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La música en majúscules, sense lí- 

mits, sense barreres ni fronteres, un 

art i una necessitat vital que ens 

agermana a tots i que forma part del 

nostre ésser voluntari i involuntari. 

Aquest concert, vol representar un 

gran ventall de gustos, sentiments i 

experiències representatives de tots 

els àmbits de la nostra societat, 

sense exclusió de cap tipus. Des de 

la visió del piano solista anirà inter-

actuant amb el clarinet solista i un 

cor de veus blanques, una formació 

orquestral enllaçarà els diferents 

estils i gèneres, i marcarà el ritme i 

el tempo dels diferents llenguatges i 

discursos musicals.

És un concert únic, una recopilació 

d’obres musicals de diferents cultu- 

res d’arreu del món i representen 

tots els estils dins del gènere sim- 

fònic, des de la música denominada 

"clàssica" fins a la més moderna, 

com la "Bossa Nova" o la "Rumba", 

tot passant pel "Tango", la música 

vocal i la "ètnica" del Klezmer. 

Aquest concert, és molt més que un 

concert, ja que de forma solidària 

lluitarà amb una de les armes més 

poderoses a nivell cultural i social 

com és la música per tal de sensibi- 

litzar i de fer moure la solidaritat a 

favor de l’esclerosi múltiple per tro- 

bar la curació definitiva. 

ESCLEROSI MÚLTIPLE
L’esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa, crònica i inflama- 
tòria del sistema nerviós central. La substància que envolta les 
fibres nervioses del cervell i de la medul·la espinal, anomenada mie-
lina, es deteriora i presenta cicatrius (esclerosi). La mielina té la 
funció d’aïllar els nervis i permetre que es transmetin els impulsos 
amb rapidesa.

50.000 diagnosticats a Espanya

6.000 famílies afectades a Catalunya

2.500.000 casos diagnosticats al món

2a causa d’invalidesa entre adults joves,
després dels accidents de trànsit

FUNDACIÓ GAEM
La Fundació GAEM, Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple, es cons- 
titueix el novembre de 2006 i prové de l’associació creada amb el 
mateix nom el 2003 per un grup de malalts d’esclerosi múltiple. És 
una organització sense ànim de lucre independent que s’ha distin- 
git per la recerca activa de solucions curatives per l’EM. 

Té el compromís de donar suport als afectats d’EM i als seus fami- 
liars, així com divulgar el coneixement de la malaltia i sensibilitzar a 
la societat en general per impulsar la investigació mèdica indepen-
dent amb l’esperança de trobar nous tractaments per a l’EM.

La seu s’ubica al Parc Científic Barcelona, i està presidida pel Sr. 
Vicens Oliver, afectat d’EM des de l’any 1993.

Actualment, la Fundació GAEM impulsa juntament amb l’Obra 
Social “la Caixa” el projecte de “Teràpia Cel·lular de Tolerància 
Immune per a l’Esclerosi Múltiple” en l’Hospital Clínic de Barcelona, 
i el projecte “AP-1: tractament en fase preclínica de reposició d'oli-
godendròcits per sintetitzar la mielina”.



EL COR VIVALDI – PETITS CANTORS

DE CATALUNYA 

El Cor Vivaldi – Petits Cantors de Catalunya fou creat l’ any 

1989, a l´Escola IPSI de Barcelona, pel pianista i director, 

Òscar Boada.

El Cor Vivaldi és un projecte absolutament singular al 

panorama català i fins i tot espanyol. Al llarg dels  seus 25 

anys d´història, ha enregistrat més de 15 CD, ha aconse-

guit els premis més importants del panorama coral 

internacional i ha actuat a les sales més emblemàtiques 

d’arreu del món. Ha enregistrat, també, les bandes 

sonores de pel·lícules d’Almodòvar, Balagueró i Llompart 

i des del 2004, comissiona compositors del país i de fora 

per tal d’incrementar el repertori per a veus blanques.

ORQUESTRA DE LA SOCIETAT

DE CONCERTS DE BARCELONA

És creada al 2001 pel compositor i director Melani Mestre.

Ja han realitzat un gran nombre d’actuacions que culmi- 

nen amb la reposició de l’Ópera-Tango “María de Buenos 

Aires” d’Ástor Piazzolla, re-estrenada en la seva versió 

orquestral després d’escriure-la sencera a partir de l’audi- 

ció de la pròpia gravació de Piazzolla, a falta de la parti- 

tura original.

ÁNGEL BELDA, Clarinet

Va realitzar els seus estudis musicals a la "Societat 

Filharmònica Unió Musical d'Agost", l'ESMUC (Barcelona) 

i la "Hochschule für Musik, Theater und Medien" de 

Hannover (Alemanya) amb els professors Josep Fuster i 

Johannes Peitz. Així mateix, finalitzà els seus estudis de 

màster a la "Royal College of Music" d’Estocolm (Suècia) 

amb Andreas Sundén i Martin Fröst.

