
El Cor de l’Empordà és un pro-
jecte artístic amb vocació de servei 
al territori i al país.
Les propostes culturals existents 
fins avui a les comarques gironines 
no contemplen un projecte que 
neix per ser participatiu, inclusiu, 
pedagògic i solidari.
Les grans obres musicals del re-
pertori sacre  del barroc, clàssic i 
romàntic amb els elements orques-
tra, gran cor i parts solistes, és l’iti-
nerari que el cor s’ha marcat per al 
seu desenvolupament musical.
La direcció i els integrants del 
cor són persones que provenen 
de diversos àmbits del món coral 
empordanès. Col·laboren amb 
un treball tècnic rigorós per a fer 
possible un producte d’alt nivell 
artístic.
El valor personal dels integrants 
del cor, la maduresa musical del 
país per part d’intèrprets i públic, 
els equipaments que configuren 
el mapa municipal i les diverses 
situacions històriques de país, han 

de servir per cohesionar un 
projecte cultural que neix amb voca-
ció de ser un projecte 
engrescador, inclusiu i proper. 
Amb seu a Verges, el cor està inte-
grat per 47 cantaires. Integren la seva 
direcció artística  preparadors de veu, 
directors d’orquestra i cor amb una 
trajectòria i experiència contrastada. 
La preparació de les obres té una du-
rada d’entre sis mesos i un any.
La junta del cor és qui governa 
l’activitat del cor i l’orquestra i pren 
les decisions estratègiques de cada 
projecte i és des d’on l’associació es 
vehicula en l’àmbit econòmic.
El projecte que el Cor de l’Empordà 
va iniciar per a la temporada 2017-18 
es resumeix en la preparació i catorze 
concerts del Rèquiem de Mozart amb 
gran èxit de públic i un molt bon 
resultat artístic.
La temporada 2018-19 vàrem in-
terpretar el Messies de Händel, amb 
l’orquestra Simfonieta Barroca sota la 
direcció de Juanjo Grande, a Ribes de 
Freser, Verges, Castelló d’Empúries i a 
l’Espai Ter de Torroella de Montgrí.
Des de 2020 preparem la Passió 
segons Sant Joan de J.S. Bach, que 
estrenarem el proper 10 de juliol de 
2022, també a l’Espai Ter de Torroella 
de Montgrí. Per aquest esdeveniment 
hem convidat al cor Ciutat de Mata-
ró. 
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Passió segons St Joan. BWV245. 
Johan Sebastian Bach

Que Bach tenia en gran estima la seva Passió 
segons st. Joan ho demostra les diferents ver-
sions que va anar fent de l’obra, que fou la més 
ambiciosa i gran composta fins a la seva arri-
bada a Leipzig com a Cantor, i que encara al 
final de la seva vida la seguia retocant i refent. 
La Passió es divideix en cinc parts diferents, tal 
com marcava la tradició: (Hortus, Pontifices, Pilatus, Cruxque, Sepulchrum). 
Però tota ella forma un tapís molt ben cosit, on hi podem trobar certes simetries en la construc-
ció de l’obra, seguint una narració presentada per l’evangelista i el discurs directe dels personat-
ges en els recitatius,  seguits de comentaris intercalats d’altres moviments amb textos poètics en 
les àries o en els corals que sovint tanquen o obren alguna de les seccions de l’obra. A banda de 
les intervencions del cor, on de vegades intervé com un protagonista més de l’obra, també, fent 
de turba exaltada que acusa i condemna Jesucrist. Els corals són l’essència de l’obra de Bach, 
perquè és aquí on s’hi reconeixia el poble que acudia temerós a l’església un Divendres Sant per 
sentir els esdeveniments explicats amb tants efectes dramàtics com Bach sabia descriure. Les 
melodies d’aquests corals eren cants que el poble se sabia  i que procedien de la llarga tradició 
luterana de cantar aquests himnes a l’església manllevats de textos i melodies antics. Bach els 
adaptava i amb això aconseguia  fer partícip l’oient de la representació.
 I aquest és, precisament, un dels grans reptes a l’hora d’interpretar aquesta obra;  aconseguir 
respectar al màxim a la idea original que Bach devia tenir de l’obra. Apropant-se als seus efectes 
musicals, però també interpretant els textos amb la seva màxima expressió. Aquesta obra, tot i 
no ser pensada per interpretar-se en un teatre, escenificada, conté elements d’un gran dramatis-
me que cal exposar i fer-ho entendre per fer més viva la interpretació. De la mateixa manera, la 
dicció del text i l’articulació de les frases musicals han de seguir l’estil propi d’aquesta música i 
vestir la part orquestral dels instruments d’època de manera que puguin reflectir aquesta execu-
ció de la forma més fidel possible.

