


    P R O G R A M A

      DIMECRES
    15 DESEMBRE / 19 h

Agrairem que apagueu els mòbils, desactiveu
les alarmes sonores i contingueu els estossecs.
Un mocador redueix notablement el soroll.

L’AUDITORI ÉS UN CONSORCI DE

Comenta aquest concert amb
#musicadelmuseu

Durada aproximada 75 minuts, amb una breu pausa tècnica.

Kalina Macuta violí
Daniel Blanch piano

BLAS DE LASERNA
(Corella 1751 – Madrid 1816)

JOAN MANÉN
(Barcelona 1883-1971)
Arieta espanyola

GIUSEPPE TARTINI 
(Piran, Eslovènia 1692 – Pàdua, Itàlia 1770)

JOAN MANÉN
Sonata “Il trino del Diabolo”
 Larghetto affettuo
 Allegro moderato
 Andante-Allegro assai

JOAN MANÉN
Romancita op. 7

MARC MIGÓ 
(Barcelona 1993)
Romança amorosa 
(de Tres romances)
en motiu del 50è aniversari de la mort de Joan Manén

PABLO DE SARASATE 
(Pamplona 1844 – Biarritz 1908)
Romanza andaluza n. 1, op. 22

JOAN MANÉN
Dansa ibèrica n. 2, op. 25

HENRYK WIENIAWSKI
(Lublin, Polònia 1835 – Moscou 1880)
Llegenda op. 17

JOAN MANÉN
Élegie op. 27 a Étienne Maire

JENÖ HUBAY
(Budapest 1858 – 1937) 
Ragyogó nap (Sol radiant) a Joan Manén

JOAN MANÉN
Caprici per a violí i piano, op. A-33 “català”

Instruments de la col·lecció: 
Violí Étienne Maire Clarà MDMB 851
Piano de cua Blüthner

per Daniel Blanch
       COMENTARI

Aquest concert vol recrear un recital típic de principis del segle XX, semblant als que el 
violinista Joan Manén va dur a terme al llarg de la seva extensa trajectòria. L’exhibició de 
virtuosisme i lluïment instrumental a partir de l’adaptació de repertori clàssic o d’obres 
tradicionals és característica de les soirées de l’època. Amb els instruments originals del 
compositor, un violí Étienne Maire Clarà de finals del segle XIX i un piano Bluthner d’abans 
de la Primera Guerra Mundial, podrem gaudir de la música de Pablo Sarasate, Joan 
Manén, Giuseppe Tartini, Blas de Laserna, Henryk Wieniawski, Jenö Hubay i Marc Migó.

La primera part del recital estarà dedicada a algunes de les transcripcions que el 
violinista va realitzar a partir d’obres barroques, unes adaptacions que suposen 
una revisió romàntica molt freqüent a l’època: una fusió entre el món barroc i l’estil 
harmònic personal del compositor, amb la inclusió d’una cadenza pròpia escrita 
per a la sonata coneguda com “Il trillo del diavolo” (El trinat del diable), de Tartini.

El recital també oferirà una panoràmica de la trajectòria compositiva de Joan Manén amb 
obres de diverses etapes: peces d’extrema joventut, com Romancita, op. 7 i Élegie, op. 27 
–aquesta darrera dedicada a Étienne Maire, luthier del seu violí–, i obres de maduresa, 
com la Dansa ibèrica n. 2, op.25 o el Caprici, op. A-33 “català”, obra de la primera etapa 
reelaborada extensament durant els darrers anys. Completen el programa obres d’autors 
afins al violinista, entre els quals hi ha Pablo de Sarasate, que va conèixer i tractar en 
diverses ocasions a Berlín a partir de 1898, i l’important violinista txec Jenö Hubay, que va 
compondre diverses peces dedicades a Manén, com Sol radiant, inclosa en el programa. 

Joan Manén va  viure una carrera musical extensa al llarg de més de seixanta 
anys que inclogué gires per Europa i Amèrica. Segons deia la crítica alemanya, la 
tècnica de Joan Manén era extraordinàriament desenvolupada i precisa; el seu 
so dolç, pur i sempre cantabile, i en les seves interpretacions desprenia una gran 
elegància i naturalitat. Amb aquest recital, a través dels instruments propietat 
del músic i del seu repertori, tindrem una ocasió única de poder rememorar 
el virtuosisme, la passió i el lirisme de les seves interpretacions en directe. 

ELS
INSTRUMENTS

DE JOAN MANÉN

EN COL·LABORACIÓ AMB

En ocasió de l'exposició temporal 'Joan Manén, orgull i destí'.



El duo Kalina Macuta - Daniel Blanch porta setze anys realitzant concerts de forma 
ininterrompuda. El duo estable treballa intensament el gran repertori internacional 
i dona a conèixer música catalana i polonesa de qualitat poc divulgada. Durant el 
2004 la formació rebé consells del violinista O. Charlier i de la pianista B. Engerer. 
Aquell mateix any el duo fou guardonat amb una medalla per unanimitat en el Concurs 
Internacional Maria Canals de Barcelona.

