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La Petita Missa Solemne va ser composada per Gioachino Rossini l’any 1863.
Rossini va abandonar la composició operística després de l’èxit de la seva obra
lírica Guillem Tell. Amb trenta-set anys, no va abandonar la composició completament, es va dedicar a la música de cambra i sacra.
La Petita Missa està considerada una de les obres mestres de la música del segle
XIX, composta cinc anys abans de la seva mort, el seu últim pecat de vellesa, com
al compositor li agradava definir les seves obres de vellesa.
Obra novella, gairebé temerària en aquella època: anticipa els temps de la música
moderna, tot suggerint nous camins estètics i formes futuristes que es desenvoluparan a partir de la segona meitat del segle XX.
La Petita Missa va se composta per a dotze cantants –quatre són solistes– dos
pianos i harmònium. Rossini va fer-ne l’orquestració l’any 1867. Aquesta adaptació
li havien demanat en diverses ocasions, però sobretot era conscient que si després de la seva mort algun compositor en feia l’orquestració, l’obra podia perdre
la personalitat que ell li havia atorgat.
En aquest sentit va indicar a la partitura el següent: “Petita Missa Solemne” en
quatre parts, amb acompanyament de piano i harmònium. Només calen dotze cantants. Déu em perdoni la comparació següent: Dotze també són els Apòstols fent
una comparança al quadre de Leonardo “El Sant Sopar”, qui ho hauria de creure
entre els vostres seguidors, n’hi ha que donen la nota falsa! Senyor, us ho asseguro, us prometo que no hi haurà Judes al meu Sopar i que els meus cantaran
entonats i amb amor les vostres lloances d’aquesta petita obra que és, dissortadament, l’últim pecat de la meva vellesa.
Quan va acabar l’obra, va escriure:
“Bon Déu, vet ací acabada aquesta pobra Missa. He fet música sacra (la musique
sacrée) o només una condemnada música (la sacrée musique)? Vaig nàixer per
a l’òpera buffa, ben bé ho sabeu! Poca ciència, un poc de cor, no cal res més. Sigueu, doncs, beneït i concediu-me el Paradís.
Així doncs, la Petita Missa pot ésser considerada el testament espiritual de Rossini, potser degut al presagi de la seva pròxima mort.
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fitxa artística
Petita Missa Solemne de G. Rossini
Una meravella del vell Rossini, ja jubilat de la
composició d’òperes, i dedicat a guanyar-se
el cel posant música (naturalment operística!)
al text llatí de la missa.”
Kyrie
Glòria
* Gratias
* Domine Deus
* Qui tollis
* Cum Sancto Spiritu
Credo
* Crucifixus
* Et resurrexit
Sanctus
O salutaris Ostia
Agnus Dei
Cor de Cambra Auditori Enric Granados de Lleida
Marta Almajano, soprano
Mireia Pintó, mezzosoprano
David Alegret, tenor
Enric Martínez-Castignani, baríton
Vladislav Ronevetzky, piano
David Malet, harmònium
Xavier Puig, direcció

contractació
producció executiva: Sebastià Sellart
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cor de cambra
de l’auditori enric granados
de lleida
Creat l’octubre de 1997, el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados ha dut a terme una intensa tasca de difusió de
la música simfònico-coral, interpretant obres tan significatives com Rèquiem de Fauré, Magnificat, diverses cantates i
les Passions segons Sant Joan i segons Sant Mateu de Bach, Te Deum de Charpentier, Missa Nelson de Haydn, Missa
en re major de Dvorák, Glòria de Poulenc, Cantata de Sant Nicolau de Britten, Rèquiem, Missa en do menor i diversos
salms de Mozart, Messies de Händel, Carmina Burana de Carl Orff i diverses composicions –a capella, amb piano o
amb orquestra- de Mendelssohn, Schubert, Schütz, Victoria, Weill, Henze i altres. L’any 2001 fou convidat per l’OBC a
participar en la interpretació de la 8a. Simfonia de Mahler, a l’Auditori de Barcelona, sota la direcció del mestre Salvador Mas, el 2003 la Simfonia-Cantata Lobgesang, de Mendelssohn, sota la batuta del mestre Franz-Paul Decker, el
2004 la 9a. Simfonia de Beethoven dirigida pel mestre Ernest Martínez-Izquierdo. L’any 2006 fou convidat per la Berliner
Bach Akademie de Berlín a interpretar la Passió segons Sant Mateu de Bach a la Filharmònica de Berlín. L’any 2007
participà al cicle Corals a l’Auditori de Barcelona i al Festival (A)phònica de Banyoles i estrenà a Catalunya El Cant de
les Estrelles d’Enric Grandos. El 2008 celebrà el seu desè aniversari amb la interpretació dels Carmina Burana amb els
ex-cantaires i tornà a Berlín per interpretar la Gran Missa de Mozart al Konzerthaus.