La Passió segons Sant Joan (en alemany, Johannes Passion), BWV 245 és una obra religiosa com-
posta per Johann Sebastian Bach durant el primer hivern que va treballar a Leipzig. 
La va escriure per a ser executada la vigília del Divendres Sant de 1724.
Està escrita per a veus solistes, cor i orquestra. El text principal, basat en el Nou Testament, prové 
dels capítols 18 i 19 de l’Evangeli segons sant Joan. Les paraules de l’obertura, les àries, els recita-
tius i els corals es van prendre de diferents fonts, alguns d’ells de la Passió segons sant Mateu. Se 
sap també que Bach va utilitzar paraules de la Bíblia en la traducció de Martí Luter.
La Passió segons Sant Joan està formada de recitatius plens de dramatisme, corals, àries i ariosos, 
algunes combinacions d’aquestes formes, i les tornades. Tal vegada és menys coneguda que la gran 
Passió segons Sant Mateu redescoberta al públic el 1829 sota la direcció de Mendelssohn. En 
comparació amb la Passió segons Sant Mateu, la Passió de Sant Joan ha estat descrita com a una 
obra més extravagant, amb una immediatesa expressiva, de vegades més salvatge i menys acabada.
S’havia d’interpretar per primer cop a l’església de sant Tomàs de Leipzig, però finalment es va 
fer a l’església de sant Nicolau. És més curta que la Passió segons Sant Mateu, i va ser modifica-
da diverses vegades fins a la versió final de 1740. Les parts que Bach eliminà es van afegir com a 



apèndixs, però no es van interpretar a l’església. Hi ha uns recitatius les paraules dels quals es van 
prendre de l’«Evangeli de Mateu».
La versió més coneguda és la de 1724. El 1725 Bach va canviar l’obertura original (Herr, unser 
Herrscher, dessen Ruhm) per O Mensch bewein dein Sünde groß, que va ser després el final de la 
primera part de la Passió segons Sant Mateu. 
La part original del final es va canviar per Christe, Du Lamm Gottes, BWV 23. A més Bach va afe-
gir tres àries més. El 1730 Bach tornar a incorporar canvis; va incorporar l’obertura i la part final 
original, i eliminà les tres àries que havia afegit. 
 