Han realitzat actuacions importants en nombrosos cicles i festivals com L’Auditori 
de Barcelona, Teatre Metropol de Tarragona, Teatro Rosalia de Castro de la Corunya, 
Festival Internacional de Santa Florentina a Canet de Mar, Noches en los jardines de 
los Reales Alcázares a Sevilla, Palacio de Congresos de Marbella, Teatre Principal 
de Sabadell o Festival de Música Clàssica de Penyíscola, entre d’altres. Destaca 
també la seva exitosa participació a l’obra de teatre Sonata a Kreutzer dirigida per  
Q. Lecina i representada al Teatre Romea i al Versus Teatre, on interpretaven en 
directe la famosa Sonata de Beethoven.

La formació porta a terme una intensa activitat discogràfica havent ja realitzat 
gravacions de Sonates de Beethoven, Brahms i Bartók (Columna Música i El Far Blau). 
També, fruit del seu interès en divulgar música catalana poc coneguda i de qualitat, 
han enregistrat Miniatures catalanes i la integral de les obres per a violí piano de Joan 
Manén. Així mateix, cal destacar la gravació que realitzaren del Doppio Concertino per 
a violí, piano i conjunt instrumental del compositor català C. Suriñach amb l’orquestra 
Sinfonia Varsovia dirigida per J. Kaspszyk. El seu proper treball, amb el Concertino 
per a violí i orquestra i la Rapsòdia Catalana per a piano i orquestra amb l’Orquestra 
Simfònica d’Ucraïna dirigida per V. Sirenko, veurà la llum ben aviat.

KALINA MACUTA – DANIEL BLANCH
Kalina Macuta estudià sota la direcció d’eminents professors polonesos com  
A. Milian o M. Szczepanowska. L’any 2002 finalitzà els estudis a l’Acadèmia de Música 
Fryderyk Chopin de Varsòvia amb Matrícula d’Honor. Ha rebut classes magistrals 
dels prestigiosos violinistes I. Ozim, V. Klimov i P. Amoyal, entre d’altres. Ha estat 
premiada en importants concursos internacionals com la Menció Especial del 
Concurs per a Violí Sol Tadeusz Wronski o el Primer Premi del Concurs de Música 
de Cambra de Lodz.

Daniel Blanch, músic versàtil i compromès amb la recuperació del patrimoni del 
seu país, ha dut a terme una sòlida carrera com a pianista i solista en el camp de 
la música de cambra. Des del seu debut al Palau de la Música Catalana el 1999, ha 
participat en nombrosos cicles i festivals i ha actuat en sales com la Brahms-Saal del 
Musikverein de Viena, L’Auditori de Barcelona, el Teatro Amadeo Roldán de L’Havana, 
la Sala Witold Lutoslawski de Varsòvia o l’Auditori Manuel de Falla de Granada, 
entre moltes altres. Ha actuat com a solista amb la Sinfonia Varsovia, l’Orquestra 
de Cambra de Praga, l’Orquestra Filharmònica de Podlàquia, l’Orquestra Simfònica 
de Xalapa o l’Orquestra Simfònica Nacional de Cuba. Es va formar amb M. Canals i  
R. Millàs a l’Acadèmia de Música Ars-Nova de Barcelona i posteriorment amb M. Tipo, 
B. Engerer i R. Coll. També rebé consells d’A. de Larrocha i J. Colom. Fou premiat en 
diversos concursos nacionals i internacionals, entre els quals destaquen el cicle  
El Primer Palau i el Concurs Internacional Maria Canals de Barcelona.
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VIOLÍ ÉTIENNE MAIRE CLARÀ
(Barcelona, 1897-98) MDMB 851
El constructor Étienne Maire Clarà fou un dels lutiers més importants establerts 
a Barcelona a principis del segle XX. Es va formar amb el seu pare entre París i 
Barcelona, i va treballar també a Madrid, on va morir el 1935. El violinista Joan 
Manén (1883-1971) en va ser un gran admirador i col·laborador, i va utilitzar sovint 
els instruments de Clarà en concert. El 1964 Manén va fer donació d’aquest violí, 
amb el qual va iniciar la seva carrera professional, al Museu de la Música. 

PIANO DE CUA BLÜTHNER
(Leipzig, 1910-1915) 
Des que Julius Blüthner va obrir un taller de pianos a Leipzig el 1853, aquesta 
marca alemanya s’ha consolidat com una de més ben valorades, i sovint el so dels 
seus pianos ha estat descrit com l’ideal del piano europeu. Aquest piano de cua 
Blüthner, que va pertànyer a Joan Manén, va ser construït a Leipzig entre 1910 i 
1915. Té una tercera corda per nota, i això fa que el so sigui molt potent i especial. 
El piano va ser propietat de Manén fins que, després de la seva mort, el va adquirir 
la senyora Montserrat Izard, i ara es troba en préstec per a l’exposició Joan Manén. 
Orgull i destí al Museu de la Música.



L'Auditori és un consorci de
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VISITA COMENTADA A L'EXPOSICIÓ 
'JOAN MANÉN, ORGULL I DESTÍ'
Dissabte, 18 de desembre a les 17.30 h
A càrrec de Daniel Blanch, president de l'Associació 
Joan Manén i comissari de la mostra.

En col·laboració amb l'Associació Joan Manén. 


