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Mozart, Salieri i el Rèquiem inacabat 
 
Text 
a partir de  Mozart i Salieri d’A. S. Puixkin 
 
Música 
W. A. Mozart 
 
Traducció 
Helena Vidal 
 
Arranjaments musicals  
Albert Romaní 
 
Direcció musical 
Elisenda Carrasco 
 
Guió i direcció 
Quim Lecina 
 
Intèrprets 
Mozart Quim Lecina 
Salieri Toni Sevilla 
 
Sopranos Míriam Garriga // Nerea de Miguel // Elisenda Carrasco 
Contralts Elisenda Arquimbau // Marta Cordomí // Montserrat Bertral 
Tenors David Hernández //Albert Casals  
Baixos David Pastor  // German de la Riva  
 
Músics 
Piano  Cristina Alís 
Clarinet Oriol Romaní  
Contrabaix  Jonathan Camps // Roger Azcona // Natan García 
 
Fotografies Núria Aguadé, Eva Carasol 
Publicitat sSB 
 
Agraïments Teatre Auditori Sant Cugat 
 Toni Langa 
 
És una producció de Talia gestió cultural - Marijó Riba  
Durada de l’espectacle: 1 hora 10 minuts aprox. (sense enteacte) 
Música en directe 
Estrena al Teatre Romea el 9 de gener de  2008 
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Programa 
 

E voi da buon marito ... – de La cifra de Salieri (acte II, escena VIII) 

Introitus: Requiem aeternam de Rèquiem de Mozart 

Kyrie eleison de Rèquiem de Mozart 

Dies Irae de Rèquiem de Mozart 

Tuba mirum de Rèquiem de Mozart 

Rex Tremendae majestatis de Rèquiem de Mozart 

Confutatis maledictis de Rèquiem de Mozart 

Recordare, Jesu pie de Rèquiem de Mozart 

Don Giovanni, a cenar teco de Don Giovanni de Mozart (escena XVI) 

Non più andrai de Les noces de Fígaro de Mozart  (final 1er acte) 

Saluons tous la fière Irza ... de Tarare de Salieri  (final acte III) 

Lacrimosa dies illa de Rèquiem de Mozart  (fragment) 

Domine Jesu Christie de Rèquiem de Mozart 

Hostias et preces de Rèquiem de Mozart 

Lux aeterna de Rèquiem de Mozart 
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Notes del director 
 
El 14 de febrer de 1791, el comte Von Walsegg, gran amant de la música, va 
veure com la seva jove esposa Anna moria abans de fer els vint-i-un anys. El 
comte va manar erigir un mausoleu i després va encarregar de manera 
enigmàtica a W. A. Mozart la composició d’un rèquiem. 
 
Mozart no va poder acabar l’encàrrec, ja que la mort el va sorprendre quan 
l’estava escrivint, i va ser el seu deixeble Franz Xaver Süssmayer qui el va 
finalitzar. 
 
L’Introit i el Kírie són íntegrament obres de Mozart. A la Seqüència (quasi 
completa fins al vuitè compàs de Lacrimosa) i a l’Ofertori, Mozart va 
proporcionar les parts vocals i el baix xifrat, amb algunes instruccions per a 
l’orquestració. Al Sanctus i a l’Agnus Dei, Mozart ja no va arribar a intervenir-hi 
i va ser Süssmayer qui els va escriure totalment. 
 
A Mozart, Salieri i el Rèquiem inacabat s’interpreta només la part de música 
totalment o parcial creada per W. A. Mozart. 
 
D’altra banda, A. S. Puixkin va néixer a Moscou vuit anys després de morir 
Mozart, en una època en què es va escampar un rumor tan fals com imparable i 
llegendari, que Mozart va morir enverinat per Salieri. Els biògrafs més recents 
de Mozart han descartat del tot aquesta hipòtesi, i atribueixen la mort de 
Mozart a les sals de mercuri que ell, com tants altres, prenien per “alleujar” els 
mals de la sífilis. Aquestes sals es dipositaven als ronyons fins a arruïnar 
aquests òrgans. 
 
Tant se val, la llegenda era prou poderosa i d’aquí que Puixkin (a qui se’l 
comparava sovint amb Mozart, tant pel seu art de saber transformar en bellesa 
tot el que feia, com pel seu caràcter juganer i rebel) l’aprofités per fer-ne una de 
les seves tragèdies curtes. 
 
En l’obra de Puixkin, allò que porta Salieri a enverinar Mozart no és l’enveja per 
l’èxit del músic de Salzburg, sinó que Mozart sigui un artista que fa passar la 
virtut de l’art per damunt dels copets amistosos a l’esquena i els privilegis 
socials.  
 
En l’ultima intervenció de Mozart en la tragèdia diu:  
 
“Som pocs els escollits, els desvagats 
que podem NO ocupar-nos del profit 
i en tenim prou amb servir la bellesa!” 
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Mozart, Salieri i el Rèquiem inacabat 
 
Segons Puixkin, era la desídia pels convencionalismes socials el que més 
molestava a Salieri de Mozart, i no l’èxit que suscitava com a músic genial. 
D’aquí que en sentir el rumor del suposat enverinament que el va matar s’hi 
interessés i decidís escriure una breu tragèdia. El rumor, tot i que amb menys 
credibilitat, ha esdevingut llegendari.  
Mozart, Salieri i el Rèquiem inacabat inclou la tragèdia de Puixkin, en vers, 
traduïda al català per Helena Vidal, fragments de cartes de Mozart i fragments 
del llibret del mateix Rèquiem. La música, és clar, és l’obra magistral del músic de 
Salzburg, el seu crit a la mort, la seva por feta melodia, el seu neguit musicat.  
El març de 1791, un personatge anònim vestit de gris va visitar Mozart i li va 
encarregar el Rèquiem. Després es va saber que era un enviat del comte Franz 
Walsseg que volia la música per al funeral de la seva esposa. Però Mozart, 
malalt, fatigat i influenciat per la francmaçoneria, va quedar corprès: era el seu 
destí. Aquell personatge era la Mort, que el venia a buscar. Va morir als 35 anys, 
sense haver pogut acabar la gran obra i havent mirat la mort als ulls.  
 