Cor Ciutat de Mataró és un projecte que sor-
geix de la inquietud d’oferir un grup vocal de 
qualitat en el panorama musical i coral de Ca-
talunya, a la vegada que vol tenir en compte 
l’aspecte formatiu dels seus membres. És un 
grup vocal amb una base de fins a 24 cantants 
amateurs amb bon nivell vocal i musical, un 
quartet de cantants professionals i un grup de 
semiprofessionals (estudiants de grau superior 
de cant), que neix sota l’empara de  l’ajunta-
ment de Mataró. Aquest grup pretén, princi-
palment, contribuir a la dinamització cultural 
de la ciutat i a la comarca del Maresme i, a més, 
portar els seus programes a altres localitats, fes-
tivals de música d’arreu i fer col·laboracions 
amb grups instrumentals i orquestrals.
En aquest sentit, un dels compromisos que ad-
quireix el CCM és el de recuperar i treballar 
obres i autors que han tingut, en diferents mo-
ments de la història, relació amb Mataró.
El Cor Ciutat de Mataró es va estrenar el mes 
de juliol de 2009 amb un programa al voltant 
de les obres corals de C. Taltabull (autor rela-
cionat amb la ciutat de Mataró) i compositors 
del segle XX.
Des de llavors ha participat en diferents festi-
vals de música: Setmana de Música Antiga de 
Mataró, Tiana Antica, Festival Shakespeare, 
la Setmana de Cant Coral de l’Hospitalet i el 
Festival Grec de Barcelona, en col·laboracions 
amb artistes com l’actor Enric Arquimbau, el 
coreògraf Miquel G. Font i la companyia de 
dansa Habemus Corpus, o el grup Barroc del 
Cafè, i que l’ha dut a actuar en espais emblemà-

tics com la Sala Maria Aurèlia Campmany del 
Mercat de les Flors, al Paranimf de la Univer-
sitat de Barcelona o al Palau de la Música Ca-
talana.

Entre el seu repertori cal destacar The Fairy 
Queen de H. Purcell, el Messies de G.F. Haen-
del (amb Álvaro Albiach i l’Orquestra de Cam-
bra de Granollers), el Requiem de W.A. Mozart 
en la versió per a piano a 4 mans de C. Czerny 
(amb els pianistes Miquel Hernández i Mireia 
Fornells), el Glòria de Vivaldi (amb l’Orquestra 
de Cambra Catalana), un Rèquiem alemany, 
de J. Brahms i les Passions segons Sant Mateu 
i segons Sant Joan de J.S. Bach (amb l’Orques-
tra Simfònica del Vallès i Xavier Puig). Recent-
ment ha interpretat el Magníficat de J.S. Bach 
amb l’Orquestra Barroca de Barcelona i el di-
rector Gilles Colliart.
Ha treballat amb altres cors, com el Cor de 
Cambra de la Diputació de Girona, dirigit 
per Pablo Larraz (música coral del romanticis-
me alemany), el cor de la Yale Glee Club de la 
Universitat de Yale (Estats Units), o bé amb la 
Coral Cantiga, dirigida per Pep Prats (Fàbrica 
de Sons) i ha estat convidat per l’Orfeó Català 
al projecte Xarxa Coral 2018.

Ha estrenat obres corals escrites i dedicades al 
Cor Ciutat de Mataró amb composicions de 
Moisès Bertran, Marcel Olm i Miguel Ángel 
Hurtado, músics vinculats a la ciutat, i ha re-
cuperat algunes obres del barroc d’autors locals 
com Salvador Laverni.

Ha gravat recentment el disc Les set paraules 
de Crist a la Creu, de Cristòfor Taltabull, amb 
el tenor Josep Fadó, editat per Audiovisuals de 
Sarrià i el CD Els Pastorets de Mataró per com-
memorar la celebració del centenari d’aquest 
espectacle nadalenc.

El seu director titular és, des dels seus inicis, 
Jordi Lluch i Arenas.



Cor de l’Empordà, Cor Ciutat de Mataró & Simfonieta Barroca
 
Director  Jordi LLUCH i ARENAS 

Directora del COR Montserrat MENESES
Preparadors del COR  Asumpta CUMÍ, Xavier MENDOZA
Pianista correpetidor: Pere PUIG
Solistes:  Evangelista: Toni ARAGÓN
 Jesús: Joan VILA
 Soprano: Soledad CARDOSO
 Contratenor: Leandro MARZIOTTE
 Tenor: Aitor GARITANO
 Baix: Xavier MENDOZA
Duració del concert: 120’

REQUISITS TÈCNICS I D’ESPAI: Espai adient per a interpretar música sacra. Amb punts 
de llum i material bàsic per a l’orquestra i cor. Aigües. Cadires a l’escenari per seure quan el 
cor no intervé. Cadires pels 13 músics, 5 solistes i tarima pel director. Vestidors. Entarimat 
per a 65 cantaires en tres nivells diferents. 

