
ANNA PUIG I JORDI CASTELLÀ

Dissabte, 3 d’abril de 2021 a les 11.30 h / 13.00 h
Auditori Municipal

RECITAL DE VIOLA I PIANO

PROGRAMA

Pregària a Santiago  Xavier Montsalvatge (1912-2002)

Scherzino  Ricard Lamote de Grignon (1899-1962)

Sonatine à Carlos Robert Gerhard   (1896-1970)
 

Romança  Lluís Benejam (1914-1968)

Souvenir  Jordi Cervelló (*1935)

Sonatina d’estiu  Narcís Bonet (1933-2019)
Allegro
Adagio
Rondó

Anna Puig, viola
Anna Puig Torné és membre de les orquestres Mahler Chamber Orchestra i Lucerne Festival 
Orchestra des del 2009. També és viola principal de la Camerata Bern i líder convidada en 
orquestres com l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, Orquestra Simfònica de Barcelona (OBC), 
Les Dissonances (França) i Orquestra de Cadaqués entre d’altres. 
A més de la seva activitat orquestral l’Anna és membre fundadora del Dalia Quartet, formació 
que integra fins el 2018 i és convidada freqüentment a festivals de cambra en els quals té 
l’oportunitat de treballar amb altres grans músics. El seu interès per la música popular la duu 
també a formar part de PortKlezmer, grup que estableix una comunicació amb el públic basada 
en l’exploració de la tradició i l’experimentació amb la música Klezmer. 
L’Anna participa regularment en projectes educatius arreu del món i col·labora amb organit-
zacions dedicades a la integració i educació d’infants amb risc d’exclusió social. Aquesta de-
dicació l’ha portada al Brasil, a l’Índia i a Sud-Àfrica. Paral·lelament és professora de viola i de 
música de cambra al Conservatori Superior del Liceu i al Forum Musikae de Madrid i col·labora 
com a professora convidada en joves orquestres com la JONC i la JONDE entre d’altres. 
Nascuda a Cervera el 1982, l’Anna va començar els seus estudis musicals a l’edat de cinc anys 
amb Paul Cortese i posteriorment els continuà a la Hochschule fûr Musik Hanns Eisler de Berlin 
amb Walter Küssner i Tabea Zimmermann. 

Jordi Castellà, piano
Nascut a Cervera, inicia la seva formació musical al Conservatori d’aquesta mateixa ciutat, 
finalitzant els estudis superiors de piano al Conservatori Superior de Música de Barcelona sota 
el mestratge de Jordi Vilaprinyó. Amplia els seus coneixements amb el mestre Miquel Farré. En 
la seva formació trobem també noms de prestigi com Sofia Puche, Ramon Coll, Anna Barutti, 
Stanislav Pochekin, Manel Camp, Antoni Besses i Ludovica Mosca, entre altres.

Jordi Castellà ha actuat com a solista en sales tan emblemàtiques com el Palau de la Música 
Catalana, L’Auditori de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, l’Auditori Enric Granados de Lleida o 
la Fundación Juan March de Madrid. Algunes de les seves actuacions han estat enregistrades 
o emeses en directe per importants mitjans de comunicació com Ràdio Nacional d’Espanya o 
Catalunya Música. Jordi Castellà és també guanyador dels concursos Joan Massià de Barcelo-
na, Joves Intèrprets de Vilafranca del Penedès, d’interpretació de J. S. Bach de Sant Cugat del 
Vallès i Música Viva de Cervera.

En l’apartat de música de cambra destaquen projectes com “Diabolus in Trio” o el grup de 
música contemporània “Tactum”. També com a compositor ha obtingut diferents premis i 
reconeixements, entre els quals el primer premi en els concursos de composició de música per 
a cobla Masquefa i Montgrins, de composició de sardanes de Mollet del Vallès, de composició 
per a octet de trombons de Catalunya i els premis Catalunya de composició coral.

Actualment combina la seva activitat concertística amb la docent al Conservatori Professional 
de Música de Cervera. És també fundador i director de l’Orquestra de Cambra de la Catalunya 
Interior, i pianista de repertori del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, que 
dirigeix Xavier Puig, i de la Càtedra Internacional Emili Pujol de Cervera.

Anna Puig, viola
Jordi Castellà, piano

Anna Puig i Jordi Castellà, dos intèrprets cerverins, ens ofereixen una panoràmica de la música 
catalana per a viola i piano escrita durant tot el segle XX. 

La Pregària a Santiago de Xavier Monsalvatge està basada en la cançó Oraçao del mateix com-
positor. Va ser escrita el 1999 i estrenada per Enrique Santiago i Alicia de Larrocha a Santiago 
de Compostel·la el mateix any.

Ricard Lamote de Grignon fou un dels integrants del Grup de Compositors Independents de 
Catalunya (també conegut com Grup dels Vuit) i és autor d’una extensa producció musical que 
inclou òperes, ballets, música simfònica, obres corals, bandes sonores de cinema i música de 
cambra. L’Scherzino per a viola i piano és una breu peça de caràcter amable i cantabile que 
ens apropa a la vessant íntima de l’estil de Lamote. 

La Sonatine à Carlos és la primera obra coneguda de Gerhard que va dedicar al piano. D’un 
sol moviment, es tracta d’una obra de joventut, escrita amb un llenguatge encara plenament 
romàntic. Gerhard la compongué el 1914, en un moment d’importants canvis a la seva vida, ja 
que degut a l’esclat la Primera Guerra Mundial hagué d’abandonar els seus estudis a l’Acadè-
mia Reial de Munic i establir-se a Barcelona, on a partir de 1915 començà a rebre classes de 
Granados i Marshall.

La Romança de Lluís Benejam és el primer moviment de la seva Sonata “Moments musicals” 
per a viola i piano. Fou escrita el 1952, just dos anys abans de traslladar-se a l’Equador, on 
fundà l’Orquestra Simfònica Nacional. Cinc anys després, el 1959, s’establí a Birmingham 
(Alabama, EEUU) i hi visqué fins a la seva mort. En aquesta ciutat és on hi trobem depositats 
tots els seus manuscrits.

Jordi Cervelló és, als seus 86 anys, un compositor força prolífic que estrena les seves obres de 
manera regular. Autor d’un extens catàleg, aquest Souvenir per a viola sola, escrit l’any 2000, 
ens mostra la seva saviesa en el tractament de l’escriptura per a instruments de corda.

Clourà el concert la Sonatina d’estiu de Narcís Bonet, estrenada el 1952. Nascut a Barcelona, 
Bonet va estudiar amb Joan Massià, Eduard Toldrà i Joaquim Zamacios i als 16 anys es traslla-
dà a París per ser deixeble de Nadia Boulanger i Igor Markévitch. Fou director del Conservatori 
Americà de Fontainebleau i professor del Conservatori de París.


