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PROGRAMA

El 15 de juliol d´aquest 2018, Julian Bream va complir 85 anys.
Bream és avui dia la màxima figura representativa de la guitarra clàssica de la segona meitat del s. XX, seguit per John Wiliams, una dècada menor que ell i juntament amb altres figures mítiques i fonamentals d'aquest període que, en canvi, ja no són entre nosaltres,
com ara Andrés Segovia, Narciso Yepes o, en el camp de la guitarra
flamenca, Paco de Lucía. Doctor en filosofia, Bream, que va viure la
Segona Guerra Mundial, va passar per un període evolutiu que el va
portar a ser un dels més importants pioners de la música antiga, tocant el llaüt. Va formar un duet amb John Wiliams durant anys i fonamentalment, les seves interpretacions tenen una personalitat única,
basada en una capacitat instintiva que dona a cada nova interpretació nous matisos de color i expressió. Bream va arribar a conèixer i
tractar músics de la talla de Stravinsky, i ha inspirat compositors de
tot el món que li han dedicat obres.
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Ho organitza:

PART I
-

Preludi núm. 1 d’Heitor Villa-Lobos
- En los trigales de Joaquín Rodrigo
- Cinc bagatel·les de William Walton

PART II
-

Fantasies núm. 1 i 2 de Luys Milan
Fantasia núm. 11 de Luys de Narvaez
Suite per llaüt BWV 995 de Johann Sebastian Bach
Preludi
Alemanda
Courant
Sarabanda
Gavota en rondó
Giga

Ho organitza:

Jordi Grau

El recorregut guitarrístic de Jordi Grau és veritablement interessant a pesar de la seva juventut:
Diploma de Grau Superior de Música en l’especialitat d’interpretació
de guitarra clàssica. Conservatori Superior del Liceu, juny de 2016.
Diploma de Grau Professional del Conservatori del Liceu en l’especialitat de guitarra clàssica. Conservatori de Grau Professional juny
de 2012.
Classes magistrals a càrrec d’Àlex Garrobé i de Carles Trepat, a
Petrer (Alacant) al juliol de 2010, durant la celebració del IX Concurs Internacional de guitarra José Tomás - Villa de Petrer.
Classes magistrals a càrrec de David Martinez i de Roberto Ausell
Trepat, a Coria (Caceres) al agost de 2013, durant la celebració del
XVII Festival Internacional de guitarra Ciudad de Coria.
Classes magistrals a càrrec de Margarita Escarpa i de Álvaro Pierri,
a Elx (Alacant) al juliol de 2015, durant la celebració del XVII Festival Internacional de guitarra Ciutat d’Elx.
Classes magistrals a càrrec de Rodrigo Neftalí, al febrer de 2016 al
Conservatori Superior de Música del Liceu.

També ha participat amb èxit a diferents concursos:
Concurs obert d’interpretació musical l’Arjau per a Joves:
* Menció d’ Honor l’any 2005.
* Tercer Premi l’any 2009.
* Finalista els anys 2006, 2008 i 2010.
Primer premi en la Modalitat d’Instruments de Cordes Polsades, Percussió
i Cant, Categoria B (14 a 18 anys), del Concurs 10ns. PREMIS D’INTERPRETACIÓ MUSICAL, organitzat pel
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, que es
va celebrar el dia 3 d’abril de 2011.
Primer premi de la categoria A (per a estudiants de Grau Superior) a la IX
edició del Certamen de Joves Guitarristes Daniel Fortea, que es va celebrar el dia 27 d’abril de 2013.
Menció d’honor en la Modalitat d’Instruments de Corda Polsada (guitarra,
arpa, instruments de cordes polsades del Renaixement i del Barroc) Categoria D (16 a 19 anys), del Concurs 12ns. PREMIS D’INTERPRETACIÓ
MUSICAL, organitzat pel Conservatori de Música Isaac Albéniz de la
Diputació de Girona, que es va celebrar el dia 4 d’abril de 2013.
Menció d’honor al III Concurs Internacional de Música de Cambra amb
guitarra del XVII Festival de Guitarra “Ciutat d’Elx”, que es va celebrar el
dia 30 de Juliol de 2015.
Menció d’honor en la Modalitat Premi Calendura (fins 20 anys) del XVII
Festival de Guitarra “Ciutat d’Elx”, que es va celebrar el dia 30 de Juliol de
2015.
Finalista com a representat del departament de corda polsada a la “Final
dels premis extraordinaris d’interpretació del Conservatori del Liceu” el dia
1 de juny de 2016.
Jordi Grau es a més a més, graduat en Biologia. per la Universitat
de Barcelona.