 JOHANNES PASSION, J.S. Bach



El Cor de l’Empordà amb Simfonieta Barroca sota la direcció de Juanjo Grande interpretant El Messies de Haendel 
a l’Auditori-Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, l’any 2020.

Simfonieta Barroca
L’Orquestra Simfonieta Barroca està integrada per antics membres del que va ser el Teatre Instrumental, 
basat en propostes historicistes que ressalten un treball estètic-històric amb instruments que són originals 
de l’època. La majoria dels seus components resideixen en terres empordaneses.



Jordi Lluch Arenas

Ha realitzat estudis de piano amb Joan Rubinat 
i Miquel Farré; estudis superiors  en composició 
i instrumentació al Conservatori Professional de 
Badalona, i els de direcció d’orquestra al Conser-
vatori Superior Municipal de Música de Barcelona 
amb Albert Argudo; també ha seguit estudis de 
cant, amb Ricard Bordas i Salvador Parron.
Com a cantant ha participat en diferents forma-
cions vocals: Coral Càrmina, Cor Madrigal, Ca-
pella de Santa Maria del Mar i per a l’espectacle 
de l’Auditori de Barcelona Wimoweh (els camins 
de la veu). Ha participat també com a cantant en 
el curs internacional Baroque Voices amb Gianlu-
ca Capuano i Roberto Gini a Carpentras i a Nor-
mandia (França). Ha exercit també de professor 
de Pedagogia de la Música a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC).
En el camp de la direcció coral s’ha format amb 
Mireia Barrera i Pierre Cao principalment i tam-
bé i ha participat en diferents cursos amb mestres 
com Manel Cabero, John Poole, Carl Hogset, Jo-
han Dujck, Martín Schmidt, Josep Vila... 
És coordinador i professor de direcció coral en els 
cursos anuals que organitza la FCEC (Federació 

Catalana d’Entitats Corals) en la demarcació del 
Barcelonès. Ha estat professor també en altres cur-
sets de direcció com en les dues edicions del Curs 
d’Estiu de Direcció Coral organitzat per SCIC, 
ESMUC i FCEC, o bé al 1r Taller de direcció coral 
(Mataró). Ha dirigit diferents formacions vocals al 
Maresme, al Vallès, al Gironès i al Barcelonès. 
Ha  gravat el disc «Les set paraules de Crist a la 
Creu», de Cristòfor Taltabull, dirigint l’Orquestra 
de Cambra de Granollers, el Cor Ciutat de Ma-
taró i el tenor Josep Fadó, editat per Audiovisuals 
de Sarrià. I recentment ha recuperat l’obra «El 
Misterio de la Redención» del mateix Cristòfor 
Taltabull i l’ha reestrenat amb l’Orquestra Terrassa 
48. És també el responsable musical del projecte 
solidari Cantem Àfrica. Un projecte de cooperació 
a Moçambic i el Senegal.

Actualment fa de director-preparador al projecte 
El Cor Canta, a Barcelona i dirigeix la Coral Re-
gina de Manlleu, la Coral Belles Arts de Sabadell 
i és fundador i director del Cor Ciutat de Mataró. 
És, també, llicenciat en Filologia Catalana.