 
Rèquiem 
Missa de difunts, anomenada així per les paraules inicials del seu text:  
Requiem aeternam dona eis Domine 
 
Les misses més senzilles inclouen només alguns cants. En la missa cantata o la 
missa solemnis es canten totes o la majoria de les parts. 
Respecte al text de la missa, el tipus ordinari, - format sempre per les mateixes 
parts al llarg de tot l’any litúrgic en contraposició del propi, introit, gradual, 
al·leluia, ofertori i comunió i que canvia segons les diferents festivitats de l’any 
– cal destacar que al rèquiem se suprimeixen el glòria i el credo, es modifica el 
text de l’ Agnus Dei i l’al·leluia se substitueix per un tractus. 
 
Des de final del segle XV existeixen composicions polifòniques de parts del 
rèquiem, el més antic data de l’any 1570, en generalitzar-se la composició 
s’establi la tradició d’incloure no sols l’ordinari , sinó també el propi. 
 
Compositors del segle XVI, com C. De Morales, F. Guerrero, G.P. da Palestrina; 
del segle XVII, com A. Lotti, A. Scartlatti, M. A. Charpentier, deixaren 
nombrosos rèquiems però el de W.A. Mozart a finals del XVIII donà una nova 
significació al gènere. 
Posteriorment, sota el prestigi i la llegenda creada al voltant d’aquest rèquiem 
inacabat, diversos compositors del segle XIX se sentiren estimulats a crear obres 
d’especial significació personal, d’acord amb la naturalesa del tema, com 
L.Cheruini, H. Berlioz, G. Verdi, A. Devorák, F. Fauné ... 
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Johann Wolfgang Amadeus Mozart 
 
 (Salzburg, 1756 – Viena, 1791) 
 
Compositor austríac, fill de Leopold Mozart. Històricament identificat amb la 
figura del nen prodigi, els seus dots no es limitaren a la infantesa, sinó que 
creixeren i s’afermaren en l’edat adulta fins a convertir-lo en un creador que la 
posteritat ha acabat elevant a la figura fonamental de la música d’occident i en 
arquetip de l’herència cultural col·lectiva. 
 
Alguns dels grans compositors, deien de Mozart: 
 
J. Brahms: No puc comprendre com un creador pot aconseguir una tal perfecció; mai 
ningú no ha assolit aquet súmmum. 
 
R. Wagner: El geni més prodigiós l’ha elevat per sobre de tots els mestres de totes les 
arts i de tots els segles. 
 
Si bé els judicis més favorables trigaren a traslladar-se al públic, va ser a partir 
de la segona meitat del segle XX que, per una nova valoració de les seves 
òperes, l’obra mozartiana va assolir un gran ressò internacional que culminà 
amb la celebració l’any 1991, del 200 aniversari de la mort del compositor. 
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Alexander Puixkin 
 
 (Moscou, 1799 – Sant Petersburg, 1837) 
 
És considerat el creador de la literatura russa moderna i el millor poeta rus, 
alhora romàntic i realista. El seu estil barreja drama, romanç i sàtira, i va influir 
en altres escriptors posteriors, com ara Gógol, Dostoievski o Tolstoi. Podem dir, 
doncs, que és un clàssic? Tothom a Rússia coneix de memòria algun fragment 
de la seva obra o dels seus poemes. I són més de 140 milions d’habitants.  
Va rebre una educació literària principalment francesa, com era habitual a 
l’aristocràcia russa del segle XIX. De ben jove, però ja amb cert prestigi, es va 
traslladar a Sant Petersburg, que llavors era el centre neuràlgic de la joventut 
intel·lectual. Poc després va tenir més d’un conflicte amb el govern d’Alexandre 
I i es va haver d’exiliar, fins que el tsar Nicolau I va ocupar el lloc i el va 
prendre sota la seva protecció. El 1831 es va casar amb Natàlia Gontxarova, per 
la qual va morir en un duel d’honor el 1837, amb 37 anys i en el punt àlgid de la 
seva carrera creativa.  
Algunes de les seves obres són Ruslan i Luidmila, Oda a la llibertat, El captiu del 
Caucas, La font de Bakhtxisarai, Borís Godunov o Tardes en una granja prop de 
Dikanka. Mozart i Salieri, inclòs a Petites tragèdies (1830), sorgeix del rumor que 
Mozart havia mort enverinat per Antonio Salieri, qui suposadament odiava el 
seu geni musical. 

 
Així, lloada sies Tu!  
No ens fa cap por l’inoportú  
crit de la Mort que ens du a la llosa,  
car som addictes al teu mal;  
l’alè et bevem, No-res de Rosa,  
sabent que ets Tu el nostre final.  
 