Ha ofert concerts en solitari i en col·laboració amb altres formacions de reconegut prestigi com ara els cors Lieder
Camera, Cor Sant Esteve de Vila-Seca, Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Orfeó Català, Coral Càrmina,
Cor Madrigal i Cor de la Berliner Bach Akademie, la Bellpuig Cobla o les orquestres Filharmonia de Cambra de Barcelona, Orquestra Barroca Catalana, Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, Orquestra de Cambra de Cervera, Grupo
Enigma-Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza, Orquestra de Girona, Orquestra Terrassa 48, Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, Orquestra de la Berliner Bach Akademie, Orquestra Simfònica del Vallès
(OSV), Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).
Des de la seva creació el cor fou dirigit pel mestre Manel Valdivieso, assistit per Antoni Pujol. També l’han dirigit en
diverses produccions els mestres Ernest Martínez-Izquierdo, Jordi Casas, Mireia Barrera, Edmon Colomer, Jordi Mora,
Salvador Mas, Franz-Paul Decker i Heribert Breuer. A partir del curs 2002-2003 n’assumeix la direcció el seu actual
director, Xavier Puig Ortiz.
El Cor participa activament en la programació de les diverses temporades del’Auditori Enric Granados com a cor titular
d’aquest espai. A part de diferents viles i ciutats de les comarques lleidatanes, ha actuat, també, a Alemanya (Filharmònica i Konzerthaus de Berlín), Andorra (Auditori Nacional d’Ordino), a Saragossa (Auditori), a Sabadell (Teatre La
Faràndula), a Granollers (Teatre Auditori), Banyoles, Tarragona, Gandesa i a Barcelona (Basílica de Santa Maria del Pi,
Auditori i Palau de la Música Catalana).
El mes de juny de 2003 enregistrà el seu primer CD (Ars Harmonica) amb música religiosa per a cor i orgue de Frederic
Mompou i Manuel Blancafort. Al febrer de 2005 gravà el seu segon CD amb noves harmonitzacions per a cor i piano de
diverses cançons populars de Ponent del que també se n’ha publicat un llibre amb totes les partitures. Al novembre de
2005 s’enregistrà el tercer CD (Ars Harmonica) editat per la FCEC amb obres dels premis Catalunya de composicó coral.
Ha preparat diversos pogrames com Canten els poetes un repertori a capella sobre poesies de diversos autors musicades, Cançons populars de Ponent, cançons de les terres de Ponent harmonitzades per autors ponentins per a cor i
piano i el setembre d’enguany ha presentat Ressons de l’Al-Andalus cançons populars de la Catalunya Nova, Mallorca
i València amb influència àrab i andalusí harmonitzades per Feliu Gasull, Josep Lluís Guzman i Xavier Puig per a grup
instrumental, cor i cantaor, estrenat recentment a Lleida, Cervera i Balaguer amb molt bona crítica. Amb fragments
d’aquest programa, el cor ha participat en la Gala de lliurament dels Premis Nacionals de Catalunya 2009 a l’auditori
Enric Granados de Lleida que ha estat emesa en directe pel canal 33 de la TVC.