Montserrat Meneses i Sendrós

Inicia els seus estudis musicals a l´Escola Muni-
cipal de Música Pau Casals del Vendrell. Poste-
riorment estudia als Conservatoris de Tarragona, 
Badalona i Barcelona on obté el títol superior 
de solfeig. Ha assistit a diversos cursos de direc-
ció coral amb Manel Cabero, Josep Prats, Josep 
Vila, Mireia Barrera, Pierre Cao, Laszlo Heltay i 
Johan Duyck, entre d’altres. Ha participat tant de 
formadora principal com d’assistent en diverses  
edicions del Messies participatiu que organitza La 
Caixa i des de fa 10 anys és la directora musical del 
projecte Canta Gran, de l’ajuntament de Barcelo-
na i l’Auditori.
Ha sigut membre de l’equip de professors de la 
FCEC entre el 2001 i el 2010, membre de l’equip 
de professors dels cursos de direcció del SCIC, 
ha impartit diversos cursos de direcció coral i de 
pedagogia arreu del territori i ha col·laborat en 
diverses edicions del Vine a cantar l’Auditori de 
Barcelona. 
Ha dirigit formacions corals com ara el Cor Joves 
Veus del Vendrell, del qual va ser fundadora, la 
Coral Genciana de Barcelona, el Cor Regina de 
Manlleu, el Cor Orfeó Parroquial del Vendrell, el 
Cor de cambra de la Diputació de Girona i el cor 
Allegro de Barcelona. 
Ha estat professora de didàctica de la cançó a la 
Universitat Rovira i Virgili.
Actualment és directora del Cor Zongora i del cor 
Veus Blanques de l’EMMPAC del Vendrell, on 
és també professora de cant coral i coordinadora 
d’activitats. Codirectora del programa Cantània 
de l’Auditori de Barcelona i codirectora i direc-
tora artística del programa Canta Gran, projecte 
coproduït per l’Auditori de Barcelona i l’Ajunta-
ment de Barcelona. Forma part de l’equip de pro-
fessors del curs de direcció de la FCEC. 

Assumpta Cumí

Inicia els seus estudis musicals al Conservatori de 
Música de Sabadell i obté el Premi d’Honor del 
Grau Mig de Cant. Perfecciona els seus estudis 
vocals amb Maty Pinkas i Mila Diulguerova de la 
Universitat de Sòfia (Bulgària) i Cynthia Sanner 
professora de la «Juilliard School» de Nova York.
Canta, com a solista, tant Sarsuela com Oratori 
Stabat Mater (Pergolesi), Magnificat i Glòria (Vi-
valdi), Oratori de Nöel (Saint-Saëns), Missa Bre-
vis, Missa de la Coronació i Réquiem (Mozart) i 
Chichester Psalms (Bernstein)
També participa, com a solista, en les Òperes : Le 
Nozze di Figaro, La Flauta Màgica, Traviata i Car-
men dins del cicle Òpera a Catalunya organitzat 
per l’Associació d’ Amics de la Òpera de Sabadell 
(AAOS) i a les Òperes Aïda, Traviata i Carmen 
amb l’ AOIST (Terrassa), en l´Òpera Idomeneo a 
Santiago de Compostela amb «Les Musiciens du 
Louvre» dins el Festival «Via Stellae» i en The Rape 
of Lucretia (B.Britten) en el Festival Shakespeare 
de Santa Susana dirigida per Carme Portacelli.
És membre del Cor de Cambra del Palau de la 
Música Catalana i del quartet vocal Kosmos espe-
cialitzat en música antiga i contemporània.
Va ser professora de cant de l’escola CEME de 
Sabadell i actualment desenvolupa la seva tasca 
pedagògica enfocada en la rehabilitació de patolo-
gies vocals, preparació dels alumnes per audicions 
i com a Coach Vocal amb les Corals Belles Arts i 
Orfeó de Sabadell, l’ IES de Sentmenat, l’Agru-
pació Coral de Matadepera, el Cor Anton Bruc-
kner de Barcelona i el projecte «And&Cat Music 
Coral» dirigit per Gregorio Salvador que uneix les 
terres d’Andalusia i Catalunya.
Recentment ha impartit uns tallers de tècnica vo-
cal en línia organitzats per la FCEC.