(Puixkin, L’himne a la pesta. Traducció d’Arnau Pons i Helena Vidal) 
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Quim Lecina i Girona  
 
Actor co-fundador del Teatre Lliure de Barcelona el 1976, on ha intervingut en 
una vintena d’espectacles, amb la direcció de Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, 
Pere Planella, Josep Muntanyès. Ha participat en obres com: Leonci i Lena, La nit 
de les Tribades, La Bella Helena, Fulgor i mort de Joaquim Murieta, Els gegants de la 
muntanya, Titus Andrònic.  
Actualment és membre del Patronat de la Fundació Teatre Lliure. 
Ha estat actor protagonista de diversos espectacles de la Cia Teatre Invisible (El 
banquer anarquista, Cròniques de l’ultrason, l’Alfa Romeo i Julieta, El Funàmbul....) 
També va actuar en espectacles del Teatre Nacional de Catalunya (Mesura per 
mesura, Pluja seca). D’altra banda, va actuar i dirigir diversos espectacles 
musicals propis, com El viatge amb quintet de jazz; L’ànima de la Muntanya, amb 
orquestra, ballarins i actor; Fats Jam (música i llegenda de Fats Waller); Em dic 
Erik Satie, com tothom, amb quartet de violoncels; La Maga i el club de la serpiente, 
amb banda septet de jazz, entre altres obres. A més a més ha actuat en diferents 
espectacles del Teatre Malic, Tantarantana, Becket, Espai Brossa, La Perla-29 i 
ha dirigit espectacles de dansa (Cançons i Danses de Mompou, Conte de Nadal de 
Foix) També és creador i director de concerts-espectacle a l’Auditori de 
Barcelona: Sons de la Terra,  Vides de Picasso,  De l’Àfrica a Amèrica (jazz), Latin 
Jazz-Músiques d´anada i tornada,  Viatge a un món màgic-suite per  a guitarra i veu-,  
Visions del Quixot. Va ser director escènic i artístic de l’òpera Regals, 
coproducció del Liceu-Lliure-CCCB. A més va encarregar-se del guió i la 
direcció artística de l’espectacle d’òpera al voltant de Bastià & Bastiana de 
Mozart, en producció del Conservatori de Sabadell. 
Quim Lecina també ha participat com actor en diferents espais dramàtics de 
televisió, actor en telenovel·les a TV3 (PobleNou, Laberint d’ombres). En cinema 
ha estat actor en 12 llargmetratges: L’ultima frontera, de protagonista, La febre de 
l’or, Havanera, Monturiol, La Ciudad de los Prodigios, entre d’altres. 
A més compatibilitza les seves tasques dramàtiques com professor de l’Institut 
del Teatre de Barcelona, professor d’interpretació en diverses escoles (Mataró, 
Girona, Vilafranca, Olot), professor d’interpretació per a cantants del 
Conservatori del Liceu.  
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Toni Sevilla  
 
És membre fundador del Teatre Lliure de Barcelona, amb el que ha interpretat: 
Camí de nit, Mahagonny de Brecht, La cacatúa verde de Schnitzler, Leonci i Lena de 
Büchner, Titus Andronic de Shakespeare, La vida del rei Eduard II d´Anglaterra de 
Marlowe/Brecht, Abraham i Samuel de Haïm, La bella Helena Offenbach/Hack, Las 
tres hermanas de Chejov, Jordi Dandin de Molière, El balcón de Genet, Operación 
Ubú de Jarry, Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta de Neruda, Primera història 
d´Esther d’Espriu, El misántropo de Molière, L´heroe de Rusiñol, Al vostre gust de 
Shakespeare, Els fills del sol  de Gorki, La flauta màgica de Mozart, entre 1976 i 
1985, sota  la direcció de Lluís Pasqual, Fabià Puigserver, Pere Planella, Carme 
Portaceli iAlbert Boadella. 
Els seus darrers treballs són: Valentina de Carles Soldevila, Dir. Toni Casares; 
Panorama desde el puente, d’Arthur Miller. Dir. Rafel Duran, El prisionero de la 2ª 
Avenida, de Neil Simon. Dir. Manel Dueso, Fortuna accidental, escrita i dirigida 
per Manel Dueso, El suicida, de Nikolai Erdman. Dir. Magda Puyo; Aquí no paga 
nadie de Dario Fo; Apocalipsi, de Lluïsa Cunillé. Dir. Joan Ollé, entre d’altres. 
 
En cinema ha participat, entre d’altres pel·lícules a: Las mujeres del anarquista, de 
Marie Noëlle; Amor en defensa propia, de Rafa Russo; Los sin nombre, de Jaume 
Balagueró; No respires, el amor está en el aire, de Joan Potau; Primates, de Carles 
Jové, basada en un relat de Quim Monzó. 
 
En televisió ha actuat en sèries com: La Via Augusta, Electroshock Chapapote…o 
no, Siete vidas, Falsa culpable, El cor de la ciutat, Bichos raros, Policías, La habitación 
blanca, Laberint d´ombres, El comisario, Hermanas, Pirata, La saga de los Clark, Rosa, 
Poble Nou i Barrio Sésamo. També ha intervingut a Laura, La Lloll, Vostè mateix i 
Pedralbes Centre, Marta sempre, Marta tothora i El show de la familia Pera. 
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Elisenda Carrasco i Ribot  
Direcció musical 
 
Va iniciar els seus estudis musicals al Conservatori Superior de Música de 
Barcelona on obtingué els Títols Superiors d’Harmonia, Composició i 
Instrumentació i Direcció d’orquestra amb Josep Soler i Salvador Mas, 
respectivament. També va finalitzar els graus Superiors de Solfeig i 
Acompanyament i de Pedagogia (esp. direcció coral). Va ampliar els estudis de 
direcció d’orquestra amb H. Wojnarowsky i T. Bugaj a l’Acadèmia Friederich 
Chopin de Varsòvia i al Conservatori de Cracòvia durant el curs 98-99.  

En el camp de la direcció coral ha treballat entre d’altres amb Simon Johnson, 
Laszlo Heltay, Josep Prats, Pierre Cao i F. Bernius,  així com també amb els 
mestres Hollerung i Frihsmund , becada per l’associació Musica Mundi.  
Ha guanyat diversos premis de composició: Ciutat de Reus en diverses 
edicions, Concurs per a Joves Compositors (Dep. de Cultura de la Generalitat 
de C.), Premis Caterina Albert, entre d’altres. 

