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PARIS 1910

F. Mompou Impressions Íntimes (1912)

(1893-1987) Ocell trist

 Cuna

 Secret

C. Debussy Preludis (1910)

(1862-1918) Danseuses de Delphes 

 Voiles 

 Le vent dans la plaine 

 «Les sons et les parfums tournent dans  

 l’air du soir» 

 Les collines d’Anacapri 

 Des pas sur la neige 

 Ce qu’a vu le vent d’ouest 

 La fi lle aux cheveux de lin 

 La sérénade interrompue 

 La cathédrale engloutie 

 La danse de Puck 

 Minstrels 

I. Albéniz Ibèria (1906)

(1860-1909) Evocación

 El Puerto

 El corpus christi en Sevilla

Aquesta proposta ens evoca al París de principis del segle XX. Quan 
Frederic Mompou hi va anar a estudiar al 1911, va quedar impregnat 
de les noves sonoritats de Debussy i Ravel. Meravellat, al tornar 
va escriure les Impressions Íntimes. El primer llibre de preludis 
de Debussy és un recull de petites peces descriptives, impressions 
basades en temes molt diversos i relacionats amb els escriptors 
simbolistes que tant admirava.
Finalment el primer quadern de la Suite Ibèria, 12 nouvelles 
«impressions» en quatre cahiers d’Isaac Albèniz. Sobre aquesta 
obra, Oliver Messiaen va dir: “representa l’obra mestra de l’escriptura 
pianística.”

Esta propuesta nos evoca al París de principios del siglo XX. Cuando 
Frederic Mompou fue a estudiar en 1911, quedó impregnado de las 
nuevas sonoridades de Debussy y Ravel. Maravillado, al volver escribió 
las Impresiones Íntimas. El primer libro de preludios de Debussy es una 
recopilación de pequeñas piezas descriptivas, impresiones basadas en 
temas muy diversos y relacionados con los escritores simbolistas que 
tanto admiraba.
Finalmente el primer cuaderno de la Suite Iberia, 12 nouvelles 
«impresiones» en cuatro cahiers de Isaac Albéniz. Sobre esta obra, 
Oliver Messiaen dijo: “representa la obra maestra de la escritura 
pianística.”

Cette proposition nous rappelle Paris du début du XXe siècle. Quand 
Frederic Mompou y est allé étudier en 1911, il fut imprégné des 
nouvelles sonorités de Debussy et Ravel. Émerveillé, à son retour 
il a écrit les Impressions Íntimes. Le première livre de préludes 
de Debussy est une collection de petites pièces descriptives, des 
impressions basées sur des sujets très diff érents et liés aux écrivains 
symbolistes qu’il admirait tant. 
Finalement, le premier cahier de la suite Iberia, 12 nouvelles 
«impressions» en quatre cahiers d’Isaac Albèniz. À propos de ce 
travail, Oliver Messiaen a dit: «représente peut-être le chef-d’œuvre 
de l’écriture pour piano».

Th is concert evokes memories of Paris in the early 20’s. Frederic 
Mompou studied there in 1911 and was impressed by the new 
Debussy and Ravel’s sonorities. So on his return to Catalonia he 
wrote Impressions Íntimes. Th e Debussy’s preludes are a set of small 
descriptive pieces, impressions based on diff erent themes related to the 
symbolic writers who he admired. 
Finally, the fi rst book of Suite Iberia, 12 nouvelles «impressions» en 
quatre cahiers, Isaac Albeniz was highly praised by Claude Debussy 
and Olivier Messiaen, who said: “Iberia is the wonder for the piano; it 
is perhaps on the highest place among the more brilliant pieces for the 
king of instruments”.

Programa

Carles Font, piano

Dissabte 9 Octubre
Església de Sant Martí d’Empúries

19 hores
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CARLES FONT, piano
Carles Font i Turon (Girona, 1989), va iniciar els estudis musicals a l’edat de quatre anys amb la professora Núria 
Cullell, utilitzant el mètode Suzuki.

Va ser alumne del mestre Leonid N. Sintsev. Al 2007 es va graduar de Grau Mitjà al Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona, amb la professora Anna Ferrer on va obtenir menció honorífi ca.

Es va llicenciar en interpretació de música clàssica i contemporània a l’Escola Superior de Música de Catalunya durant 
el 2008-2012 sota la direcció de Vladislav Bronevetsky on va aconseguir matrícula d’honor de piano.

Durant el 2012-2014 va ampliar la seva formació al conservatori Rimsky-Korsakov de Sant Petersburg amb la 
professora Nina N. Seriogina on va obtenir el diploma de “Posgraduate Performance Course”. 

Al 2016 es va graduar del Màster d’estudis avançats en interpretació de música clàssica i contemporània amb el 
professor Denis Lossev a l’Esmuc. 

Paral·lelament va fer els dos cursos de la formació de Professorat IEM al Conservatori Superior del Liceu, dirigits pel 
Dr. Emilio Molina. 

Actualment treballa al Conservatori de Música de la Diputació de Girona i al Conservatori de Música de Vila-seca i 
ho combina amb l’activitat concertística.

A part dels estudis reglats, ha assistit a nombroses classes magistrals amb mestres de gran renom com Paul Badura-
Skoda, Boris Berman, Luiz da Moura, Claudio Martínez, Kalle Randallu, Yuri Bogdanov, Valerio Permuroso, Oleg 
Malov, Marcel Baudet, Cecilio Tieles o Bernd Goetzke entre d’altres.

PROPER CONCERT: DISSABTE 30 D’OCTUBRE, 19 H. A L’ALFOLÍ DE LA SAL

DEL CLÀSSIC AL JAZZ

MARÇAL FONT, piano - MARTÍ AIGUABELLA, piano




