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Programa 
 
Franz Schubert (1797 - 1828)  - Sonata per a violí en Re major, D.384  
op. 137/1 (1816) 
 

· I. Allegro molto 
· II. Andante 
· III. Allegro vivace 

 
John Cage (1912 - 1992) – Nocturne, per a violí i piano (1947) 
 
Manuel de Falla (1876 - 1946) - Suite populaire espagnole, per a vioí i 
piano – arranj. (1926) 
 

· I. El Paño Moruno 
· II. Nana 
· III. Canción 
· IV. Polo 
· V. Asturiana 
· VI. Jota 

 
(pausa) 
 
César Franck (1822- 1890) - Sonata per a violí i piano en La major, M.8 
(1886) 
 
 • I. Allegretto ben moderato 
 • II. Allegro  
 • III. Recitativo - Fantasia. Ben moderato - molto lento 
 • IV. Allegretto poco mosso 
 
 
 



Amb mirada pròpia 
 
El violinista vigatà Joel Bardolet és un músic singular. D’aptituds evidents 
i musicalitat exultant, la seva manera particular d’abordar obres clau del 
repertori universal li ha valgut un lloc destacat en el panorama actual 
d’orquestres i formacions de cambra centreeuropees, amb les quals 
col·labora regularment, en tant que concertino o solista. 
 
La seva inusual porositat interpretativa es tradueix en l’elecció d’uns 
programes modelats amb molta cura, en col.laboració amb músics que li 
permeten treballar de manera rigorosa en favor de la intencionalitat 
rítmica, el fraseig i el compactat sonor. L’estil de Bardolet és propositiu, 
no finalista: interpel·la l’oïdor i li planteja preguntes amb voluntat 
d’establir-hi un diàleg personal i còmplice. En definitiva, el fa partícip del 
procés artístic i creatiu.   
 
Joel Bardolet aporta una mirada fresca, molt musical i amb un punt de 
fantasia en un context fonamentat -en excés- en l’ortodòxia. El seu criteri, 
sòlid, fruit del mestratge assolit a Catalunya, Alemanya i Suïssa, 
s’endevina suggerent, d’efecte renovador. La veu del violí. Una veu, la 
seva, excepcional. En aquest recital al costat del sòlid pianista Marc 
Heredia, músic còmplice i company de generació, ambdós intèrprets 
aprofundeixen en el treball que van iniciar fa tres anys, en el marc de la 
residència musical d’Heredia a la Fundació Cataluya – La Pedrera. 
Bardolet i Heredia treballen de manera regular diversos repertoris, a 
banda del projecte en comú, a trio, en què incorporen la singularitat 
musical del violoncel·lista Pau Codina (Trio Fortuny). 
 
Sobre Joel Bardolet, violí  
 
Joel Bardolet va realitzar els seus estudis superiors a l’ESMuC i 
posteriorment va cursar un màster a la prestigiosa Musikhochschule 
Freiburg amb la violinista francesa Muriel Cantoreggi, amb qui encara avui 
manté el contacte i la relació musical. L'abril de 2012 va ser admès en el 
programa de màster especialitzat en solista a la Hochschule für Musik 
Basel, amb Rainer Schmidt. En finalitzar-lo, va debutar com a solista a la 
principal sala de concerts de Basilea, tocant el segon concert de Bartók 
amb la Basel Sinfonie Orchester. Ha rebut el mestratge de músics com 
Vera Martínez Mehner, Maurice Fuks, Erich Höbarth i András Keller. En 
l'actualitat és freqüent el contacte pedagògic amb Claudio Martínez 
Mehner, Anton Kernjak, Rony Rogoff i Ferenc Rados. 
 
 



Sobre Marc Heredia, piano 
 
Marc Heredia va iniciar els seus estudis de piano als tres anys i va 
continuar la seva formació amb Cecilio Tieles al Conservatori Superior de 
Música del Liceu. Més tard, entre 2008 i 2012, va continuar la seva 
formació a la Escuela Superior de Música Reina Sofía amb professors 
com Dimitri Bashkirov i Claudio Martínez Mehner. De 2012 a 2014 va 
cursar un Master of Arts a la Hochschule für Musik de Basilea, Suïssa. Ha 
actuat en importants sales com L’Auditori de Barcelona, el Palau de la 
Música Catalana, Auditorio Nacional i la Fundación Juan March de 
Madrid, el Claustre de Sant Domènech de Peralada i també ha tocat en 
marcs com el cicle Solistas del SXXI a l'Auditorio Sony de Madrid o a 
l’Auditori de Girona, entre altres. 
 
Enllaços d’interès:  
 
http://botiga.seedmusic.eu/joel-bardolet-intertwined-paths/ (Sobre Joel 
Bardolet) 
 
Contacte i contractació:  
 
Rut Martínez Ribot // SEED MUSIC 
Carrer de la Parra, 3 - 25211 - El Llor (Lleida) 
Tel. +34/649 935 371 
Informació general: hey@seedmusic.eu 
Contractació: rut@seedmusic.eu 
 