Des de fa més de 18 anys es dedica al món de la pedagogia, destacant la seva 
tasca en el Conservatori Superior de Música del Liceu i en l’escolania de 
Montserrat. El cant coral infantil ha estat un dels àmbits que més ha aprofundit 
i desenvolupat. Per aquest motiu és convidada regularment als cursos de l’ICE, 
FCEC, Universitat de les Illes Balears i arreu de l’estat espanyol. També ha estat 
convidada als ateliers organitzats per Europa Cantat: St. Cugat 98’, Namur 02’, 
Barcelona 03’, Nevers 04’ , Vic 05', Nyíregháza (Hongria) 07' i per Arbeitskreis 
Musik in der Jugend  a Wolfenbüttel (Alemanya). A més ha estat convidada a 
Veneçuela, a través del moviment orquestral FESNOJIV i el moviment coral  
creat per Schola Cantorum, per a impartir cursos de didàctica i direcció. 

L’any 2000 va fundar la Capella de Música de St.Esteve d’Olot, conjuntament amb 
d’altres músics i musicòlegs. Aquesta entitat es dedica a la recopilació, estudi i 
divulgació d’obres inèdites dels XVI i XVII d’aquesta ciutat. Mentre que l’any 
2001 va fundar l’orquestra ArtsCambra de BCN, integrada per músics amb una 
llarga experiència professional i el 2002 crea conjuntament amb el dramaturg 
Marc Rosich La Trattoria Lirica, una companyia d’òpera de butxaca dedicada a la 
creació d’espectacles i òperes de petit format. 
Des de fa set anys, prepara els cors i solistes del projecte Òpera a secundària 
que organitza el Gran Teatre del Liceu conjuntament amb l'IMEB, dirigint entre 
d’altres, l’òpera Lisístrata, al Mercat de les Flors i al Teatre Nacional de 
Catalunya, on sempre hi ha participat la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. 
També col·labora habitualment amb el Servei Educatiu de L'Auditori de 
Barcelona, creant espectacles educatius, participant en la formació de docents 
que participen en les activitats, i dirigint i creant concerts. Actualment, i des de 
fa més quinze anys dirigeix el Cor infantil de St.Cugat i el Cor infantil de l’Orfeó 
Català, Palau de la Música Catalana. També és la directora del cor femení 
Voxalba.  
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Albert Romaní 
Arranjaments musicals 
 
Pedagog i músic especialitzat en la interpretació del repertori barroc amb 
criteris històrics, actualment comparteix la seva activitat interpretativa amb la 
docència (professor de l’E.M.M. Can Ponsic i de l’Escola Superior de M. de 
Catalunya) i la tasca divulgativa (conferències, cursets, articles, concerts 
pedagògics).  Com a arranjador, ha fet diverses adaptacions d’obres musicals a 
formats adients per a diferents formats i públics, com és el cas dels espectacles 
operístics El Superbarber de Sevilla i Hansel i Gretel per al Petit Liceu. 
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Cristina Alís i Raurich 
Piano 
 
Mataronina nascuda el 1984, inicia els seus estudis de piano a l’Escola de 
Música del Centre Catòlic de Mataró. A partir de 1996 assisteix regularment 
com a alumna a diversos cursos d’estiu tant a Catalunya -amb professors com 
Margarita Serrat, Carme Poch, Benjamí Santacana- com a l’estranger – Felix 
Gottlieb, Oxana Yablonskaya. De 1999 a 2001 rep classes de la professora Irina 
Pochekina. Durant aquest període li són atorgats el Primer Premi de piano en el 
Concurs Instrumental Sant Anastasi celebrat a Lleida i també el Primer Premi 
del VIII Concurs de Joves Intèrprets de Piano Associació Cultural 7 Plomes 
celebrat a Mollet del Vallès. 
Ha rebut lliçons de cambra de professors com Gueràssim Voronkov, Gonçal 
Comellas, Jean Decroos, Stefan Popov, Amparo Lacruz i Àngel Soler, així com 
també classes magistrals de piano de Josep M. Colom, Albert Atenelle, Marcella 
Crudelli i Gennady Dzubenko. 
Finalitza el Grau Superior al Conservatori Superior de Música del Liceu amb el 
professor Stanislav Pochekin. Per als cursos 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006 li 
han estat concedides beques d’estudis per la Comissió Avaluadora del 
Programa de Beques i Ajuts del Conservatori del Liceu. 
Ha ofert recitals en sales com l’Auditori Viader (Girona), Auditori Caja Madrid 
(Barcelona), Casa Elizalde (Barcelona), Foment Mataroní (Mataró), Monestir de 
Sant Pere de Rodes, Auditori La Caixa (Lleida)... 
Forma duo amb el tenor brasiler Flavio Leite i també amb el flautista de bec 
Joan Vives. Junt amb aquest últim han estat enregistrats en directe per RNE4. 
Enguany és pianista titular a la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya). 
Actualment finalitza el postgrau de piano amb el professor Gennady Dzubenko 
a l’Escola Luthier. 
 

Oriol Romaní 
Clarinet 
 
Nascut a Barcelona, va entrar en contacte amb la música en l’ambient familiar i 
a les escoles Sant Gregori i L’Arc, i va estudiar clarinet i interpretació amb Juli 
Panyella, Thea King, Anton Weimberg, Tony Pay, Igor Markevitch i Giorgy 
Ebok. Va ser membre de la Joven Orquesta Nacional de España, de l’Orquestra 
de Cambra del Teatre Lliure i de Barcelona 216.  
Ha actuat per tot Catalunya i arreu d'Europa amb els pianistes Mary Ruiz-
Casaux, Julius Drake i Emili Brugalla, els violoncel·listes Suzana Stefanovic i 
Radu Aldulescu, les sopranos Montserrat Alavedra, Juliane Banse i Júlia Arnó, 
la flautista Jadviga Kotnowska, els quartets de corda Casals i Euler de Basilea, i 
com a  solista acompanyat per diverses orquestres interpretant Mozart, Ranki, 
Telemann, Turull i Gershwin. Ha estrenat obres que li han estat dedicades per 
Xavier Montsalvatge, Xavier Turull, Carlota Garriga, Joaquim Homs i István 
Vántus.  
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Ha enregistrat la integral per a clarinet sol d’Homs (Columna) i és autor dels 
llibres Trobades amb Joaquim Homs i Tocats pel jazz (Amalgama). Recentment ha 
interpretat i dirigit el concert De Mozart al Swing al Palau de la Música Catalana 
i a l’Alcázar de Segovia. Toca jazz clàssic amb els grups Excelsior Hot Jazz, New 
Orleans Blue Stompers, Barcelona Swing Serenaders i Farràs-Romaní Hot Jazz Cats. 
 

