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Miquel Bofill i Albert Guinovart tenen trajectòries comunes i paral·leles que els situen entre
les figures més representatives del panorama musical sorgit a Barcelona els darrers trenta
anys. Quan dos artistes es coneixen des de fa molts anys,  el diàleg que estableixen en un
escenari és ple de complicitats que només la música pot transmetre. Dues personalitats
que han tocat juntes en innombrables ocasions des que es van presentar com a duo al
conservatori de Rotterdam el 1986. Ara, i per primer cop, es retroben en  el disc Dreams
que homenatja l’amistat dels seus instruments, que saben entrellaçar amb una màgia
plena de subtileses.

A la primera part del concert ens interpretaran dues peces d'aquest darrer treball
discogràfic ja que en el concert del 5 de setembre de 2015, en aquest mateix Espai
l'Amistat, ja ens varen delectar amb Haendeliana i Fantasia sobre 'Mar i cel' que també estan
incloses en el disc. 

La segona part la iniciarem amb la obra Ària  d'Eugène Bozza del 1936 i que fou una de les
seves primeres composicions més importants. Un compositor amb una àmplia producció
de música per a diferents conjunts, però que excel·li amb la música de cambra. 

Seguirem amb Homenatge a Lorca de Joan Albert Amargós on li versiona tres
conegudíssimes obres.

I acabarem el concert amb l'obra més coneguda de Darius Milhaud: Scaramouche, obra 
 inicialment composta per a saxo i orquestra a l'any 1937.  Posteriorment va fer una
reducció per a piano que és la que li va donar certa popularitat. Dels tres moviments, el
darrer, és el més conegut.
  

Introducció



PROGRAMA DE CONCERT

QUATRE  PRELUDIS DE  LLUM    (SAXÒFON ALT)    A.  GUINOVART  (1962) 

        I   - Llum de matinada
                                                                            

        II  - Llum de migdia

        III - Llum de tarda

        IV - Llum de capvespre
 
SONATA “MAGNA” PER A SAXO ALT I PIANO        A. GUINOVART

       -    Allegro

       -    Andante  

       -    Allegro
    

 NOCTURN A CHLOÉ     (PIANO SOL)                         A. GUINOVART                                         
                                                                                                          
 HOMENATGE A LORCA                                               J. A. AMARGÓS  (1950)

       -   Los cuatro muleros       
   

       -   Zorongo

       -   Anda jaleo
 
 SCARAMOUCHE                                                          DARIUS MILHAUD (1892-1974)
 

       -   Vif           
                                                                                        

       -   Modéré

       -   Brazileira



Format musicalment al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona va marxar a Londres per 
estudiar amb la pianista i pedagoga Maria Curcio de qui va ser el seu assistent. La seva activitat musical
es divideix en diferents vessants: composició, orquestració, docència, interpretació pianística i 
enregistraments.
Com a pianista ha tocat Amb orquestres com la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya,
Sinfónica de Madrid, Sydney Festival Orchestra, Gürzenich Orchester-Kölner Philarmoniker, Orchestre
Nationale de Montpellier, Helsinki Philharmonic Orchestra, Orchestre Nationale de Toulouse, Israel
Chamber Orchestra o Franz Liszt de Budapest.
Ha estat dirigit per Christopher Hogwood, Lawrence Foster, Franz Paul Decker, Edmon Colomer, Enrique 
Diemecke, Daniel Cohen, James Laughram, Josep Pons i Salvador Mas entre d’altres. Ha col·laborat amb
artistes com Victoria de los Ángeles, Ainhoa Arteta, Julia Migenes, Juan Diego Flórez o Nacho Duato.
En els seus recitales com a solista combina les seves obres amb les del gran repertori romàntic i clàssic. 
Ha enregistrat diversos discos amb obres de Joaquín Turina, Enric Granados, Isaac Albéniz, Albert
Guinovart (Harmonia Mundi) Joaquín Rodrigo (EMI), Tangos simfónics (DECCA). El seu últime
nregistrament és per a SONY Internacional, amb els seus dos primers concerts per a piano i  orquestra
amb The State Academy Symphonic Orchestra de San Petersburg dirigida per Vasily Petrenko, a més dels
seus celebrats “Valses poéticos”.
El seu catàleg d’obres com a compositor 
inclou les òperes ATZAR (1998) i ALBA ETERNA (2009), el ballet TERRA BAIXA (1999), abundant música
simfònica (entre aquestes, vuit concerts per a solista i orquestra) i una prolífica producció cambrística.
Les seves obres han estat dirigides per directors com Neville Marriner, Phillipe Entremont, Lawrence
Foster, Gianandrea Noseda, Franz Paul Decker o Vasily Petrenko; i arranjaments seus, per directors com
Plácido Domingo o Gustavo Dudamel.
Es conegut també pels seus musicals: MAR I CEL (1988, 2004 i 2014) (premio Max a la millor composició
2006), FLOR DE NIT (1992 i 2014), Desconcerto Grosso (1994), GAUDÍ, el musical de Barcelona (2003),
Paradís (2005) i La Vampira del Raval (2011) (premio Max a la millor composició 2012). També té dos
Premis Butaca com a millor compositor (2008 per “A la Toscana” i 2012 per “La vampira del Raval”). En
2007 es va estrenar la versión alemanya de Mar i Cel (Der Himmel und das Meer) en l’Opernhaus de
Halle, amb una nova orquestració simfònica.
En la seva vinculació amb el cinema ha creat la música per a diferents pel·lícules, entre les que destaquen
“El llarg hivern”, dirigida per Jaime Camino i amb la que va obtenir diversos premis.També destaca la seva
col·laboració en l’orquestració de l’oscaritzada banda sonora de “The Artist”.
En el terreny audiovisual, ha compost la sintonia d’algunes sèries televisives (Nissaga de Poder, Laberint 
d’ombres, Mirall trencat i El Cor de la Ciutat), així com a diferents muntstges teatrals dirigits per en Sergi
Belbel (TNC i CDN). També ha estat el creador de la música oficial dels Campeonats Mundials de 
Natación 2003 i 2013, i de la música per celebrar el Tricentenari composta per a tres-cents cellos.
Des de 2002 és professor d’orquestració i composició en l’ESMUC (Escola Superior de Música de
Catalunya), i des del 2014 acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Belles Arts i de Sant Jordi. També
ha guanyat el Premi Ciutat de Barcelona de Música de 2014.

