Obres de Strongers, Byrd, Randall, Gibbons i Farnaby

Diumenge 4 de maig, a les 12.00 h
CAIXAFORUM

RECITAL ALUMNES DEL CURS DE FORTEPIANO, PIANO I CLAVICÈMBAL DE



NEAL PERES DA COSTA

Dimarts 6 de maig, a les 21.00 h
CAIXAFORUM

MUHAMMAD FAQIR & ENSEMBLE

Dijous 8 de maig, a les 21.00 h
CAIXAFORUM

LES QUATRE VIOLONS

Obres de Telemann, Mozart i Rameau

Divendres 9 de maig, a les 21.15 h
CAIXAFORUM

CAFÈ ZIMMERMANN
Amnis, L’Instramonium, La Bergamasca

Dissabte 10 i diumenge 11 de maig
CAIXAFORUM

CONCERTS DE JOVES INTÈRPRETS
L’Instramonium, Concanentes, Amnis, La Bergamasca, La Trulla de Bozes

Dissabte 10 de maig, a les 20.15 h
CAIXAFORUM

Presentació literària: Estudios sobre Fernando Sor

Dimecres 14 de maig, a les 21.00 h
CAIXAFORUM

DOULCE MÉMOIRE

La Dive Bouteille. Cabaret renaixentista

Divendres 16 de maig, a les 21.00 h
CAIXAFORUM

VIANA CONSORT

L’edat d’or de la polifonia hispànica



Diumenge 18 de maig, a les 12.30 h
CAIXAFORUM

CONCERT FAMILIAR. I FAGIOLINI, grup vocal

El joc de l’oca fet música

Diumenge 18 de maig, a les 20.00 h
CAIXAFORUM

I FAGIOLINI, grup vocal

La comedia veneziana
Obres de Croce, Gabrieli, Monteverdi i Banchieri



Lloc

CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

Preus

Concerts: 9 €
Cafè Zimmermann: 4 €
Concerts de joves intèrprets: 3 € per sessió (matí o tarda)
Concert familiar: 3 €
Presentació literària: entrada lliure

Estudiants, jubilats i aturats: 20 % de descompte
Carnet Jove i carnet + 25: 50 % de descompte

Venda de les localitats a CaixaForum, de dimarts a diumenge de 10.00 a 20.00 h. Per
ServiCaixa, fins a 1 hora abans del concert i per Internet, fins a 3 hores abans del
concert.

Telèfon d’informació: 902 22 30 40

Si voleu més informació per a la premsa, poseu-vos en contacte amb:
Ignasi Miró – Servei de Música de la Fundació “la Caixa”
Tel.: 93 476 86 23 – correu electrònic: imiro@lacaixa.es