Roger Azcona i Saumell 
Contrabaix 
 
Nascut a Cervera, obté el grau mitjà de música, especialitat contrabaix al 
Conservatori de Grau Mitjà de Música de Cervera (obté com a nota mitjana, 9); 
des de 1998 al 2004 participa al Curs Internacional de Música d’estiu a Cervera 
amb professors i directors com: Andrew Ackerman, Xavier Puertas, Alan 
Branch. Eugène Maegey, Xavier Puig, Gonçal Comellas. De 2001 a 20003 es 
contrabaixista titular de l’OEMUC (Orquestra de les Escoles de Música de 
Catalunya) amb professors i directors com: Jean Decroos, Cristoforo Pestalozzi. 
Marc Moncusí, Josep Caballé, Manel Valdivieso, participa en el projecte 
educatiu Fes-la sonar a l’Auditori de Barcelona  amb Sergi Gubert i Lluís 
Llongueras com a professor i director. Del 2001 al 2006 és contrabaixista titular  
de l’Orquestra Jove Andreví amb Tomàs Grau com a director; al 2004 participa a 
Orquestrades de l’Escola de Música de Sant Cugat amb Josep Ferré com a 
director; del 2004 al 2006 forma part del Cor Jove de l’Orfeó Gracienc amb Tomàs 
Grau i Pablo Larraz com a directors i ja des de 2004 és contrabaixista titular de 
la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) amb professors i directors com: 
Ferran Sala, Robert Franenberg, Jonathan Camps, Carlos Méndez, Xavier 
Puertas, Santi Serrate, Cristoph Rahn i Lutz Kohler, Manel Valdivieso, Salvador 
Mas. Ha rebut diverses Masterclasses d’instrument i pedagogia amb: Andrew 
Ackerman, Thierry Barbé, Thomas Martin, Duncan McTier, Ernst 
Weissensteiner, Barry Green. A banda d’altres cursos de pedagogia del 
contrabaix amb Jonathan Camps (Contrabaix), Andrew Ackerman (Violone), 
Josep Cucurella i Ignasi Zamora (Baix elèctric) i Javier Duque, Ignasi Gómez, 
Ester Bonal, Marisa Pérez, Pepita Jorba... a l’ ESMuC (Escola Superior de Música 
de Catalunya).  
Obté el  2003, el 1r premi del concurs de Música Viva de Cervera en la modalitat 
de música de cambra (Trio d’oboè, viola i contrabaix) 
 
Ha col·laborat en diverses orquestres i formacions musicals:  
OBC, Orquestra de Cambra de Cervera, Els Arquets de la Segarra, Orquestra 
del Segle XXI, La Caravaggia, Los Músicos de Su Alteza, Ex Audi Nos, 
Escolania de Montserrat, Orquestra Camera Musicae, Orquestra de Cambra de 
la Noguera, Orquestra Simfònica del Conservatori de Terrassa, Orquestra de 
l’Escola Fusió de St. Cugat, Cobla 11 de Setembre d’Anglesola... i amb directors 
o solistes com: Michel Plasson, Xavier Puig, Luis Antonio González, Daniel 
Mestre, Tomàs Grau, Joaquim Piqué, Kai Gleusteen, Elisabeth Sombart... 
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Ha esta professor de contrabaix a les 3es Colònies Musicals dels Arquets de la 
Segarra a Espot, al Conservatori de Cervera i l’Escola de Música de Santa 
Coloma de Gramenet i a l’Escola Municipal de Música de Bellpuig. 
 
Nerea de Miguel 
Soprano 
 
Nascuda a Salamanca, inicia els seus estudis musicals als set anys. Obté el títol 
professional en l’especialitat de violoncel al Conservatori Professional de Música de 
Salamanca amb el mestre José Enrique Bouché.  
L’any 1998 es trasllada a Barcelona on més tard obtindrà els títols superiors de 
violoncel i música de cambra al Conservatori Superior Municipal de Música de 
Barcelona, amb el professor Peter Thiemann. Aquell mateix any comença els 
estudis professionals de cant amb la soprano Carmen Bustamante al 
Conservatori Superior de Música del Liceu, on es gradua uns anys després. Ha 
rebut classes de Maria Dolors Aldea i Matty Pinkas.  Actualment és deixeble del 
tenor Francisco Lázaro amb qui continua la seva formació. 
Ha realitzat diversos concerts com a solista interpretant diferents oratoris com 
Missa Brevis de Haydn, la Missa en sol major de F. Schubert, Stabat Mater de 
Pergolesi, Gloria de A.Vivaldi, Vesperae solennes de Confessore i Requiem de 
W.A.Mozart i Israel a Egipte de G.F.Händel. Col·labora regularment amb el Cor 
de Cambra del Palau de la Música Catalana.  
Inicia la seva activitat professional en teatre en 2003 amb La Perritxola, de 
Jacques Offenbach amb Dagoll Dagom  sota la direcció de Joan Lluís Bozzo 
(Estrena Festival Grec 2003, teatre Grec i temporada al teatre Victòria octubre i 
novembre de 2003). I tot un seguit d’espectacles teatrals i musicals entre els 
quals podem destacar: 
Somnis en unes nits d’estiu, amb Sèmola Teatre sota la direcció de Joan Grau 
(espectacle fixe al Fòrum 2004, durant el mesos de maig, juny, juliol, agost i 
setembre de 2004). La màgia dels Ki-kids, espectacle infantil escrit i dirigit per l' 
Àngel Llàcer (Estrena al teatre Condal el novembre de 2005 i temporada  fins al 
gener de 2006). Amb la companyia Dei Furbi, el seu últim espectacle, L’illa dels 
esclaus sota la direcció de Gemma Beltran (Festival de teatre de Tàrrega i 
temporada a la Biblioteca de Catalunya de novembre 2006 a gener 2007). 
 