El curs 2009-2010 ha col·laborat amb la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid interpretant el Gloria dePoulenc a
Madrid Zaragoza i a Lleida, i una gira per Catalunya i les Illes amb Ressons de l’Al-Andalus amb presència al GREC
2010 Festival de Barcelona.
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xavier puig
Nascut el 1973 i natural de Cervera, comença els seus estudis musicals amb el piano i el violí al Conservatori Municipal d’aquesta ciutat, per ampliar-los posteriorment al Conservatori Professional de Badalona on obté el Títol Superior de professor d’harmonia, contrapunt i composició, sota el mestratge de M.A.
Hurtado, M. Roger, B. Casablancas i Josep Soler.
Paral·lelament s’inicia en la direcció coral als Cursos Internacionals de Direcció Coral de Lleida, on
estudia amb els mestres Lluís Vila, Josep Prats, Johan Duijck, Laszlo Heltay i Jordi Casas (1990-94). Rep
també la lliçó magistral del professor Eric Ericson, organitzada per la Fundació la Caixa, i s’introdueix en
la direcció orquestral amb el mestre Salvador Mas al Conservatori Superior de Barcelona (1994-95) i als
Wiener Meisterkurs de Viena (1999). Continua la seva formació com a director als Cursos Europeus de
Direcció impartits pel professor Pierre Cao a Catalunya (1996-98), i a l’Academie International de Pontarlier (França) (1997-98).
El 1999 és admès a la Universität für Musik und Darstelende Kunst de Viena, on durant 3 anys cursarà els
estudis de Musikleitung (direcció musical) en l’especialitat de direcció d’orquestra, sota el mestratge de
Leopold Hager, Yuji Yuassa, Günther Theuring i Howard Arman entre altres. El març de 2001 obté el Erste
Diplom d’aquest reconegut centre.
El març de 2002 guanya el concurs celebrat a Cuenca per cobrir la plaça de Director Assistent de la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España) amb la qual va realitzar una gira l’estiu de 2002 dirigint concerts
al prestigiós festival alemany de Schleswig-Holstein i a la sala gran de la Konzerthaus de Berlín, a més
del Auditorio de León. Recentment l’ha dirigit en un enregistrament de música espanyola.
El juliol de 2003 guanya el concurs per a la plaça de Director Assistent de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), càrrec que ha desenvolupat fins el juliol de 2005, amb qui ha dirigit
sis diferents programes amb obres de Mozart, Txaikovski i Britten. Actualment és director titular del
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, de la Coral Ginesta de Cervera, i de la companyia
d’òpera de cambra l’Opera de tres rals, que fundà el 2002. Amb aquesta formació ha actuat a la Fira de
Tàrrega, al Teatre Lliure (en el marc del Festival d’Òpera de Butxaca de Barcelona), i també en la temporada del Teatro de la Maestranza de Sevilla, dirigint l’estrena a Espanya de l’òpera Savitri de G. Holst.
Ha estat director convidat per l’Orquestra Nacional d’Espanya (ONE), l’Orquestra Pablo Sarasate de
Pamplona, la Jove Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE), l’Orquestra de Cambra d’Andorra, l’Orquestra
de Córdoba o l’Orquestra Simfònica del Vallès. Ha col·laborat també com a director convidat amb diversos grups com l’ensemble Kaleidoscop der Nationen en les Bezirks Festwochen de Viena, l’Orquestra de
Cambra de Cervera, o el Cor Lieder Camera de Sabadell. Els anys 2001-05 ha estat director convidat en la
Trobada de Joves Orquestres d’Igualada. El curs 2004-5 fou director de l’Orquestra de l’ESMUC (Escola
Superior de Música de Catalunya).