Antonio ARAGÓN SAUGAR, Evangelista

Antonio Aragón Saugar, col·labora amb dife-
rents grups de música antiga, Capella de Minis-
trers, Capella Reial de Catalunya, Estil Concer-
tant, Camerata Iberia i Ensemble Elyma entre 
altres. També amb l’orquestra Barroca de Sevilla 
i La Orquestra Barroca de Salamanca, així com 
amb el grup Studium Aureum dirigit per Carles 
Ponseti. Ha participat en diverses produccions 
com ara Bastien und Bastienne, Die Zauberflöte, 
L’italiana in Algeri, La Fanciulla del West, Mari-
na, La sonnambula, Don Pasquale, Pagliacci, Sa-
lome, La Madrileña, Cosa Rara, Il mondo della 
Luna, Otello, Le Nozze di Figaro, Carmen, Tu-
randot, Eugen Oniegin, etc. 
En el repertori orquestral ha interpretat obres 
com el Magnificat, l’Oratori de Nadal i diver-
ses Cantates i Pasions de Bach, Missa de Santa 
Cecília de Gounod, La Missa de la Coronació, 
Réquiem, Missa en do menor de Mozart, Les Es-
tacions i La Creació de Haydn, El Messies i Ju-
das Maccabeus de Haendel, El Retablo de Maese 
Pedro de Falla, Les passions de Johan Sebastian 
Bach, Das Lied von der Erde de Mahler, Missa 
Solenelle i Stabat Mater de Rossini,...

És professor de Cant del Conservatori de Música 
i Dansa de Mallorca des de l’any 1999.

Joan VILA, Jesús

 Joan Vila és professor de música. Imparteix 
classes i dirigeix la coral de l’Institut Alexandre 
Deulofeu de Figueres. Treballa en aquest centre 
des del 2007. La música està impregnada en la 
seva persona i a banda del treball a l’aula també 
canta en un grup d’havaneres i en una coral. 
Assegura que és un apassionat de la seva feina. 
Fill de mestre, va néixer a Girona fa 39 anys, 
quan la seva llar familiar es trobava a Roses, a la 
Casa dels Mestres, un edifici que ja no existeix i 
en el qual hi ha, actualment, la biblioteca Jaume 
Vicens Vives.
Vaig començar a estudiar música tard, als 12 
anys, però em va acabar enganxant. Tot i això, 
quan vaig acabar l’institut, vaig anar a estudiar 
Història, primer, i després vaig fer un segon ci-
cle de musicologia, tot això compaginat amb els 
estudis de conservatori. Els dos perfils d’interès 
els va acabar ajuntant la Història de la música. 



Soledad CARDOSO, soprano

Soledad Cardoso deixebla d’ Alfredo Kraus i 
Teresa Berganza en l’ESM Reina Sofia. En el seu 
repertori destaquen les següents produccions: 
Manon, Don Carlo, The Little Sweep (Britten), 
Les Noces de Fígaro, La Flauta Màgica, Rè-
quiem de Mozart, Orfeo ed Euridice de Ha-
ydn, la Resurrezione de Händel, Così fan tutte, 
L’elisir d’amore, Marina (Arrieta), El Retablo 
de Maese Pedro, La Corte de Faraón, L’italiana 
in Algeri, La Bohème, Carmen i Peter Grimes. 
Va ser seleccionada per William Christie per 
integrar Le Jardin des Voix i realitzar una gira 
europea amb Les Arts Florissants. Ha treballat 
com a solista en produccions de música antiga 
arreu de l’estat espanyol. Ha interpretat el Gloria 
de Poulenc, la Gran Missa en Do menor de Mo-
zart i Carmina Burana a París, i els Requiems 
de Fauré i Gounod a Clermont-Ferrand. Ha 
participat en l’estrena absoluta a Espanya de 
l’òpera Ptolomeo de Händel. 

