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El Trio Miramàs ens presentem en públic en aquest recital a Pianos Puig. 

Ben trobats gràcies a projectes diversos en el si de la Societat Bach que ens havien dut a 

actuar en format de duo, aquesta és la nostra primera aparició pública en aquest format de 

trio poc habitual de violoncel, clarinet i piano.  
El programa que hem dissenyat està dedicat a l'exili, tota una declaració d'intencions; 

exili/repressió dels compositors (Bloch, Hindemith, Apostel, ...) i exili de polítics de casa 

nostra als països d’on són originaris els autors de les músiques (Beethoven - Alemanya, 

Franck - Bèlgica, Bloch i Honegger - Suïssa, Maxwell Davies - escocès d'adopció), a rel dels 
esdeveniments polítics de la tardor de 2017, malauradament encara de rigorosa actualitat..  



 
PROGRAMA 

 

 

PETER MAXWELL DAVIES (1934-2016) 

The Yellow Cake Revue: Farewell to Stromness 

piano 
 

ERNEST BLOCH (1880-1959) 

From Jewish life: no.1, Prayer 

 

Baal Shem. 3 pictures of Chassidic life: no. 2 Nigun (improvisació; arr. J. Schuster) 

 violoncel i piano 
 

CÉSAR FRANCK (1822-1890) 

L’Organiste 1: 7 Pièces en ut majeur et ut mineur: 1a peça 

 

PAUL HINDEMITH (1895-1963)  

Marsch 
Piano 

 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 

Le petit negre (arr. A. Périer) 

clarinet i piano 
 

ARTHUR HONEGGER (1892-1955) 

Prelude, Arioso et fughette sur le nom de Bach: Arioso 

 

ENRIC RIU (n. 1968) 

6 Peces per a piano op. 1: no. 1 
 

HANS-ERICH APOSTEL (1901-1972) 

Kubiniana, 10 Klavierstücke nach Zeichnungen von Alfred Kubin op. 13: no. 5 

piano 

 

EDWARD ELGAR (1857-1934) 

Salut d’amour, op. 12 

violoncel i piano 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 

Trio für Klavier, Klarinette und Violoncello op. 11 
I. Allegro con brio. 

II. Adagio. 

III. Variacions sobre el tema "Pria ch'io l'impegno" de l'òpera "L'amor marinaro" de J. Weigl 

clarinet, violoncel i piano 

Ingrid Kuntzmann. Violoncel 

Nasqué a prop de Marsella i a quatre anys començà estudis de música i 
violoncel, més endavant fou premiada en un concurs inter-conservatoris 
i a quinze anys presentà el "Mètode Suzuki" amb l'orquestra de Cannes. 
Amplià estudis als conservatoris de Niça i Menton i actuà de solista al 
teatre Europa d'aquesta localitat. Continuà estudis a París tot 
perfeccionant repertori clàssic amb el solista de l'Orquestra de la Ràdio 
de París, fet que li permetrà formar-se amb l'equip pedagògic de l'Ille de 
France i obtenir el diploma de pedagogia, especialitat violoncel. Atreta 
per la pedagogia musical començà a exercir la docència en diversos 
conservatoris de França i a vint-i-cinc anys, motivada pel seu interès per 
la música de violoncel actual, col·laborà en projectes de creació i 
improvisació, ingressà al Centre de Pràctica de Música Contemporània 

i participà en la gravació del seu primer CD experimental. Els cursos de Música Contemporània 
de l'Escola Nacional de Música d'Evry li permeteren entrar en contacte i aprofundir en l'estudi 
d'obres de compositors d'avantguarda com ara Xenakis, Globokar, Arpeghi, Palm, ... Des de l'any 
2006 participa en diverses formacions musicals nacionals i estrangeres (Rondo di cello, Nomos, 
...) amb les que ha fet concerts de música improvisada i per al cinema, el teatre i la dansa. Com a 
solista es prodiga amb la música romàntica: Brahms, Grieg, Beethoven, Schumann, Debussy, 
Kodály, etc. Ha interpretat música de cambra amb els pianistes Beata Šurany i Alain Neveux i el 
quartet Orient en festivals a Barcelona. Ha format part de l'Orquestra de l'Acadèmia del Liceu i 
ha col·laborat amb el trio Farennc i el conjunt Poema Barroc. Professora a l'Orfeó Lleidatà i a la 
Casa Luthier de Barcelona. 
 

 

Ramon Folgado. Clarinet. 

Nasqué a Barcelona. Estudià clarinet amb Miquel Gaspá, Rafel Grimal, 
Josep Fusté, Francesc Vidal i Xavier Vilaplana, saxòfon amb Miquel 
Gaspá i Francesc Elies, flauta de bec amb Alexandrina Polo i cambra 
amb Miquel Gaspá, Philippe Valet i Núria Franco. Ha estat clarinet de 
la Banda de l'Associació Musical de Sta. Coloma de Gramenet i de la 
Banda de Ciutat Badía, clarinet principal i soci fundador de la Banda 
de l'Associació Musical del Prat de Llobregat, clarinet solista de 
l'Orquestra Simfònica Estela sota la direcció del mestre Cohì Grau, 
clarinet segon de l'Orquestra del Teatre de la Passió d'Olesa de 
Montserrat. Fundador i "bandleader" de la Vizzentina Big Band. 
També ha format part de diversos grups de cambra. 

Actualment és membre com saxo soprano i clarinet segon de la Banda de la Unió Filharmònica 
del Prat i en l'àmbit cambrístic, forma part d'un quartet de vent i un trio amb violoncel i piano. 
 

 

Josep Lluís Viladot. Piano. 

Nascut a Barcelona, on obtingué el títol de professor de piano al 
Conservatori del Liceu l'any 1988, amb les professores Ma. Rosa 
Camillo i Elsa Sanchís. Recentment ha finalitzat els estudis de la 
Diplomatura de Música Sacra de la Facultat Antoni Gaudí, rebent 
classes dels professors Eudald Dantí i Lorién Santana, i participa com 
organista en celebracions litúrgiques. En paral·lel a la seva activitat 
professional en el món de la química, realitza recitals de piano sol i amb 
diferents formacions vocals i instrumentals. El seu repertori comprèn 
diverses èpoques i estils, des de música renaixentista fins als nostres 

dies, amb alguna picada d'ullet a músiques de caire més popular. Enguany ha realitzat estrenes 
d'obres d'Enric Riu, Pere Salicrú i composicions pròpies. Des de l'any 2015 està duent a terme el 
projecte "Polímnia" amb recitals temàtics de música i poesia religiosa amb base d'instruments de 
tecla, entre ells "Via Crucis" amb Ingrid Kuntzmann i "Septem verba", amb la versió integral de 
les "7 Paraules de Crist a la Creu" de Haydn. Col·laborador de la Societat Bach, hi ha realitzat 
diferents recitals, essent el més recent "Retrats Femenins" amb ocasió del dia de la dona, en 
formació de duets i trios. Fa pocs dies ha acompanyat el Cor Bach interpretant el credo de la missa 
en si menor de J.S. Bach dirigit per Murat Khupov. Actuà a Pianos Puig el 2014 amb el programa 
"Partita Party" alternant fragments de les partites de Bach amb peces d'autors moderns. Més 
informació a: https://jlviladotpiano.wordpress.com. 

https://jlviladotpiano.wordpress.com/

