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Ensemble VEU I VENT
Conjunt format per la soprano
Ximena Agurto. Va realitzar estudis superiors a la Universitad Nacional de Música de Perú i estudis de
Postgrau al Conservatori del Liceu
de Barcelona. Posteriorment va ampliar estudis al Centre de Perfeccionament Plácido Domingo. Guanyadora de concursos internacionals de
cant, amb una brillant carrera de solista ha cantat en els principals auditoris i teatres de diversos països.
El Clarinetista Eduardo Javier. Va
fer estudis superiors de clarinet a la
Universidad Nacional de Música del
Perú. Postgrau de clarinet sota la
tutela de Isaac Rodríguez i amb
Sergi Vergés en el Conservatori del Liceu de Barcelona. Té notable experiència com a primer clarinetista en diverses orquestres de cambra. Ha fet
diferents arranjaments musicals estrenats a prestigioses sales d’EEUU, Holanda, Londres...
El pianista Elias Romero és llicenciat en Belles Arts per la Universitat Complutense de Madrid. Ha interpretat concerts a Espanya, Holanda, Regne
Unit, Xina, Turquia, Aràbia Saudí, Argentina, Paraguay...Té una llarga trajectòria artística com a pianista acompanyant de coneguts cantants i conjunts de cambra.
El conjunt VEU I VENT s’ha presentat en destacades sales i claustres de
Barcelona: el Claustre de l’Església Sant Martí dels Provençals, la sala Ateneu Fort Pienc...
El programa d’òpera i sarsuela que avui presenten està format per dos instruments solistes, la veu i el clarinet que utilitzen l’aire per a comunicar.
D’aquesta manera demostren que no solament la Veu pot cantar i interpretar
un repertori líric sinó que també un instrument, tan dolç i brillant, com el
Clarinet pot transmetre i interpretar aquest repertori sense fer ús de la paraula. Les seves notes embolcallades de colors i matisos aconseguiran el
lirisme de la veu humana, acompanyats pel Piano que els dona la base harmònica.
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Ximena Agurto, Soprano
Eduardo Javier, Clarinet
Elias Romero, Piano

PROGRAMA
1. Salute signore Rossini, B.Kovacs (Clarinet i
piano)
2. Prendi per me sei libero “Elisir d’amore”,
G.Donizetti ( Soprano i piano).
3. Chiede a l’aura Lusinghier “Elisir d’amore”,
G.Donizetti (Soprano, clarinet i piano).
4. O mio babbino caro “Gianni Schicchi”,
G.Puccini (Soprano i piano).
5. Fantasia per clarinet “La Traviata”, Lovreglio
(Clarinet i piano).
6. Deu meu Senyor “La legió d’honor”, R.Martínez (Soprano i piano).
7. Homenaje a Falla per Clarinet en G,
B.Kovacs (Clarinet).
8. En el vallespir “Cançó d’amor i de guerra”,
R.Martínez (Soprano i piano).
9. Duo del Pañuelito “La Chulapona”, M.Torroba (Soprano, clarinet i piano)