Ha enregistrat per a segells com Catalunya Música, Universität für Musik-Wien, Monteverde o Ars Harmonica-La mà de Guido, amb qui ha editat un disc de música religiosa de Mompou i Blancafort. Ha estat
professor dels Cursos de Direcció Coral de la FCEC i de la FESTCAT. Actualment és professor de Direcció
d’Orquestra Secundària a l’ESMUC.
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marta almajano, soprano
Nascuda a Saragossa, va fer els estudis de piano al Conservatori de la ciutat, i més endavant els de cant a Brcelona amb Josep Benet i posteriorment amb Jordi Albareda.
Ha cantat en festivals i sales de concerts d’arreu del món, com ara a l’Auditori Nacional de
Madrid, Palau de la Música i Auditori de Barcelona, Ópera Comique de Paris, Tonhalle de
Zuric, Meyerson Symphony Center de Dallas, The Library of Congress (Washington), Concerthaus i Musikverein de Viena, Lincoln Center de Nova York, Herbst Theater de San Francisco, Biennial de Brisbane, Festival Internaiconal de Música de Macau, Festival de Música
Colonial i Festival Cervantino (Mèxic), Festival de Música i Danza de Granada, Festival de
Flandes, Festival de Santander, Internacioanl Double Reed (Rotterdam), Art Sacré de Paris,
La Chaisse Dieu, festivals de música antiga de Barcelona, Sevilla, Stuttgart, San Maurizio
(Milà), Innsbruck, Utrecht, Bruges, Anvers, Saintes i Beaune, entre d’altres.
Ha estat convidada per grups com Il Giardino Armonico, Zefiro, Peoma armónico, Elyma,
Les Talens Lyriques, Orfeón Donostiarra, Orfeó Català, cor de Cambra del Palau de la Música, Ensemble bharoque de Llemotges, Europa Galante i orquestres com l’Orquestra Nacional de Letònia, Orquestra i Cor de la Societat Bach d’Holanda, New York Baroque Collegium,
Philharmonia Baroque Orchestra de San Francisco, simfòniques d’Euskadi, Barcelona, Tenerife, Galicia, Vallès, Granada, Còrdova. Ha treballat sota la batuta de directors prestigiosos, com Chistophe Coin, Robert King, Gustav Leonhardt, Christophe Russeau, Fabio Biondi,
Eric Ericson, Giovanni Antonini, Victor Pablo Pérez, Antoni Ros Marbà, Christian Zacharias,
etc. Va formar part del grup Al Ayre Español des que es va fundar el 1987 fins al 2004, any
en què va obtenir el Premio Nacional de Música per la seva trajectòria.
Fins ara ha dut a terme una trentena d’enregistraments discogràfics, tot destacant-hi la
tasca de recuperació com a intèrpret de nous exemples de la música espanyola.
És professora titular de cant històric a l’ESMUC.
L’any 2003 va rebre el premi d’interpretació de l’Asociación Aragonesa de Intérpretes de
Música i el 2004 li va se atorgada la Sabina de plata del Foro de Opinión La Sabina. L’any
2009 va rebre la medalla de Defensora de Zaragoza.
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mireia pintó, mezzosoprano
Nascuda a Manresa, cursa els estudis musicals en l´especialitat de Piano i Cant, obtenint Premi d´Honor –Fi
de Carrera. Perfecciona la seva formació a Itàlia i a França. És guardonada amb els més importants premis en
diversos concursos a Espanya i a Itàlia.
