
 
                                        CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA      
                                   Dimarts 1 d’abril de 2014 a les 20.15 hores 
                   Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi                                
                                                                                      Saló d’actes                                                    
                                                                                         Barcelona 

“Perfums musicals del segle XX” 
   

                                            INTERMEZZO DUO 

                                                  
 
                           ALENA TRYHUBKINA violoncel   ESTHER PIÑOL arpa 
 
 
Hector VILLA-LOBOS (Brasil, 1887 - 1959)            “O CANTO DO CISNE NEGRO” 
 

Claude DEBUSSY (França, 1862 - París 1918)                                  PRIMERA ARABESCA 
 

Jules MASSENET (França, 1842 - 1912)                                 MEDITACIÓ DE THAÏS 
 

Camille SAINT SAËNS (França, 1835 - Algèria 1921)                                              El CIGNE  
 

Marcel TOURNIER (França, 1879 - 1951)                                                    NOCTURN 
 

Marcel GRANDJANY (França, 1891 - EUA, 1975)                                         RAPSÒDIA  
 

Max BRUCH (Alemanya, 1838 - 1920)                                                             “KOL NIDREI” 
 

Nascuda el 1978 a Minsk (Bielorússia), l’any 2002 ALENA TRYHUBKINA va deixar la seva ciutat natal per traslladar-se a 
Barcelona on resideix actualment. Va estudiar la carrera de violoncel·lista a Bielorússia amb els professors de prestigi d’aquest 
país. A més, va fer diversos “masterklass” a Suïssa, Alemanya i França amb Eberhard Finke, Emil Klein i Arto Noras. Ha tocat 
en diferents conjunts instrumentals i orquestres fent gires per Europa i gravacions en directe. El 2013 va acabar la carrera de  
magisteri musical a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és professora de violoncel i llenguatge musical, 
intèrpret i col·laboradora de diversos projectes musicals i teatrals. 
 
ESTHER PIÑOL ha cursat els estudis superiors d’arpa amb l’arpista titular de l’OBC Magdalena Barrera, a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya i és la primer arpista que es gradua en aquesta modalitat d’instrument a l’ESMUC. El seu projecte final 
de carrera “L’arpa impressionista” ha merescut la qualificació de matrícula d’honor. 
Ha rebut classes de diferents arpistes d’arreu d’Europa. Ha col·laborat amb les millors orquestres juvenils d’aquest país i ha 
sigut membre de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i la Joven Orquesta Nacional de Espanya. 
Està col·laborant amb orquestres professionals destacant l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, 
l’Orquestra Camera Musicae, l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, la companyia d’Òpera Mosset a França i la Mahler 
Chamber Orchestra a Alemanya. Durant aquests anys ha compaginat aquesta activitat orquestral amb concerts de cambra i 
com a solista. Amb Blooming Duo (arpa i marimba) ha obtingut diferents premis en concursos internacionals. 
Ha enregistrat diferents CD’s amb la Jove Orquestra de Figueres i amb el Cor infantil Amics de la Unió sota la firma de Mà 
de Guido. 
Fora de l’àmbit de la música clàssica ha enregistrat la cançó “Aniversari” del grup “Manel” i ha col·laborat en el programa 
“Òpera amb texans” del canal 33. 
Actualment està estudiant el màster d’estudis avançats en interpretació a l’ESMUC amb Magdalena Barrera i paral·lelament 
rep classes de Micaela Serracarabasa. 

 
www.racba.org                                                                                                             www.fomentdelaclassica.cat                                                          


