El Trio Pedrell, de gira per la Xina aquest
mes de maig

El Trio Pedrell, format per Christian Torres (violí), Ferran Bardolet (violoncel) i Jordi Humet (piano), ha estat
convidat a una gira de concerts per la Xina del 3 al 22 de maig. Amb un total d’onze concerts, a més de
diverses xerrades i classes magistrals, el Trio oferirà un programa monogràﬁc dedicat a Beethoven titulat
“Joventuts i vellesa: 190 anys de la mort de Beethoven”. Els músics tocaran el Trio núm. 1 en Mi b major,
op. 1 i el Trio núm. 2 en Sol major, op. 1, tots dos obres de joventut del compositor, i el Trio núm. 1 en Re
major, op. 70, “el Fantasma”, obra de maduresa.
Els concerts tindran lloc a les ciutats de Foshan, Changsha, Ningbo, Pequín, Linyi, Dongying, Tangshan,
Puxian i Dongguan. La gira culminarà a Catalunya en un concert únic a l’Auditori Municipal de Terrassa el
diumenge 28 de maig (18. 00 h).
Els membres del Trio Pedrell van estudiar en diferents escoles nacionals (Escola Superior de Música de
Catalunya, Musikeon i Escuela Superior de Música Reina Sofía) i internacionals (Hochschule für Musik
Hanns Eisler i Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy). Tot i ser una formació jove,
el grup ja ha estat guardonat amb alguns premis importants: primer premi en el 24è Concurs Internacional
Paper de Música de Capellades; primer premi del 4t Concurso Internacional de Música de Cámara Antón
García Abril; primer premi en el 9è Concurs Internacional de Música de Cambra de Les Corts i premi
especial del públic; segon premi de l’11è Concurs Internacional de Música de Cambra Montserrat Alavedra
i premi especial del públic; i Premi de Joventuts Musicals de Catalunya, per participar a la Xarxa de
Músiques de Catalunya, del 21è Concurs Josep Mirabent i Magrans de Sitges. El 2015 va ser guanyador del
concurs Mi Primer Auditorio, de la Fundació Piu Mosso, seleccionat entre més de cinc-cents grups, tot
debutant a l’Auditorio Nacional de Madrid amb gran èxit de públic i crítica.
El Trio Pedrell ha actuat a diversos auditoris de Catalunya, Espanya i Europa, així com també ha estat

convidat a participar en diversos festivals catalans. Entre els mesos d’octubre i novembre del 2015, el Trio
va realitzar una gira per Espanya, amb actuacions a Almeria, Zamora, Zafra, Segòvia, Burgos, Oviedo i la
Corunya. El proper diumenge 30 d’abril el Trio Pedrell actuarà a Frankfurt, al Holzhausenschlosschen, en
un concert organitzat per la Frankfurter Bürgerstiftung, amb obres de Schubert (Trio en Si b major, D. 28,
“Sonatensatz”), Gerhard (Trio núm. 2) i Brahms (Trio núm. 3 en Si major, op. 8).