El seu repertori inclou els gèneres: Òpera, Oratori i Lied. Ha col.laborat amb grups instrumentals de cambra i amb
diverses orquestres, actuant sota la direcció dels Mestres: L.Maazel, P.Maag, R.Bonynge, H.Rilling, E.Ericson,
A.Zedda, J.-C.Malgoire, O.Dantone, J.López Cobos, M.Benini, F.Haider, F.P.Decker, B.de Billy, A.Ros-Marbà,
A.García-Navarro, E.Martínez Izquierdo, D.Parry, C.Halffter, J.Pons, V. Pablo Pérez, A.Anissimov, G.Noseda,
M.Guidarini, R.Behr, E.Villaume, J.Stulen, V.Sutej, A.Allemandi, R.Tolomelli, J.Casas, J.Mora, E.García Asensio,
S.Brotons, entre altres. Participa en cicles de concerts, festivals i produccions operístiques a Itàlia, Rússia,
Holanda, Alemanya, Grècia, Andorra, França, Mònaco (Opéra de Monte-Carlo), Japó i Espanya (incloent destacades actuacions en els principals auditoris i teatres: Palau de la Música Catalana, Gran Teatre del Liceu,
L´Auditori de Barcelona, Teatro Real-Madrid, Auditorio Nacional-Madrid, Teatro Zarzuela-Madrid, Teatro Monumental-Madrid, Auditorio La Coruña, Auditorio de Galicia, Palacio de Festivales de Cantabria, Palacio Euskalduna de Bilbao, Teatro Campoamor-Oviedo, Auditorio Príncipe Felipe-Oviedo, Teatro Villamarta-Jerez, Gran
Teatro de Córdoba, Teatro Cervantes-Málaga, Auditorio M.de Falla-Granada, Palau de les Arts-València, Teatre
Principal-València, Palau de la Música –València, Teatro Cuyás-Las Palmas de Gran Canaria, “Festival Castell de
Peralada”, “Festival de Torroella de Montgrí”, “Festival Grec”, “Festival Mozart”, “Festival de Música Clásica de
Galicia”, “Festival de Granada”, “Festival Ciudad de Lucena”, “A.B.A.O.”-Bilbao, entre altres).
En el camp operístic, ha interpretat: “Giulio Cesare”-Händel (Sesto), “La Cenerentola”(Cenerentola)/”Il Barbiere di Siviglia” (Rosina), “L´Italiana in Algeri” (Isabella)/”Il turco in Italia”(Zaida)/”Il viaggio a Reims”-Rossini,
“Così fan tutte”/”II re pastore”/”Die Zauberflöte”-Mozart, “Les contes d’Hoffmann”-Offenbach (Nicklausse),
“Roméo et Juliette”-Gounod (Stéphano), “Carmen”-Bizet, “Béatrice et Bénédict”-Berlioz, “Les Huguenots”Meyerbeer, “Manon”-Massenet, “L´enfant et les sortilèges”-Ravel, “Lucia di Lammermoor”-Donizetti, “La
Sonnambula”/“I Puritani”-Bellini, “La serva padrona”-Pergolesi, “Sly”-Wolf-Ferrari, “Evgeny Oneguin”Txaikovski, “Parsifal”/”Die Walküre”-Wagner, “Ariadne auf Naxos”/”Elektra”-Strauss, “La vida breve”-Falla,
“Tassarba”-Morera, “Babel 46”-Montsalvatge, entre altres.
Actua com a solista en: “Weihnachts-Oratorium”/”Johannes-Passion”/”Missa en si menor”/”Cantates”-Bach,
“Gloria”/”Juditha Triumphans/Motets/Cantates”-Vivaldi, “Stabat Mater”-Pergolesi, “Stabat Mater”-Boccherini,
“Jugendmesse”/”Missa de Sta. Cecília”/”Scena di Berenice”-Haydn, “Rèquiem”/”Missa de la Coronació”-Mozart, “9a Simfonia”-Beethoven, “Petite Messe Solennelle”/”Stabat Mater”/”Giovanna d´Arco”-Rossini, “Somni
d´una nit d´estiu”/”2a Simfonia”/”Die erste Walpurgisnacht”-Mendelssohn, “Missa en Do M.”-Schubert, “Rapsòdia per a contralt”-Brahms, “Rèquiem”-Bruckner, “Rèquiem”-Verdi, “Te Deum”-Kodály, “Stabat Mater”Dvorák, “Les Noces”-Stravinsky, “La damoiselle élue”-Debussy, “El pessebre”-Casals, “L´Atlàntida”/”El amor
brujo”-Falla, “Te Deum”-J.Vila, “Stabat Mater”-Murani(estrena absoluta)// “Cinco canciones negras”-Montsalvatge, “Die junge Magd”-Hindemith, “Suite vocal-instrumental”-Xostakòvitx, “Chansons madécasses”-Ravel..
