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Trio per a 
clarinet 
de Brahms
Concert en record de Carles Riera

Programa

· Dues peces en estil popular 
op. 102
RobeRt Schumann 
(1810-1856)
 I. Mit Humor
 II. Langsam

· Sonata per a clarinet 
i piano op. 129
 chaRleS V. StanfoRd 
(1852-1924)
 I. Allegro moderato
 II. Caoine. Adagio (quasi 
Fantasia)
 III. Allegretto grazioso

Trio per a piano, clarinet 
i violoncel op. 114
JohanneS bRahmS 
(1833-1897)
 I. Allegro
 II. Adagio
 III. Andantino grazioso
 IV. Allegro

Trio per a clarinet

el trio per a clarinet, violoncel i 
piano en la menor és una de les 
obres cabdals de la música de 
cambra romàntica. aquesta obra 
de l’última maduresa de brahms 
serà acompanyada en el concert 
per dues delicioses peces del 
seu amic Robert Schumann i per 
una sonata de charles Stanford, 
compositor anglès format 
a alemanya i molt influït per 
l’estètica de brahms.

Cicle 
Carles Riera

Fitxa artística

Jordi Masó, piano
Xavier Castillo, clarinet
Mireia Quintana, violoncel

Durada aproximada: 
60 minuts

Amb Jordi 
Masó, Xavier 
Castillo i Mireia 
Quintana

Concert familiar 19 h

El clarinet 
de Brahms
un  concert pedagògic a l’entorn 
del romanticisme de brahms, que 
comptarà amb la interpretació del 
pianista granollerí Jordi masó; de 
Xavier Quintana, al clarinet, i de 
la violoncel·lista mireia Quintana. 

Què és un trio? com es combi-
nen els sons del vent i la corda? 
Quin paper juga el piano? I 
brahms? 

Durada: 30 minuts
Edat recomanada: 
a partir de 6 anys

+6



Jordi Masó, piano
nascut a Granollers, es va formar al conservatori d’aquesta ciutat 
amb Josep m. Roger, albert attenelle a l’escola de música de 
barcelona i christopher elton i nelly akopian a la Royal academy 
of music de londres. ha tocat en la majoria de països europeus, 
Àsia i amèrica. Qualificat pel prestigiós crític nord-americà ha-
rold c. Schomberg com a «un pianista sòlid i intel·ligent», el reper-
tori de Jordi masó inclou una especial dedicació a la música dels 
segles xx i xxi. ha gravat més de cinquanta discos entre els quals 
cal destacar les obres completes per a piano de frederic mom-
pou en sis volums i els tretze de Joaquín turina pel segell naxos, 
les integrals pianístiques de Robert Gerhard, Xavier montsalvat-
ge, Déodat de Sévérac, Joaquim homs, José antonio donostia, 
Ricard lamote de Grignon, Joan massià i benet casablancas. 
És professor de piano al conservatori de Granollers i a l’eSmuc 
(escola Superior de música de catalunya), i des de 1996 és mem-
bre del grup barcelona 216.

Xavier Castillo, clarinet
Va néixer a badalona, on va començar els seus estudis musicals 
amb a. carbonell. Va continuar la seva formació al conservatori 
Superior de barcelona, on va aconseguir el títol superior de clari-
net. Va compaginar els estudis musicals amb els universitaris. Va 
realitzar perfeccionament amb Josep fuster i un postgrau amb 
hans deinzer a Itàlia (bobbio). Va ser membre de la Jove orques-

Sonata 
Kreutzer
Beethoven i Janaceck amb 
la descripció de fragments 
significatius de l’obra de Tolstoi, 
amb l’actor David Janer

diumenge—19 h

26/11
Recomanem

Organització i promoció: Amb el suport de:

Àrea de Cultura

tra Simfònica de catalunya. col·labora amb diferents agrupacions 
de cambra i simfòniques com ara barcelona 216, l’orquestra Sim-
fònica de barcelona i nacional de catalunya, l’orquestra del Gran 
teatre del liceu, l’orquestra del teatre lliure, l’orquestra nacio-
nal d´espanya... com a solista ha estrenat diverses obres, com 
el concert per a clarinet i banda, de miquel Roger i ha participat 
en enregistraments musicals per a catalunya música, tV3, canal 
33, Rne clàssica, RaI, Radio Swiss classic, deutschland Radio. 
actualment és professor de clarinet al conservatori Professional 
de badalona i a l’eSmuc.

Mireia Quintana, violoncel
nascuda a barcelona, va estudiar al conservatori Superior amb 
eulalia nosàs, al conservatori d’amsterdam amb elías arizcu-
ren i al Koninklij Konservatorium de la haia amb Jean decroos. 
ha format part d’agrupacions de cambra com ara el Quartet 
mondrian, l’ensemble barcelona collage i l’ensemble aperta. 
ha col·laborat amb l’orquestra Residentie de la haia, l’orques-
tra Simfònica de barcelona i nacional de catalunya, la Real 
fhilarmonia de Galícia, l‘orquestra Julià carbonell de les terres 
de lleida, l’orquestra barroca catalana o l’orquestra Simfònica 
del Vallès i en els grups de música contemporània Girona XXI i 
barcelona 216. És professora de l’escola municipal de música de 
Sta. andreu i del conservatori J. m. Ruera de Granollers.

Jordi Savall
Passió segons Sant Marc de Bach
Veus - Cor Infantil 
Amics de la Unió
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