Marta Cordomí i Arruebo 
Mezzosprano 
 
Nascuda a Barcelona, va seguir els estudis musicals en el Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciutat. Darrerament treballa amb la soprano M. 
Dolors Aldea i la mezzo Cindee Sanner. També ha treballat amb els 
repertoristes Roger Vignoles, Ian Burnside, Michael Pollock, Robin Bowman i 
Alan Branch, i amb les sopranos Mercè Puntí i Enriqueta Tarrés, el tenor Josep 
Benet i la mezzo Mollie Petrie. 
 
Ha cantat en diversos grups de petit format i ha tingut una llarga formació en el 
món coral. Fou membre de la Capella de Música de Santa Maria del Mar, que 
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van dirigir Lluís Vilamajó, Manel Valdivieso i Mireia Barrera. Ha col·laborat 
amb la Capella Reial de Catalunya, que dirigeix Jordi Savall, amb qui ha 
enregistrat diversos discos compactes. Ha participat en el Projecte Gallus, 
tutelat pel Festival de Brezice, a Eslovènia, sota la direcció del mestre Günter 
Theuring. Actualment també participa en diversos projectes amb el Servei 
Educatiu de l’Auditori de Barcelona. 
 
Com a solista ha interpretat repertori barroc i clàssic, sobretot, del qual es 
destaca l’Oratori de Nadal de J. S. Bach, Messies de Händel, Stabat Mater de 
Pergolesi, Requiem de Mozart, Missa Nelson de Haydn, Gloria i Magnificat de 
Vivaldi i Missa en Do de Beethoven. Ha cantat sota la batuta de directors com 
ara Josep Prats, Edmon Colomer, Laszlo Heltay i Johan Dujck, entre d’altres, en 
sales de concert com ara el Palau de la Música Catalana i l’Auditori de 
Barcelona, el Palau de la Música de València i l’Auditorio Nacional de Madrid. 
També ha interpretat repertori contemporani, a destacar l’enregistrament per a 
Ràdio 3 de Brussel·les de les Odes d’Horaci, de Peter Cabus. En el camp del lied, 
juntament amb el pianista Guillem Martí va oferir diversos recitals que 
combinaven lieder i cançons del segle xx i actualment té en programa un recital 
amb la pianista Lali Solà i el viola Miquel Córdoba. 
 
Montserrat Bertral i Ribas  
Mezzosoprano 
 
És llicenciada en Història de l’Art. Va estudiar piano a  l’Acadèmia Marshall de 
Barcelona. Inicià els  estudis de cant amb Estrella Estévez a València i 
posteriorment amb Montserrat Aparici, Mercè Baiget i Enriqueta Tarrés a 
Barcelona. Ha estudiat  amb Cristina Miatello a la “Civica Scuola di musica” de 
Milà, tot diplomant-se en música barroca en el “Conservatorio Dall’Abaco” a 
Verona. 
En òpera ha interpretat, entre d’altres, Venus & Adonis de John Blow; Dido and 
Aeneas de Henry Purcell ; Il più bel nome d’ Antonio Caldara; La finta semplice de 
W. A. Mozart; The little sweep i The Noye’s Fludde de Benjamin Britten. Quant a 
música contemporània, protagonizà l’òpera electroacústica Dulce Mal 
d’Eduardo Polonio en el Festival de Música Contemporània d’Alacant i 
Mallorca; Nabí: la porta de Nínive i  El martiri de Santa Eulàlia de Rafael Subirachs; 
l ‘òpera electroacústica Stabat de Xavier Maristany en el Festival d’òpera de 
butxaca de Barcelona i Primary colors d’ Agustí Charles. Ha enregistrat la banda 
sonora orignal del film El Far de Manel Balaguer, amb música d’ Eduardo 
Arbide. 
 
Ha cantat Spanische Liebeslieder de R. Schumann; Lieder eines fahrenden Gesellen de 
G. Mahler. Enguany, juntament amb el pianista Francisco Poyato, ha cantat en 
el concert-homenatge a Gustavo Duran. Amb el guitarrista Daniel Turró 
interpreta repertori espanyol dels segles  XIX i XX.  
Quant a oratori, s’assenyalen: Jephte  de Carissimi, Missa a quattro voci de 
Claudio Monteverdi; Rèquiem de Joseph de Nebra; Actus Tragicus BWV 106, 
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Psalm 51 BWV 1083; Johannes Passion; Magnificat; Weihnachtsoratorium i altres 
cantates de J.S.Bach; Messiah de G.F.Händel; Gloria d’ A.Vivaldi; Stabat Mater de 
G.B.Pergolesi; Rèquiem i Krönungsmesse de W.A.Mozart;  Rèquiem de Maurice 
Duruflé; Te Deum de Josep Vila; Anglican Rèquiem d’I. Morales Nieva. 
 Canta amb Collegium Vocale de Gent dirigit per Phillipe Herreweghe; Los 
músicos de su Alteza dirigit per Luis Antonio González Marín. 
 