En el que refereix la interpretació del Lied, des del 1992 forma un duo estable amb el pianista Vladislav Bronevetzky, portant a terme, des de llavors, una substancial activitat concertística que els ha portat a oferir recitals a
diversos països (incloent importants sales de concert, com ara el “Gran Teatre del Liceu”, “Sala Rachmaninoff”Moscou, “Hamarikyu Asahi Hall”-Tòquio, entre moltes altres), ja sigui en diversos festivals com en cicles de
concerts. Recentment han enregistrat el CD “Puixkin en música”, integrat per romances russes de diversos
compositors amb textos del poeta.
Ha enregistrat per Südwestfünk, BBC Radio 3, Radio Nacional de España-Radio Clásica, Catalunya Música,
Radio Netherlands, TVE, TV3, ARTE i Südwestfünk TV. Ha col.laborat en l´enregistrament d´un CD amb obres
de Joaquim Homs juntament amb V.Bronevetzky, en l´enregistrament en CD de l´òpera “Sly”-Wolf-Ferrari, juntament a Josep Carreras, en el DVD de les òperes “Il viaggio a Reims”-Rossini, “Die Walküre”-Wagner i en
l´enregistrament del CD “One life to live”, amb Manel Camp, amb obres de K.Weill i G.Gershwin.
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david alegret, tenor
Nascut a Barcelona (1972), inicia els estudis de cant al CSMB, amb Xavier Torra, i els finalitza a la
Musik-Akademie de Basilea amb Kurt Widmer. Perfecciona la tecnica vocal amb Ana Luisa Chova.
Va guanyar el primer concurs per a joves cantants lírics organitzat per “la Caixa” i el Gran Teatre
del Liceu (2003), va ser finalista d’Operalia (2003) i guanyador del Premi Karajan Stupendium (Staatsoper de Viena).
Ha cantat amb ONCA, OSV i amb I’OBC; Orquesta de Granada; Concerto Kbln, Le Concert de Nations, Simfonica i Filharmonica de Viena i London Philharmonic, sota la direcció de L. Heltay, J.
Casas, J. Savall, J. Vila, E. Colomer, J. Pons, D. Giménez, A. Koch, L. Foster, R. Palumbo, F. Luisi, A.
Zedda i J. López Cobos, entre d’altres.
Amb La Capella Reial de Catalunya ha interpretat orreo i Vespro della Beata Vergine de Monteverdi
i la Missa en Si menor de Bach. Com a solista també ha interpretat les Passions segons sant Joan
i sant Mateu de Bach, Requiem de Mozart, Petite Messe Solennelle i Stabat Mater de Rossini, La
Creació de Haydn, i El Messies de Handel.
Ha cantat en al Palau de la Música Catalana, Palau de la Música de Valencia, Auditori de Barcelona, Gran Teatre del Liceu, Teatro de la Maestranza de Sevilla; Konzerthaus, VOlksoper i Staatsoper
de Viena, Staatsoper d’Hamburg, Kunst und Konzerthaus de Lucerna i Queen Elisabeth Hall de
Londres.
