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DAVID RUSSELL INAUGURA L’EDICIÓ
DEL CICLE MESTRES DE LA GUITARRA
AL PALAU EL PROPER DIVENDRES
BARCELONA, dijous, 15 de setembre de 2016
Demà divendres, 16 de setembre, David Russell inaugura l’actual
edició del cicle “Mestres de la Guitarra al Palau”, organitzat per Poema i que
compta amb la coproducció de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana en quatre concerts. David Russell, guanyador d’un premi Grammy,
oferirà divendres un recital dedicat a Enric Granados, en commemoració
de la mort del compositor ara fa 100 anys.
En coproducció amb el Palau de la Música Calalana, el cicle presentarà
novament grans noms de l’instrument com Aniello Desiderio (20.09.2016),
Zoran Dukic (12.11.2016) i Manuel Barrueco (22.03.2017). Una
col•laboració que seguint la tradició del Palau d’acollir històricament
primeres ﬁgures de la guitarra espanyola, presenta anualment quatre
dels grans guitarristes del moment.

POEMA PRESENTA LA TEMPORADA DEL
CICLE MAESTROS DE LA GUITARRA
Per la seva banda, el festival barcelonès “Maestros de la Guitarra”,
organitzat per Poema, ofereix mescles entre diferents gèneres com el
Barcelona Guitar Trio, format per Manuel González, Xavier Coll i
Luís Robisco, una fusió de clàssic i ﬂamenc que vol retre
homenatge a la ﬁgura de Paco de Lucía.
També podem gaudir del mes pur ﬂamenc de concert, aquell que difícilment
es troba en una sala de concerts a càrrec d’en Pedro Javier González,
acompanyat per Horacio Fumero, Roger Blavia, Pepe Camacho i els
ballarins Carolina Morgado i Jose Manuel Álvarez.
I com a concerts destacats, les presentacions dels treballs discogràﬁcs
d’en Jesus Guerrero, “Calma”, i d’en Luis Robisco, “Camino”, amb
artistes convidats de la talla d’en Carles Benavent. El ja conegut Barcelona 4
Guitars, amb l’espectacle VERSUS, apura les seves últimes funcions per
ressorgir, al 2017, amb novetats, més música i més col·laboracions.

16.09.2016

David Russell

20.09.2016 Aniello Desiderio

Barcelona Guitar Trio & Dance
Pròximes dates: 24 i 26.09.2016

Pedro J. González & Dance
Pròximes dates: 03 i 18.10.2016

08.10.2016 Luis Robisco Group

22.10.2016

12.11.2016

22.03.17

Zoran Dukic
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CICLE
MESTRES
DE LA
GUITARRA
AL PALAU

16.09.2016

DAVID RUSSELL

És una de les principals ﬁgures de la guitarra clàssica actual.
Conegut arreu del món per la seva enorme musicalitat i qualitat
artística, ha rebut la pràctica totalitat dels premis del seu instrument,
així com el Grammy al millor enregistrament d’un solista de música
clàssica. Russell, que freqüenta els més prestigiosos auditoris i
festivals, fa parada al Palau per oferir el seu art.
“Aquest any és el centenari de la mort d'Enric Granados. Li dedicaré
una bona part del programa com a homenatge per les seves
extraordinàries composicions." David Russell
Obres de J. Kuhnau, J. C. de Arriaga i E. Granados.

David Russell torna a Barcelona el 16 de setembre
dins del cicle Mestres de la Guitarra al Palau, una
coproducció amb la Fundació Orfeó Català – Palau
de la Música Catalana.

20.09.2016

ANIELLO DESIDERIO

Nascut a Nàpols, Aniello Desiderio va començar a tocar la guitarra
amb vuit anys i als divuit ja es presentava per tot el món. Des
d’aleshores, Desiderio ha rebut premis i reconeixements, essent a
més a més comparat amb icones del segle XVIII com el músic
Nicollò Paganini per la seva tècnica, elogiada a més per noms com
Chick Corea, John McLaughlin i Lorin Maazel. Sens dubte és un dels
grans mestres de la guitarra actual, capaç de captivar al públic amb
carisma, entusiasme i passió al tocar l’instrument.
Obres de J. Turina, I. Albéniz, M. Giuliani, F. Tárrega i C. Domeniconi.

Aniello Desiderio torna a Barcelona el 20 de
setembre dins del cicle Mestres de la Guitarra al
Palau, una coproducció amb la Fundació Orfeó
Català – Palau de la Música Catalana.

12.11.2016

ZORAN DUKIC

el croata Zoran Dukic és sens dubte un dels guitarristes més
destacats de la nostra època. Les seves interpretacions, ja sigui com
a solista o acompanyat per orquestra, no deixen indiferents ni al
públic ni a la crítica. Durant les últimes dècades, ha actuat pels cinc
continents i ha sigut guardonat a certàmens d’enorme importància,
com el Concurs de Guitarra Guerrero, afavorit per la Família Real, on
ha estat el primer estranger a rebre el Premi a la Millor Interpretació
de Música Espanyola. La seva activitat pedagògica resulta
igualment impressionant i es destaca el seu entusiasme i dedicació.
Ha educat a generacions de guitarristes clàssics i les seves classes
son una de les més reputades d’Europa.