David Hernández Anfruns 
Tenor 
 
Neix a Barcelona al 1982. Als 10 anys inicia els estudis de violí i cant a 
l’Escolania de Montserrat amb Ireneu Segarra. Als 14 anys accedeix al 
conservatori de Música de Barcelona, en les especialitats de cant i violí. Als 20 
anys finalitza el grau mig de violí i fa les proves per accedir a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya en l’especialitat de Interpretació del Cant Clàssic. 
Estudia cant amb Mireia Pintó, cant històric amb Lambert Climent i Lied amb 
Alan Branch, Francisco Poyato, Assumpta Mateu i Arthur Schoenderwoerd. 
També per complementar la seva formació rep classes de música de Cambra 
amb Bruno Cocset, Jean-Pierre Canihac, Andrew Lawrence King,  Pedro 
Memelssdorf, Lorenzo Coppola... 
Realitza diversos cursos nacionals i internacionals on té l’oportunitat de 
treballar amb professors com Nancy Argenta, Mark Padmore, David-William 
Johson, Meribeth Dayme Bunch, Lynn Dawson, Russel Smythe, Gloria 
Banditelli, Monique Zanetti i Enrique Ricci. 
Inicia la seva formació professional col·laborant en cors professionals d’arreu de 
la península on demostra un gran interès per la música coral. Ha col·laborat 
amb el Cor RTVE, el Cor Nacional, el Cor de la Comunitat de Madrid, el Cor de 
Cambra del Palau de la Música Catalana, El cor del Gran Teatre del Liceu, la Capella de 
Santa Maria del Mar, el Cor de la Simfònica de Galícia....Ha cantat en 4 produccions 
amb el World Youth Choir des de 2002 fins 2005 en qualitat de solista amb 
directors com Tonu Kaljuste, Maria Guinand, Johanes Prinz, Grete Pedersen i 
Frieder Bernius. 
Com a solista està adquirint experiència donada la seva joventut en diferents 
estils musicals. Ha cantat òperes com Ercole Amante Cavalli amb Gabriel 
Garrido, Lo Speziale Haydn, amb Xavier Puig, King Arthur de Purcell amb David 
Guindano  Selima Albert Sardà, amb Pedro Pardo, Dido i Aeneas Purcell amb 
Esteve Nabona i l’Orfeo  Monteverdi, amb Gabriel Garrido. 
Ha cantat oratoris com el Te Deum de Berlioz , Jesu Meine Freude, l’Oratori de 
Nadal, Magnificat de Bach, Rèquiem de Mozart, Missa en D de Dvorak, Missa de 
Sant Nicolau de Haydn. I ha cantat diversos cicles de Lied arreu de Catalunya 
com el Dichterliebe Schumann, l’Ombra del Lledoner Toldrà, La Bone Chanson 
Fauré, Les Banalités Poulenc... Per últim ha demostrat un gran interès en el 
repertori històric de tota Europa i ha cantat repertoris de totes les èpoques de 
compositors tals com (Dowland, Schütz, Schein, Monteverdi, Bruhns, Macheau, 
Scarlatti, Lully, Cavalli, Scharpentier) 
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L’últim projecte ha estat l’òpera l’Orfeo de Monteverdi amb Gabriel Garrido i 
l’acadèmia barroca de Frankfurt, amb actuacions a festivals internacionals com 
el de Rheingau. 
Actualment és membre del grup reinaxentista Canto Coronato sota la direcció de 
David Catalunya, de l’ Ensemble Elyma de Gabriel Garrido, el  Cor de la Catedral 
de Barcelona, sota la direcció de Pere Lluís Biosca i col·labora amb grups 
professionals com Mala Púnica de Pedro Memelssdorf, Nova Lux de David 
Guindano, entre d’altres. 
Gravarà al novembre d’aquest any el disc d’Apollo i Dafne de Cavalli sota la 
direcció de Gabriel Garrido i Elyma Ensemble. 
Prepara per a propers concerts repertori com El Messies de Haendel, Les vespres 
de Monteverdi, i diversos concerts arreu de l’estat amb el grup Canto Coronato 
(Santiago, Elx, Toledo, Sevilla...). 
 
Albert Casals  
Tenor 
 
Nascut a Barcelona, comença els seus estudis musicals a l’Ecolania de 
Montserrat sota el mestratge del pare Ireneu Segarra on pren també estudis de 
piano i oboè. 
Posteriorment, i compaginant-ho amb la carrera d’enginyeria tècnica de 
telecomunicacions, inicia els seus estudis de cant amb el professors Xavier 
Torra, Joaquim Proubasta, i avui, en l’actualitat, amb el tenor Dalmau González.  
En l’àmbit coral, és membre del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, 
havent cantat anteriorment en altres cors de reconegut prestigi. 
En el camp solístic, ha cantat sota la direcció de varis directors i orquestres com 
la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) o la Orquestra Sinfónica de Galicia. 
Entre el seu repertori s’hi inclouen obres d’oratori com el Rèquiem de Mozart o 
Stabat mater de Rossini, i en el camp operístic nombrosos rols de tenor líric-
lleuger. 
 
David Pastor i Pi 
Baix 
 
Nascut a Sant Vicenç dels Horts l’any 1973, forma part de la Societat Coral el 
Llessamí des dels 7 anys, estudiant també piano i solfeig a l’Escola de Música 
Rosés i orgue al Conservatori del Bruc de Barcelona amb la professora Maria 
Nacy.  
Ha cantat en diverses agrupacions corals: Magister Arte i Capella de Música de 
Santa Maria del Pi, sota la direcció de Manuel Cabero, Cor de Cambra Lieder 
Camera, sota la direcció de Pep Vila i Casañas, i també ha format i dirigit el 
quintet a capella Men in Black. 
Actualment fa reforços al Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, sota la 
direcció de Jordi Casas, fa reforços al Cor Intermezzo i canta al Cor de Cambra 
Francesc Valls, sota la direcció de Pere Lluís Biosca.  
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Ha dut a terme diversos cursos de direcció coral amb Manuel Cabero i des de 
l’any 1996 dirigeix la Societat Coral El Llessamí, de Sant Vicenç dels Horts. 
Inicia els seus estudis de cant amb Josep Lluís Moreno, i ha estudiat amb 
Elisenda Cabero al Conservatori de Sabadell i actualment continua estudiant 
cant amb Xavier Comorera.  
 