Albert Guinovart



Miquel Bofill

neix a Molins de Rei i realitza els estudis  de saxòfon al Conservatori Superior Municipal de Música de
Barcelona sota la direcció del mestre Adolfo Vendes, aconseguint diversos premis i  mencions durant
aquest període. 
Durant dos anys cursa estudis de nivell superior i perfeccionament al Conservatori Nacional de Bordeus
sota la direcció del mestre Jean Marie Londeix, obtenint la medalla d'or en el grau superior de saxòfon al
1985, i la medalla daurada en música de cambra, mentre treballa amb el "Ensemble International de
Saxophone" amb el qual ofereix diversos concerts per França. 
Col·laborador habitual de "l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional  de Catalunya", amb la qual ha
realitzat enregistraments i diversos concerts de solista. 
Ha format part de formacions com Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Orquestra Simfònica de
Tenerife, Orquestra de Cadaqués, Barcelona 216, i l'Orquestra Simfònica del Vallès. 
Director i creador de la formació "SAX 13" (Saxofons de Barcelona), amb el qual ha gravat un C. D., amb
motiu del desè aniversari del seu naixement. 
Ha efectuat diversos concerts com a solista i amb diferents formacions, tant amb grups de cambra com
amb orquestra simfònica, actuant en prestigioses sales de concerts d'Espanya, França, Holanda, Itàlia,
Alemanya, Japó, Corea, i els Estats Units: The Berlin Potsdamer Platz Philarmonic Orchestra Hall, Frankfurt
Opera, Tokyo auditorium, Seoul auditorium, The Symphony Hall Osaka, Kyoto auditorium, Rossini de
Pesaro Theatre, Àngel Guimerà Theater in Tenerife, Sevilla auditorium, Manuel de Falla auditoriu in
Granada, Palau de la Música de Barcelona,   Palau de la Música de València i Auditori de Música de
Barcelona,   entre d’altres.
Ha treballat amb prestigiosos directors com E. Berstein, FP Decker, L. Foster, JL Koenig, S. Comisiona, A.
Ros Marbà, J. Pons, E. Colomer, S. Brotons, A. Tamayo, E. Marínez Izquierdo, A. García Asensio, García
Navarro i Victor Pablo Pérez, entre d’altres. També ha col·laborat amb artistes com Montserrat Caballé,
Barbara Hendricks i Michel Camilo. Ha enregistrat per a molts segells com Turtle Records, Emergo Classics,
ARS Harmonica, Audiovisuals de Sarrià, Anacrusi, Musikene Verso, Kairos, Naxos i Polifonía. I ha format
part de nombrosos enregistraments per a ràdio i televisió com La UER, TVE, RNE Radio Clássica, France
Musiques, RAI2, RF, SWR, ADR i DR.
Juntament amb l'activitat concertística, realitza una intensa tasca pedagògica. Des de la seva classe de
saxòfon al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, ha format grups que actualment imparteixen 
classes a diferents conservatoris i escoles de música, a més d'haver creat diferents grups de cambra
guanyadors de molts concursos. També ha impartit diferents cursos a Madrid, País Basc, Alacant, Mallorca,
etc. És  Catedràtic del Conservatori Municipal de Barcelona, i professor de música de cambra a l'Escola
Superior de Música de Catalunya.