Zoran Dukic torna a Barcelona el 12 de novembre
dins del dins del cicle Mestres de la Guitarra al
Palau, una coproducció amb la Fundació Orfeó
Català – Palau de la Música Catalana.

22.03.2017

MANUEL BARRUECO

La mestria del guitarrista Manuel Barrueco és sovint qualiﬁcada com
la d’un músic superior i elegant, amb un estil propi i un lirisme fora
del comú. Després de marxar de Santiago de Cuba, als 60, on va fer
les primeres passes com a músic i va rebre els primers consells del
seu amic Leo Brouwer, Barrueco va desenvolupar una carrera de
gran èxit com a concertista i professor als Estats Units. Amb el temps,
no només ha actuat a les sales més importants del món sino que, a
més a més, ha col•laborat amb noms com Toru Takemitsu, Arvo Pärt,
Dmitri Yanov-Yanovsky, Plácido Domingo, Al di Meola, entre molts
altres.

Manuel Barrueco torna a Barcelona el 23 de març
de 2017 dins del dins del cicle Mestres de la
Guitarra al Palau, una coproducció amb la
Fundació Orfeó Català – Palau de la Música
Catalana.

MAESTROS
DE LA
GUITARRA

Pròximes dates: 24 i 26.09.2016

BARCELONA GUITAR
TRIO & Dance

Tres guitarristes de gran prestigi internacional, els mestres Manuel
González, Xavier Coll i Luis Robisco s'uneixen a una de les parelles de
balladors més brillants d'Espanya per oferir un emocionant tribut a
Paco de Lucía, fusionant els sons de les guitarres espanyola i
ﬂamenca. Un concert/espectacle diferent que va des de les Cançons
de Lorca ﬁns Spain d’en Chick Corea, passant per l’Amor Brujo de
Falla o el Libertango d’Astor Piazzolla, i acabant amb una de les obres
mes reconegudes al món, Entre dos Aguas d’en Paco de Lucía.
Barcelona Guitar Trio:
Manuel González, Xavier Coll i Luis Robisco
Balladors:
Jose M. Álvarez i Carolina Morgado
Percussió:
Paquito Escudero
Obres de A. Piazzolla, C. Corea, M. de Falla, Paco de Lucía, I. Albéniz i
F. G. Lorca

Pròximes dates: 03 i 18.10.2016

PEDRO JAVIER
GONZÁLEZ & Dance

Un dels guitarristes ﬂamencs més aclamats de les últimes dècades,
Pedro Javier González torna a l'escenari del Palau de la Música
Catalana dins del festival Maestros de la Guitarra, acompanyat per el
contrabaixista Horacio Fumero, el percussionista Roger Blàvia i per
una de les parelles de ball més brillants del país, formada per
Carolina Morgado i Jose M. Álvarez, amb la col•laboració de Pepe
Camacho. Gaudeix de la música de grans mestres com Paco de
Lucía, Niño Miguel i Manuel de Falla de les mans d'aquest gran
músic en un entorn únic. Un viatge al més elegant ﬂamenc de
concert en el cor de la ciutat comtal.
Pedro Javier González, guitarra ﬂamenca
Horacio Fumero, contrabaix
Roger Blàvia, percussió
Pepe Camacho, guitarra acompanyant
Carolina Morgado y José Manuel Álvarez, balladors
Obres de P. J. González, M. de Falla, Niño Miguel, E. Lecuona, Paco de
Lucía i M. Knopﬂer

01.10.2016

BARCELONA 4
GUITARS

Dos homes, dues dones, quatre guitarres. Barcelona 4 Guitars és la
proposta de combinar un repertori excel·lent i una interpretació
impecable amb petites espurnes de comicitat i simpatia. El resultat:
una altra forma de gaudir d'un concert, on el plaer de somriure farà
créixer el plaer d'escoltar música. Quatre guitarristes de talent i
prestigi, amb carreres solistes consolidades, i avalats per crítiques
entusiastes de la premsa especialitzada, premis en concursos
internacionals i concerts a les millors sales d'Europa, Amèrica i
Pròxim Orient, són els encarregats de dur a terme aquesta proposta.
Barcelona 4 Guitars:
Manuel González, Ekaterina Záytseva, Xavier Coll i Belisana Ruiz,
amb la participació d’Oscar González en el paper de Jose Luís.
Direcció Artística:
Manuel González
Obres de Albéniz, Bach, Tchaikovsky i Ravel.

