
Dimecres, 4 De novembre De 2015 – 20.30 h
Cicle Festival d’Ensembles Petit Palau 

Amb la col·laboració de:

Troba’ns a:

www.palaumusica.cat

Grup Instrumental 
de València

Joan cerveró, director i electrònica
José mª sáez Ferriz, flauta

José cerveró, clarinet
carlos Apellániz, clavecí i teclats

mª carmen Antequera, violí
mayte García, violoncel

DIJOUS, 28.04.16 — 20.30 h
Palau 100 Constel·lació — Sala de Concerts

Ensemble 
Intercontemporain

Pablo Rus Broseta, director
Obres de Parra, Harvey, Boulez i Maresz

Preus: 20 i 30 euros

DIJOUS, 25.02.16 — 20.30 h
Intèrprets Catalans — Petit Palau

BCN216
Obres de Ravel, Stravinsky, de Falla,  

Gerhard i Montsalvatge
Preu: 12 euros

DIJOUS, 07.01.16 — 20.30 h
Palau 100 — Sala de Concerts

Trio Arriaga
Haydn, Casablancas, Parra, Granados 

i Fernández Arbós
Preu: 10 euros

DIMECRES, 24.02.16 — 20.30 h
Intèrprets Catalans — Petit Palau

Quartet Tana
Obres de Parra, Guinjoan i Debussy

Preu: 6 euros

El Palau amb la música 
contemporània i del segle xx



Programa

Manuel de Falla (1876-1946)
“Nana”, de Canciones populares españolas (1914) 3’

Ernesto Halffter (1905-1989)
Marche Joyeuse (1922-1923) 3’

César Camarero (1962) 
Tras (2006; revisada 2015) 4’
  
José Evangelista (1943) 
Monodias españolas (1989) 10’
 “De laurel es la rama” (La Manxa)
 “Valencianes” (València)
 “Los set goigs recomptarem” (Catalunya)
 “Camina Don Boyso” (Astúries)
 “Charrada” (Salamanca)

Federico García-Lorca (1898-1936)  
Prendimiento y muerte de Antoñito el Camborio (1928) 2’

Joan Guinjoan (1931) 
Jondo (1979) 7’

Gustavo Durán (1906-1969) 
Berceuse a la manera de Maurice Ravel  3’
(Para dormir a Federico cuando se vuelva pequeño) (1925)

Joan Cerveró (1961) 
El perro andaluz (1998) 21’
Amb la projecció de la pel·lícula homònima de 1928 
de Luis Buñuel i Salvador Dalí 
 

Proper concert
BCN216

DivenDres, 06.11.15 – 20.30 h
Petit Palau 

C. de Castellarnau: Tamalpais               
C. Iannotta: Il colore dell’ombra           
S. Sciarrino: Tre notturni brillanti         
J. Magrané: Sourd-muet-aveugle       
J. Arnau Pàmies: Chartreuse+ 

Grup Instrumental de València
El Grup Instrumental de València (1991) és una formació orquestral 
dedicada a la interpretació de la música dels segles xx i xxi. Les 
seves dedicació continuada i exigència interpretativa, feta realitat 
gràcies a l’ímpetu i l’interès de diversos solistes per interpretar 
música actual, l’han convertit en protagonista fonamental i element 
indispensable per conèixer i participar de la nova música espanyola.

Amb la concessió el 2005 del Premi Nacional de Música 
en l’especialitat d’interpretació, ha augmentat el seu prestigi i 
compromís amb la música actual del nostre país.

Compost per una plantilla principal de dinou músics, el seu 
repertori abasta des de la música de cambra fins a l’orquestral. 
En la seva trajectòria ha abordat obres clàssiques del repertori 
contemporani, tant de compositors estrangers: Stockhausen, 
Webern, Donatoni, Boulez, Xenakis, Ligeti, Schönberg, Stravinsky, i 
espanyols: Pablo, Halffter, Marco, Sánchez-Verdú, Sotelo, Posadas o 
Guerrero.

L’impuls permanent que manté el Grup és el compromís amb la 
cultura dels nostres temps i espai, és per això que el seu repertori 
abasta des dels principis canònics de la modernitat, passant per la 
recuperació de la memòria musical dels nostres compositors, fins a la 
més absoluta actualitat, amb l’estrena i encàrrec d’obres noves cada 
temporada.

Defensa el compromís cultural de la interpretació de músiques 
més enllà de la partitura, tot involucrant-se en actes educatius, de 
divulgació i la implicació amb altres arts, siguin escèniques com la 
dansa, el teatre o altres poètiques musicals diferents de l’acadèmica 
però integrades en el que és contemporani, com la performance o la 
videocreació.

El Grup Instrumental ha estat convidat a actuar en diversos 
festivals nacionals i internacionals, a Mèxic, Argentina, Cuba, 
Veneçuela, França, Itàlia, Romania, Alemanya o Àustria. Actualment 
el Grup Instrumental de València és resident a Las Naves, espai 
d’innovació i creació.

Biografia