Leandro Marziotte, contratenor

El contratenor Leandro Marziotte va néixer a 
Salto, Uruguai, però ha viscut a diferents ciutats 
europees, fins decidir-se per Barcelona. Aborda 
una gamma molt àmplia del repertori solista, 
des de l’Edat Mitjana passant el Renaixement i 
molt especialment en el període Barroc.
A 2014 va guanyar em primer premi al Con-
curs Internacional Handel a Göttingen com 
a contratenor solista junt al Ensamble Radio 
Antiqua. Té un Màster en Cant Barroc del Con-
servatori Reial de La Haya i una Llicenciatura 
en Interpretació del Conservatori d’Estrasburg. 
Ha cantat a diferents i importants teatres com 
ara el Teatre Colón de Buenos Aires, el Teatre 
Municipal de Rio de Janeiro, el Teatre Solis de 
Montevideo, el Teatre Simon Bolívar de Ciutat 
de Mèxic, el Teatre Mario Laserna de Bogotà, la 
Maison Symphonique de Montreal, la Maison 
de la Radio de Paris, Chapelle Royale de Versa-
lles, Victoria Hall de Ginebra, Concertgebouw 
de Broixes, Bozar de Brussel·les, De Doelen 
Rotterdam, Kölner Philharmonie, el Palais des 
Congrès de Cracovia entre d’altres.



Aitor Garitano, tenor

El tenor bergarès Aitor Garitano començà els 
seus estudis musicals a Música Eskola de Ber-
gara. Formà part del cor de l’Orfeón Joven de 
Bergara i participà en diferents musicals posats 
en escena per l’esmentat orfeò.
Garitano ha actuat en diferents escenaris com a 
solista. El 2017 fou seleccionat per cantar amb 
el Cor Mundial Juvenil (World Youth Choir 
2017) i el maig de 2018 va participar en la ópera 
Bastian und Bastianne (Bastian) representada a  
Tolosa.
En aquets moments es trova immers en els 
estudis professionals de cant. 
També compagina feines de direcció en dife-
rents cors: Bergarako Orfeoi Gaztea, Bergarako 
Sutargi Abesbatza, Ezoziko Ama Abesbatza 
(Soraluze) Oñatiko Ganbara Kantu Eskola, 
esent el director i professor de cant en aquesta 
darrera. 

Xavier Mendoza Oliva, baríton 

Membre de l’Escolania de Montserrat. Co-
mença els estudis de cant a Barcelona amb 
Chantal Botanch i M.Carmen Bustamante. 
Debuta com a professional l’any 1994 al Festi-
val de Peralada amb l’estrena absoluta de Babel 
46, de X. Montsalvatge. De l’any 1996 al 2002 
estudia a Alemanya, allà obté el títol superior 
de cant i participa en diferents òperes al Teatre 
estatal de Freiburg.
Guanya diversos premis en concursos interna-
cionals. Es sumergeix en el món del lieder amb 
Irvin  Gage al Conservatori Superior de Zürich.
 Establert a Catalunya des del 2004  debuta a les 
temporades del Teatro Real de Madrid, Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona, Teatro Campoa-
mor d’Oviedo, Teatro Cervantes de Málaga, 
Maestranza de Sevilla, Arriaga de Bilbao...
Ha interpretat entre d’altres: La flauta màgica, 
Cosi fan tutte, Le nozze di figaro, l’Occasione fa 
il Ladro, Il mondo della luna, Madame Butter-
fly, Bohème, Marina, Don Carlo,... 
Ha interpretat les grans obres de repertori 
sacre: Johannes Passion, Mathäus Passion, 
Oratori de Nadal, Magnificat de Bach, El Mes-
sies de Händel, el Tedeum de Charpentier i els 
Requiems de Mozart, Brahms, Verdi i Fauré. 
En l’apartat docent, ha estat professor a l’ES-
MUC, al Conservatori del Liceu de Barcelona i 
dirigeix l’associació Òpera Jove per a la promo-
ció de noves veus.


