Festival pianissimo
CONCERTS
28 de juliol
Jordi Soler i Diana Baker (piano)

31 de juliol
Xavi Ricarte (piano)

29 de juliol
Ana Rossi i Ramiro Pinhieiro
(música llatinoamericana)

1 d'agost
Júlia Fortuny i Pau Vendrell
(piano)

30 de juliol
Moscow Ensemble (quartet de corda)

2 d'agost
Carles Santos (piano)

3 d'agost
Concert final del curs d'òpera

Xavier Ricarte (piano)
“Per la frescor, naturalitat i el marcat caràcter de les seves interpretacions” ...
amb aquestes paraules, Xavier Ricarte rebia el Premi BBVA Talent Individual. El
pianista manresà ha estat valorat per la crítica com un jove promesa amb una
sensibilitat musical tant per la interpretació com per a la improvisació.
Recentment, ha obtingut la prestigiosa “Beca Joves Promeses” de la Fundació
Ferrer Salat. Aquest curs ha iniciat 1r de Grau Superior al Conservatori del
Liceu amb el mestre rus Stanislav Pochekin. També ha rebut formació del
professor Carles Julià i la pianista Katia Michel.
Al mateix temps, també ha rebut consells de música de cambra del professor,
violinista i director Jordi Coll i del prestigiós Quartet Gerhard.
Als 9 anys fa el seu primer recorregut de concerts en guanyar dos concursos de
Joventuts Musicals. Actualment ja ha debutat en sales de concert com l'Auditori
Enric Granados de Lleida, l'Auditori AXA de Barcelona, la Sala Joan Anglada de
l'Atlàntida de Vic, l'Auditori Sant Josep en el Festival Internacional Francesc
Viñas, l'Auditori Eduard Toldrà, el Reial Cercle Artístic juntament amb l'ORCA
interpretant el Concert per Piano i Orquestra en Fa Menor de Bach i en la
Capella de Saint-Ephrem de París, entre altres llocs.
Obtenint Matrícula d'Honor en els seus estudis pianístics professionals i en
música de cambra, també ha rebut un parell de Premis Nacionals aquest mateix
any. Ha obtingut el 1r Premi al Concurs BBVA Premi Talent Individual del qual
se n'ha fet la primera edició. Va poder rebre el reconeixement dels membres del
jurat entre els quals hi havia el director i compositor Salvador Brotons, la
violinista Eva Graubin i la pianista Alba Ventura, entre altres entitats
prestigioses de la música del nostre país.
També ha guanyat el 1r Premi al Concurs Intercentros Melómano en la fase
autonòmica de Catalunya i així va poder debutar a Madrid com a representant
català.
Recentment, ha pogut debutar a França, en solitari i juntament amb la Youth
Chamber Orchestre de París interpretant el Concert per Piano i Orquestra no 19
en Fa Major de Mozart.

PROGRAMA

Tocatta nº2 en Mi menor
Poco Allegro
Adagio
Fuga: Allegro

J. S. Bach

Sonata Hob. XVI nº 37 en Re Mayor
Allegro con brio
Largo e sostenuto
Finale: Presto ma non troppo

J. Haydn

Sonata op
-

L. van Beethoven

13 en Do menor “Patètica”
Grave- Allegro di molto e con brio
Adagio cantabile
Rondo: Allegro

Scherzo no 2, op 31 en Si b Menor

F. Chopin

Poemes op 32
1. Andante cantabile
2. Allegro, con eleganza e con fiducia

A. Scriabin

Preludis op 11 (Selecció)
V: Andante cantabile
VI: Allegro
IX: Andantino
X: Andante
XIV: Presto

A. Scriabin