Germán de la Riva Herrera 
Baix 
 
Estudis de piano i violí, solfeig, 2on d’ harmonia, estètica i formes musicals 
cursats a l’ Escolania de Montserrat, al Conservatori del Bruc, al Conservatori 
de Badalona i a l’ Escola de Música de Navarcles. 
Cant amb Jordi Albareda, Xavier Comorera, Kurt Widmer. 
Ha participat a als cors de l’Escolania de Montserrat (1988-1992), Coral Antics 
Escolans de Montserrat (1993-1996), Coral Collserola (1997-2001), Cor lerània (1997-
2001), Interregionalen judendchorfestival (Coro Joven Interregional 2000), Capella de 
música del Monestir de Montserrat (2000-...), Cor de Cambra del Palau de la Música 
Catalana (2001- ...), The Minstrels (cuarteto a capela) (1997-...) 
 
Com a solista: Magnificat de Bach, Messies de Häendel, Rèquiem i Missa de la 
coronació de Mozart, Carmina Burana de Carl Orff, Orfeo & Euridice de Haydn, 
Orfeo aux enfers d’Offenbach, Els Borja de Carles Santos, Winterreisse de F. 
Schubert, Dido& Aeneas (Aeneas) de Henry Purcell, Cançons espanyoles de 
Schumann, La Finta semplice (Simone) de Mozart, Venus& Adonis (Adonis) de J. 
Blow… 
Com a cor: Mozart (Rèquiem, Missa coronació, ...), Haëndel (Messiah), Haydn 
(Estacions, Creacións,...), Verdi (Rèquiem), Beethoven (9ª. sinfonía, Misa solemnis, 
...), Brahms (Cançons Gitanes, Valsos, ...), Mahler ( 8ª sinfonía), ... 
Òperes: Billy Budd i Peter Grimes de Britten, La flauta màgica, Clemenza di Tito, 
Don Govanni W.A. Mozart, Lady Macbeth de Msensk D. Xostakóvitx, Boris 
Godunov de Mussorgski, Barberillo lavapies de Barbieri, Falla Vida breve de 
Manuel de Falla, Tancredo de Rossini, La Bohème de Puccini, Els Borja de Carles 
Santos... 
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INFORMACIÓ GENERAL 
 
Funcions prèvies: 8 de gener de 2008 
Estrena: 9 de gener de 2008 
Funcions del 8 al 20 de gener de 2008 
 
HORARI 
De dimarts a divendres: 21 h 
Dissabte: 18.30 i 22 h 
Diumenge: 18.30 h  
 
PREU 
Dimarts, dimecres i dijous: 17 a 21 € 
Divendres i dissabte tarda: 19 a 25 €  
Dissabte nit i diumenge: 21 a 27 € 
 
ACCÉS AL TEATRE ROMEA 
FGC Catalunya, Metro Liceu  L3, Autobus línies 5, 9, 12, RENFE Catalunya 
Aparcament Plaça de la  Gardunya, C. Hospital, 25-29  

VENDA D’ENTRADES 
Taquilles del Teatre Romea, T. 93 301 55 04 
De dimarts a diumenge a partir de les 16.30 h i fins a l’hora d’inici de l’espectacle. 
Tel-entrada902 10 12 12 (24 h) i oficines Caixa Catalunya (de 8 a 14.30 h) 
www.telentrada.com 
 
PROMENTRADA 
Descomptes per a grups, escoles, socis i joves 
T. 93 309 70 04  
 
CLUB TR3SC 
Club Català de Cultura: 902 33 90 33 / www.tresc.cat 
Informació: Canal 33, TV3, IcatFM, Catalunya ràdio, web club, revista bimensual, butlletí 
setmanal electrònic i  SMS 
 
ATENCIÓ AL PÚBLIC 
 
Servei de cafeteria amb accés directe des del vestíbul del teatre. 
Atenció especial i accés discapacitats. Truqueu al 93 301 55 04 
 
ROMEA AMB ELS CENTRES D’ENSENYAMENT 
T.  93 309 22 68    F.  93 485 50 99 
centresensenyament@teatreromea.com 
Dossiers pedagògics: www.teatreromea.con 
 
ROMEA EN GIRA  
Distribució de gira de Teatre Romea 
Jordi Rebarter - jrebarter@focus.es 
Elisabet Torrejón – etorrejon@focus.es 
T.  +34 93 309 75 38  
 
ROMEA EN GIRA INTERNACIONAL 
Distribució de gira internacional de Teatre Romea 
Lídia Giménez – international@focus.es / lgimenez@focus.es 
T.  +34 93 309 75 38 
FUNDACIÓ ROMEA 
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Fundació Romea per a les Arts Escèniques 
T. +34 93 318 79 84 / info@fundacioromea / www.fundacioromea.com 
 
FOCUS.CAT    -    TEATREROMEA.COM 
Consulteu les diferents seccions del nostre web, on trobareu informació de la programació 
teatral 2007-2008, teatre, gires en curs i servei de premsa. 
 
CALIXTOBIEITO.COM 
Un espai dedicat a  Calixto Bieito.  
Biografia, produccions, articles i  noticies de premsa, imatges i fotografies. 
 
 
 

DEPARTAMENT DE PREMSA TEATRE ROMEA 
Comunicació i premsa 

Sara Peralta Garuz - premsa@focus.es / speralta@focus.cat 
T.  +34 93 309 75 38 