08.10.2016

LUIS ROBISCO GROUP
presenta el álbum “Camino”

El guitarrista ﬂamenc Luis Robisco es consolida com una de les
grans revelacions de la música espanyola i presenta, al Palau de la
Música Catalana, el pròxim dia 8 d’octubre, l'elogiat àlbum Camino,
en què fusiona el ﬂamenc amb ritmes com el jazz, el latin i la samba.
Entre els artistes convidats a pujar a l'escenari hi ha el consagrat
baixista Carles Benavent (Miles Davis, Chick Corea), amb qui farà un
homenatge al mestre Paco de Lucía, en una nit que, tots dos
prometen, serà inoblidable.
Luis Robisco, guitarra ﬂamenca
Paquito Escudero, percussió
Toni Pagès, bateria
Jose Robisco, baix
Gloria Wasmer, violí
Carolina Morgado i Jose Manuel Álvarez, balladors
Participació especial de Carles Benavent, baix

22.10.2016

JESÚS
GUERRERO
presenta el álbum “Calma”

Una de les grans revelacions de la música espanyola, el guardonat
guitarrista ﬂamenc Jesús Guerrero té al seu currículum
col·laboracions recents amb noms com Miguel Poveda, Niña Pastori,
Carmen Linares i Rocío Márquez, entre d’altres. Ara, després d’haver
acompanyat durant anys a grans artistes, presenta el seu primer
treball en solitari, l’elogiat Calma, un reﬂex del seu moment actual,
una expressió de tranquil·litat i maduresa. Un disc ple de
personalitat, amb inﬂuències que van des del jazz ﬁns a la música
brasilera, però que té com a essència aquella que ha estat sempre
l’arrel del seu art: el ﬂamenc.
Jesús Guerrero actuarà al Palau de la Música Catalana el pròxim 22
d’octubre de 2016.
Jesús Guerrero, guitarra ﬂamenca
Miguel Ángel Soto “Londro”, cant
Paco Vega, percussió
Manuel Sierra “Chechu”, baix
Jose Manuel “Oruco”, ball i palmas

CONCERTS A LA BASÍLICA DE
SANTA MARIA DEL PI.
MAESTROS DE LA GUITARRA ORGANITZA, CADA ANY, PROP DE
320 RECITALS, DE DILLUNS A DIUMENGE, 60 D’ELLS AL PALAU
DE LA MÚSICA I LA RESTA A LA BASÍLICA SANTA MARIA DEL PI,
D’ESTIL GÒTIC, SITUADA AL COR DE BARCELONA.
BARCELONA GUITAR TRIO
Gaudeixi des de la millor música del país ﬁns
interpretacions d’obres d’artistes com Astor
Piazzolla i Chick Corea a la basílica gòtica de
Santa Mª del Pi. Tres mestres de la guitarra
espanyola i ﬂamenca els brindaran una
emocionant degustació de virtuosisme i força
que convertirà la vetllada en una experiència
inoblidable

MANUEL GONZÁLEZ
Premi “Generalitat de Catalunya” per la seva
tasca artística, el guitarrista barcelonès Manuel
González es un dels principals especialistes en
música espanyola a nivell mundial. Fou el
primer mestre de l’Escola Luthier, de Barcelona i
deixeble del mestre José Tomás.

XAVIER COLL
Músic guardonat i mestre de l'ESMUC, Xavier
Coll ens convida a un passeig per la història de
la guitarra que va del s. XVII al s. XX amb
guitarres com la Vihuela, la Barroca, la
Romàntica i la Moderna, amb composicions de
Mudarra, Sor, Tàrrega entre d'altres.

PEDRO JAVIER GONZÁLEZ
Músic, compositor i productor, el premiat
guitarrista ﬂamenc Pedro Javier González és
capaç de viatjar del més pur ﬂamenc de
concert a la fusió amb el jazz contemporani. En
els últims anys, s'ha retirat dels grans festivals
per dedicar-se especialment a la seva carrera
com a solista.

EKATERINA ZÁYTSEVA
Establerta a Barcelona, la russa Ekaterina
Zàytseva és considerada un dels majors talents
de la seva generació i les seves magistrals
versions del gran repertori de guitarra han estat
elogiades unànimement per públic i crítica
internacional. La seva formació ha
transcorregut entre Moscou, Barcelona i la
Haia, on va obtenir el "Master in Music Degree".

LUIS ROBISCO
Els seus concerts són un viatge des del
ﬂamenc tradicional ﬁns composicions pròpies
de ﬂamenc-fusió actual, passant per algunes
de les obres més destacades del clàssic
espanyol. Luis Robisco es va formar com a
guitarrista clàssic i ﬂamenc, el que li dóna una
versatilitat poc habitual digne d'elogi.

CONSULTI LA NOSTRA AGENDA DE CONCERTS A LA WEB
WWW.MAESTROSDELAGUITARRA.COM O SEGUEIX-NOS PER
LES XARXES SOCIALS, FACEBOOK I TWITTER.

