
RECITAL AMB LA MÚSICA DE TOLDRÀ
I POEMES DE CARNER

Dissabte, 21 de novembre de 2020 a les 12.00h
En streaming a través del web: festivalpasqua.cat

Mireia Pintó, mezzosoprano
Vladislav Bronevetzky, piano

Sílvia Bel, actriu

Commemoració de l’aniversari de dues figures emblemàtiques dins la cultura catalana: el 125è 
aniversari del naixement del compositor Eduard Toldrà i el 50è aniversari de la mort del poeta 
Josep Carner. El concert es maridarà amb un recital de poesia i la lectura de cartes de Carner a 
càrrec d’una de les actrius catalanes més reconegudes del panorama escènic, Sílvia Bel. 

Programa

EDUARD TOLDRÀ - JOSEP CARNER
Cocorococ!

Recança
Els obercocs i les petites collidores

Cançó incerta
Menta i farigola

JOAQUIM SERRA-JOSEP CARNER
L´elegia d´una rosa

Cançó voluble

JOAQUIM HOMS-JOSEP CARNER
Divendres Sant

El viatge

EDUARD TOLDRÀ
Romanç de Santa Llúcia (J.M. de Sagarra)

Abril (T.Catasús)
Camins de fada (T. Garcés)
Cançó de grumet (T.Garcés)

La mar estava alegra (J.Maragall)

MIQUEL ORTEGA-JOSEP CARNER
“El bestiari”
La tortuga
La puça

El rat penat
Les formigues

El gat

Mireia Pintó, mezzosoprano
Mezzosoprano catalana, guardonada amb els més importants premis en diversos concursos a 
Espanya i a Itàlia. 

El seu extens repertori va del barroc a la música contemporània i inclou els gèneres: Òpe-
ra, Oratori i Lied. Participa en els més importants cicles de concerts, festivals i produccions 
operístiques a Itàlia, Rússia, Holanda, Alemanya, França, Grècia, Mònaco, República Txeca, 
Japó, Colòmbia, Andorra i Espanya, incloent destacades actuacions en els principals festivals, 
auditoris i teatres d’òpera. 

Ha actuat sota la direcció de reconeguts mestres com L.Maazel, P.Maag, R.Bonynge, H.Rilling, 
E.Ericson, A.Zedda, J.-C.Malgoire, P.Goodwin, M.Armiliato, O.Dantone, J.López Cobos, Y.Abel, M.
Benini, F.Haider, F.P.Decker, B.de Billy, A.Ros-Marbà, R.Frizza, J.-J.Kantorow, C.Halffter, J.Pons, 
V. Pablo Pérez, G.Noseda, entre molts altres.

En el que refereix la interpretació del Lied, des del 1992 forma un duo estable amb el pianista 
Vladislav Bronevetzky, portant a terme, des de llavors, una substancial activitat concertística 
que els ha portat a oferir recitals a diversos països (incloent importants sales de concert, com 
ara el Gran Teatre del Liceu, Sala Rachmaninoff-Moscou, Hamarikyu Asahi Hall-Tòquio, entre 
moltes altres), ja sigui en diversos festivals com en cicles de concerts. Ha enregistrat diverses 
òperes i recitals en CD i DVD, així com per diverses ràdios i TV de tot el món. 

És també professora de Cant i Lied a l´Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) i 
en diverses master-class per tot el món. Premi Bages de Cultura 2011 atorgat per l´Òmnium 
Cultural i Premi Regió 7 Cultura 2017.

Vladislav Bronevetzky, piano
Nascut a Vladivostok (Rússia), inicia els estudis musicals a l´Escola Especial Central de Mos-
cou. Durant els anys d’estudi comença la seva carrera concertística, actuant en recitals i en 
concerts acompanyat per importants orquestres. Segueix la seva formació en el Conservatori 
Txaikovski de Moscou, amb la famosa pianista Elisso Wirsaladze. Durant aquest període actua 
també en diverses gires per Alemanya (Schauspielhaus-Berlín, Leipzig, Dresden, Zwickau...). 
Rep la Beca Especial Txaikovski al millor estudiant, atorgada pel Conservatori, entre altres 
guardons (Concurs Internacional Robert Schumann de Zwickau-Alemanya).

V. Bronevetzky porta a terme una substancial activitat concertística, reconeguda per la seva 
subtilesa interpretativa i la seva perfeccionada tècnica. Ha realitzat diverses gires de concerts 
i ha participat en nombrosos festivals internacionals i cicles de concerts, actuant com a solista 
amb orquestra, recitals i com a pianista de cambra (acompanyant a reconeguts intèrprets, com 
la violoncel·lista Natàlia Gutman, les sopranos Annick Massis, Núria Rial,  Quartet de l´Orquestra 
Filharmònica de Berlín, els tenors Josep Bros, Juan Diego Flórez, la violinista Maria Solozo-
bova, el ballarí Angel Corella, entre altres) a Rússia, Alemanya, Holanda, Finlàndia, Geòrgia, 
Bielorrússia, Àustria, Suïssa, Itàlia, Japó, U.S.A., Macedònia, Malta, França, Andorra i Espanya 
(Auditorio Nacional-Madrid, Palau de la Música Catalana, Gran Teatre del Liceu, Palacio de Fes-
tivales-Santander…) El seu repertori és molt variat i extens, incloent obres de diferents estils i 
èpoques. Recentment ha interpretat el “Triple concert” de Beethoven a la prestigiosa Tonhalle 
de Zürich-Suissa. 

Paral·lelament a la seva activitat com a intèrpret, ha format part en diverses ocasions de jurat 
de concursos internacionals. Del 1991 al 1996 desenvolupà la seva tasca pedagògica com a 
professor de piano al Conservatori Txaikovski de Moscou i en diverses master-class a l’estran-
ger, les quals porta encara a terme regularment. Diversos alumnes seus han estat premiats en 
els concursos internacionals de piano més reconeguts. Actualment és Professor de Piano de 
l’Escola Superior de Música de Catalunya-ESMUC.

Sílvia Bel, actriu
L’any 2005 protagonitzà l’espectacle teatral La Xarxa, de Joan Brossa, interpretació que li va 
valdre el premi Crítica Serra d’Or de Teatre del 2006 per l’aportació més interessant de l’any, 
a més de la nominació a millor actriu pels premis Butaca i l’elogi de tota la crítica. A partir 
d’aquell moment la seva carrera discorre entre teatre, televisió i cinema. A la televisió ha prota-
gonitzat series com Infidels, Ventdelplà, El cor de la ciutat, nit i dia, Com si fos ahir.
L’any 2007 va ser la Colometa de la Plaça del Diamant, que després de fer temporada al Teatre 
Nacional de Catalunya va girar durant un any per diferents teatres per acabar al Centre Dramà-
tic Nacional de Madrid.
Va ser Maria Estuard al Teatre Lliure, Nausica al Teatre Grec, Natàlia Petrovna al TNC, Lady Win-
dermere al TNC i un llarg etcètera.
Ha col·laborat amb músics com Lluís Llach, Jordi Savall o Salvador Brotons en diferents projectes.
Ha treballat amb directors internacionals com Amos Gitai, Simone Benmussa.
Ha protagonitzat les pel.lícules: Año Mariano, Torapia, Xtrems, Insensibles. Amb directors com 
Karra Elejalde, Fernando Guillén Cuervo, Abel Folk, Joan Riedberg, Juan Carlos Medina.
L’any 2012 va rebre el Premi Memorial Margarida Xirgu a la interpretació femenina més relle-
vant de la temporada teatral barcelonina.


