
UN GULLIVER VIOLINISTA

Dissabte, 3 d’abril de 2021 a les 18.00 h
Auditori Municipal

CONCERT FAMILIAR

AMB MÚSICA DE:

J. Vierdanck (1605-1646)   Capricis
 

B. Bartók (1881-1945)   Duets
 

G.F.Telemann (1681-1767)   Gulliver Suite
 

J. M. Leclair (1697-1764)   Sonata I en Sol M 

F. Degiardino (1716-1796)   Duetto I op.2 

J. M. Leclair (1697-1764)   Sonata II en La M

Symbiotic Duo (Adriana Alcaide i Maria Roca, violins barrocs)

Symbiotic Duo ens presenta un espectacle a l’entorn dels Viatges de Gulliver, per a tota la 
família, on la música barroca es fusiona amb l’actuació teatral i dona pas a la interacció amb el 
públic, eina imprescindible per a la comunicació. 

L’intrèpid Lemuel Gulliver decideix seguir la seva passió de conèixer països i descobrir cultures, 
desig que el porta a desembarcar en quatre illes diferents; la primera illa que es troba és la de 
Lilliput, un país d’éssers diminuts. En el seu segon viatge descobreix Laput, una illa flotant amb 
éssers ben peculiars i excèntrics. La tercera illa, Brobdingnag, un país d’essers gegantins. I en 
quart lloc, i el seu últim viatge, es troba amb els Yahoos i els Houyhnhnms, un país governat 
per cavalls, els éssers més nobles de la creació. 

A través de tots aquests viatges, el protagonista aprèn sobre la relativitat de les coses, sobre la 
importància de la mirada amb la què s’aprecia tot plegat i, el més important, sobre sí mateix. 
Una autorealització interna a través de viatges externs. 

Adriana Alcaide
Nascuda a Barcelona. Seduïda per la màgia de la música antiga, és becada per la Generalitat 
de Catalunya permetent-li cursar els seus estudis en Interpretació Històrica i Violí Barroc del 
1999 fins el 2003 al Koninlijk Conservatorium de L’Haia (Holanda). Seleccionada per a ser 
membre de la European Baroque Orchestra (EUBO) entre els anys  2000-2002, és dirigida per 
Roy Goodman, Lars Ulrik Mortensen i Andrew Manze.

Forma part de: Concerto Amsterdam, Berlin Baroque, Florilegium Musicum, Utrecht Baroque 
Consort. Actualment treballa professionalment amb L’Arpeggiata, Ludovice Ensemble, Glossa-
rium, Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Sevilla, amb Rinaldo Alessandrini, Christina Pluhar, 
Eduardo López Banzo, Monica Huggett i Jordi Savall. 

Creadora de Follia Project, de Symbiotic Duo. Ha enregistrat pels segells discogràfics: Harmo-
nia Mundi, Naïve, K617, Brilliant Classics, Verso i ha gaudit d’escenaris com el Carneggie Hall 
de New York i el Wigmore Hall de Londres.

En el present combina la seva vessant purament musical amb el de l’actuació teatral, in-
cloent-la en els seus espectacles musicals. Creadora de la performance, Una Gota en el 
Océano, dirigida per Maria Stoyanova.

Actualment és directora musical i intèrpret l’espectacle de L’AUDITORI EDUCA Händel and 
Friends. Recentment a llençat el seu primer CD a solo “Still life” on fusiona la música barroca 
més pura amb la improvisació lliure. 

Així mateix col·labora assíduament amb el grup de música tradicional japonesa Soubugen, 
amb qui realitza diverses gires pel Japó.

Maria Roca
Després d’anys de formació a Àustria, a la Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz, 
amb la professora Maighread McCrann, i Alemanya, a la Hochschule für Musik und Darste-
llende Kunst Stuttgart on s’especialitza en violí barroc amb la professora Christine Busch, viu 
una vida professionalment molt activa tant amb el violí barroc com amb el violí “modern”. En 
el camp de la música antiga és membre de l’orquestra de Collegium Vocale Gent, dirigida per 
Ph. Herreweghe (Bèlgica), i col.labora habitualment amb Stiftsbarock Stuttgart (Kay Johann-
sen, Alemanya), Il Convito (Maude Gratton, França), Il Gardellino (Marcel Ponseele, Bèlgica) i a 
nivell nacional amb Vespres d’Arnadí (Dani Espasa) i amb l’Orquestra Barroca Catalana. Amb 
el violí “modern” col·labora habitualment amb l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu. I amb tots 
aquests grups ha actuat en escenaris com el Konzerthaus de Viena i de Berlín, Musikverein 
de Viena, el Barbican de Londres, la Tonhalle de Zürich, Concertgebouw d’Amsterdam, Lincoln 
Center de Nova York, Txaikovsky Hall de Moscou, KKL de Luzern, Palau de la música Catalana i 
Gran Teatre del Liceu.

 


