
TIANA ANTICA 2017
18è FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DE TIANA

- NOTA DE PREMSA -

 El Tiana Antica 2017 oferirà cinc concerts, entre el 20 i el 28 de maig.

 El trobador occità Bernart de Ventadorn, les músiques del temps de 
Cervantes, el barroc francès i italià, Johann Sebastian Bach, i la música per a 
veu i guitarra de Ferran Sor, protagonistes de l’edició d’enguany.

 El concert del violagambista Santi Mirón tindrà caràcter solidari, i els beneficis
aniran destinats a l’ONG Save the Children.

 El Tiana Antica continua sent l’únic festival europeu que ofereix l’accessibilitat
a persones amb diversitat visual en tots els seus concerts.

El Tiana Antica, el Festival de Música Antiga de Tiana arriba aquest 2017 a la seva 
divuitena edició. Enguany s’han programat un total de cinc concerts, que se celebraran 
durant els dos últims caps de setmana d’aquest mes, del 20 al 28 de maig, en diferents 
espais emblemàtics de Tiana, com l’Ermita de l’Alegria, la Masia Can Parxet o el Casal 
de Tiana. 

Les formacions convidades enguany són el violoncel·lista barroc Guillermo Turina i la 
clavecinista Eva del Campo; el quartet de música medieval Mos Azimans; el 
violagambista Santi Mirón; el Quartet Barroc de Sant Simó; i el duet de veu i guitarra 
format per Marta Rodrigo i Andreas Martin. 

Tots els concerts del Festival són interpretats amb criteris històrics i amb instruments 
originals o rèpliques.

Un dels atractius del Tiana Antica, vigent des de l’edició del 2011, és la descoberta 
tàctil d’instruments que s’ofereix a totes les persones amb discapacitat visual, després 
de cada concert, amb la companyia i els comentaris dels artistes.

Els concerts del festival tenen un preu únic de 10 euros, i les entrades es poden 
adquirir directament a taquilla, mitja hora abans del concert, de manera anticipada a 
través del web TICKETEA, i en diversos establiments de Tiana (Forn Aixelà, Forn Solà, 
Espai Eco, Casper Botiga, Queviures Anita).

El primer concert del Tiana Antica 2017 tindrà lloc el dissabte 20 de maig, a les 7 de la 
tarda, a la Masia de Can Parxet. Guillermo Turina, violoncel barroc, i Eva del Campo, 
clavecí, interpretaran un programa que han titulat Les Goûts Réunis. Sonates franceses
i italianes per a violoncel i baix continu . S’hi podran sentir músiques de Vivaldi, 
Geminiani, Boismortier i Barrière.



El segon concert es farà el diumenge 21 de maig, a les 7 de la tarda, a l’Ermita de 
l’Alegria. Hi actuarà el quartet de música medieval Mos Azimans, format per la Laia 
Frigolé (cant), Míriam Encinas (flautes i percussió), David Codina (organetto) i Pau 
Marcos (viella i direcció). El programa que presentaran es titula En un miralh. 
Chansons de Bernart de Ventadorn, dedicat al més gran trobador occità.

El tercer concert es farà el divendres 26 de maig, a les 9 de la nit, a la Sala Albéniz del 
Casal de Tiana. Es tracta d’un concert solidari organitzat amb la col·laboració de Lux 
Fundació, a benefici de l’entitat Save the Children. Amb un programa titulat Bach!, el 
violagambista Santi Mirón oferirà música del gran mestre del barroc alemany, i també 
de Georg Philipp Telemann.

El quart concert tindrà lloc el dissabte 27 de maig, a les 7 de la tarda, a l’Ermita de 
l’Alegria. El Quartet Barroc de Sant Simó, format per Víctor Vives i Joan Vives (flautes de
bec), Xavier Domínguez (vihuela i guitarres) i Jordi Feliu (violoncel), ens oferirà un 
programa que han titulat «Donde hay música no puede haber cosa mala». Música en 
temps de Cervantes. S’hi podran sentir música d’autors d’aquell temps, com ara Gaspar
Sanz, Diego Ortiz, Francesc Guerau, Luís de Narváez, Alonso Mudarra, Antonio Martín y
Coll o Joan Arañés.

El cinquè i últim concert es farà el dia següent, el diumenge 28 de maig, novament a les
7 de la tarda, a l’Ermita de l’Alegria. La mezzosoprano Marta Rodrigo i el guitarrista 
Andreas Martín oferiran el programa Cançons d’amor en temps de guerra. La guitarra 
romàntica de Ferran Sor. S’hi podran sentir obres del gran músic català, i també de 
l’italià Federico Moretti.
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