Ha interpretat els papers de Lindoro (L’italiana in Algerí) a I’Staatsoper de Viena; Ramiro (La Cenerentola) a la Volksoper de Viena i Finish National Opera; comte de Libenskof (11 viaggio a Reims)
al Rossini Festival de Pesaro; Narciso (11 turco in Italia) a I’Staatsoper d’Hamburg. El 2006 debuta
a Trieste i a Palerm. El mateix any va actuar a Ravenna (amb Riccardo Muti) i Roma; va debutar
a l’Opernhaus de Zuric amb II barbiere di Siviglia el 2007 i al Teatro Sao Carlos de Lisboa amb
L’italiana in Algeri.
Recentment ha enregistrat amb I’OBC i Antoni Ros Marba El giravolt de maig d’Eduard Toldra.
Entre els propers compromisos té II turco in Italia a la Bayerische Staatsoper, La Cenerentola a
Brussel·les i Don Pasquale a Tolosa de Llenguadoc.
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enric martínez-castignani, baríton
El baríton italo-espanyol es formà a Barcelona així com a Staatliche Misikhochschule Heidelberg-Mannhein (Alemanya) graduant-se amb les millors qualificacions i guanyant divrsos premis.
Gerard Souzay, Carlos Chausson, Dalton Baldwin, Gerd Türk, Ulrich Eisenlohr, Mª Dolors Aldea,
Paul Schilhawsky i Wolfram Rieger. En la seva vessant de director d’orquestra estudia amb Pier
Cao, Eric Ericsson, Klaus Arp i Luís Gorelik.
Debuta com Ottone a “L’Incoronazione di Poppea”, interpretant des d’aquell moment numerosos rols com Schaunard (“La Boheme”), Dandini/Don Magnifico (“La Cenerentola”), Il Barone di
Trombock (“Viaggio a Reims”), Martino (“L’occasione fa il ladro”), Malatesta (“Don Pasquale”),
Enrico (“Il Campanello”), Bartolo (“Il Barbiere di Siviglia”), Taddeo (“L’Italiana in Algeri”), Raimbaud (“Le Comte Ory”), Dulcamara (“Elisir d’Amore”), Figaro (“Le Noze di Figaro”), Papageno
(“Die Zauberflöte”), Scharpless (“Madame Butterfly”) i Zurga (“La Pechêurs de Perles”), actuant
al Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu, the New Israeli Opera-Telaviv, Real Ópera de
Budapest, Badisches Stattstheater de Karlsruhe, Ópera de Oviedo, Teatro Villamarta, Gran Teatro
de Córdoba, Teatro Cervantes de Málaga, Auditorio de Galicia, OBC, Orquesta de la Comunidad
de Madrid, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de la RTVE, Festival Internacional de Perelada i el Festival Internacional de Granada. Entre els prestigiosos mestres que l’han dirigit hi
figuren George Pehlivanian, Alberto Zedda, Sebastian Weigle, Josep Pons i Jose Ramón Encinar.
Considerat un dels millors liederistes del país ha donat recitals a Espanya (Palau de la Música,
Auditori de Barcelona), Bélgica (Instituto Cervantes de Brusel·les), Xile (Santiago, Valparaiso),
Equador (Teatro Bolívar), Japó (Suntory Hall) aquests últims amb el pianista Dalton Baldwin.
“Winterreise Op. 89”, “Schwanengesang D. 957”, “Die Schöne Müllerin Op. 25” (F. Schubert)
i “Dichterliebe Op. 48” (R. Schumann) són algunes de les peces per les que se’l sol·licita més
sovint.
Nominat als Premis Grammy ha enregistrat per la Columna Música, Harmonia Mundi Ibérica i la
Deutsche Grammophon.
Entre els seus propers compromisos es troben “VEC Makropulos” (L. Janacek) a l’Òpera du RhinStrasbourg en l’estrena mundial de la producció del prestigiós director d’escena Robert Carsen,
“Die Zauberflöte” (W.A. Mozart) al palais de Beaux Arts, el “Winterreise Op. 89” (F. Schubert)
al Teatre Principal de Mallorca i el “Don Pasquale” (G. Donozetti) al Teatro Villamarta de Jerez.