Ha tocat amb prestijoses orquestres com la "Swedish 

Radio Orchestra", la "Stockholm Philarmonic" i ha estat 

clarinet solista de "l’Orquestra Esmuc Alumni" i de “l’Or- 

questra de Cambra de Granollers". 

Com a solista ha interpretat el "1r Concert per a Clarinet i 

Orquestra en Fam de C.M. von Weber" a l'Auditori de 

Barcelona sota la batuta de George Pehlivanian i l'or- 

questra de l'ESMUC. 

ALFREDO SALVADOR, piano 

Pianista d'origen cubà. Va començar la seva formació als 
5 anys. Va cursar el grau elemental al Conservatori Muni- 
cipal Manuel Saumell de l’Habana. Al Liceu de Barcelona 
va continuar els seus estudis de grau mitjà i superior. I es 
va graduar de Màster i Diploma sota la tutela de Staffan 
Scheja al conservatori Reial d'Estocolm. Ha actuat com a 
solista amb l'orquestra simfònica de Gävle interpretant el 
primer concert per a piano de Txaikovski i amb la 
Simfònica d'Uppsala i la Sinfonieta de la ràdio sueca sota 
la direcció Daniel. Ha rebut nombrosos premis i distin-
cions nacionals i internacionals, entre ells el primer premi 
en el concurs "Joves concertistes" a Catalunya, o la 
recent menció d'honor en el Nordic Piano Competition.

JOHANNA KLINGFORS, mezzo soprano

Cantant i compositora sueca. A l'edat de 9 va començar 
a prendre lliçons de cant, harmonia i piano amb distingits 
mestres del seu gènere. El 2009 Johanna va entrar a la 
Royal College of Music a Estocolm, i en juny 2014 va rebre 
el seu mestratge. 

El seu debut com a solista en Musikaliska Akademien va 
ser a Estocolm el 2004 en un concert que comprenia des 
de la música barroca fins a la moderna. També ha estat  
cantant de suport en diferents formacions tant a 
Estocolm com a Göteborg.  

El 2011 va realitzar el seu primer concert amb obres 
compostes per ella i actualment està treballant en el seu 
primer disc en solitari. 

MELANI MESTRE, director

Considerat per la crítica especialitzada com “un dels 
joves virtuosos de l’èlit pianística mundial” (“The Daily 
Telegraph”, Londres 1997 / “Ziua”, Bucharest 1998). Va 
iniciar els seus estudis musicals de la mà del mestre José 
A. Calvo, tot seguint la Tradició Pianística de Granados, i 
els finalitzà al Conservatori Superior de Música de Barce-
lona, on obtingué el grau superior en piano, composició i 
direcció d’orquestra.

Reconegut amb nombroses distincions i premis al llarg 
de la seva carrera artística. Amb tan sols 25 anys Melani 
Mestre va entrar a formar part de la Càtedra de Piano de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), i des 
del 2014 és director de l'Acadèmia Internacional de 
Música de Barcelona. 



PROGRAMA

Presentat per BIBIANA BALLBÈ

PRIMERA PART

Engelbert Humperdink (1854-1921) 2a Escena de Hänsel i Grettel

Felix Mendelssohn (1809-1847) "Somni d’una nit d’estiu"

Àngel Rodamilans (1874-1936) "La Llegenda de Sant Nicolau"

Cor Vivaldi - Petits Cantors de Catalunya

Òscar Boada, Director

Klezmer – Danses del Món
(Arranjament i Orquestració: Melani Mestre)

“Bereznjanka”, per a orquestra 

“Jasapico Servico - Tance Swiata”, per a clarinet i orquestra 

“Samuel’s Laughter”, per a clarinet i orquestra

Ángel Belda, Clarinet 

Franz Liszt (1810-1886) – Concert per a piano i orquestra n.1 en
Mi Bemoll Major S.124

Allegro Maestoso – Quasi Adagio – Allegretto Vivace – Allegro 
Animato – Allegro Marziale Animato

Alfredo Salvador, Piano

SEGONA PART

Melani Mestre (1976) – “Concertango”, concert per a piano i 
orquestra n.1, sobre temes d’Àstor Piazzolla. (estrena mundial)

Libertango – Decarissimo – Soledad – Tangonino

Lalo Schifrin (1932) (arranjament i orquestració: Melani Mestre)

“The Wave”, “Murmurio” i “Parrot’s Samba”

Alfredo Salvador, Piano

“Oh Holy Night” (Tradicional - Arranjament i orquestració: 
Melani Mestre)

Hugh Martin (1914-2011) - “Have yourself a Merry Little
Christmas” (arranjament i orquestració: Melani Mestre)

Johanna Klingfors, Veu

Orquestra de la Societat de Concerts de Barcelona (OSCB) 

Melani Mestre, Director


