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RÈQUIEM DE MOZART 
 

Orquestra Nacional d’Hongria 
 Cor Madrigal (Mireia Barrera, directora) 

János Kovács, director 
 

PROGRAMA 
Mozart, Adagio i Fuga, en do menor, K. 546 

Mozart, Simfonia núm. 39, en mi bemoll major, K. 543 
Mozart, Rèquiem, en re menor, K. 626 

 
Diumenge, 22 d’abril de 2018 / 19.00 h / Sala Montsalvatge 

 

 János Kovács i l'Orquestra Nacional d'Hongria tornen a l’Auditori de Girona 
El Mestre János Kovács i l'Orquestra Nacional d'Hongria ens van sorprendre en el seu 
homenatge a Kocsis amb una Simfonia "Júpiter" que difícilment oblidarem. Kovács, un 
gran mozartià, i l'Orquestra Nacional d'Hongria, una de les més reconegudes orquestres 
europees, tornen a la Temporada el proper 22 d'abril. 
 

 Mireia Barrera i el Cor Madrigal 
Mireia Barrera, reconeguda com una de les més grans directores de cor del món, torna 
a Ibercamera amb el seu Cor Madrigal per interpretar el cèlebre Rèquiem de Mozart. El 
Cor, fundat el 1951, és una de les formacions corals més destacades del país que ha 
estat dirigit per grans batutes com Celibidache, Frühbeck de Burgos, Gergiev, Hager, 
Mena o Rostropovich. 
 

 El Rèquiem de Mozart 
El proper concert de l’11a Temporada estarà dedicat íntegrament a Mozart. S'iniciarà 
amb l’estil contrapuntístic de l'Adagio i Fuga, en do menor, que donarà pas a les 
exquisides melodies de la Simfonia núm. 39, en mi bemoll major. El concert conclourà 
amb el cèlebre i inacabat Rèquiem de Mozart, la dinovena i última missa escrita pel 
compositor. 

 

Barcelona, 17 d’abril de 2018 
 

 
 



 
 
BIOGRAFIES 
 
Orquestra Filharmònica Nacional d’Hongria 
 
Amb més de noranta anys d’història, l’Orquestra Filharmònica Nacional d’Hongria és una de les 
principals orquestres simfòniques del país. Zoltán Kocsis en va ser el director musical general del 
1997 al 2016, un càrrec en el qual l’havien precedit directors tan destacats com János Ferencsik 
i Kobayashi Ken-Ichiro. L’orquestra és un dels màxims exponents en la interpretació de les obres 
de Bartók; els àlbums de la Bartók New Series han rebut nombrosos guardons tant a Hongria 
com a l’estranger. L’orquestra no tan sols interpreta clàssics, sinó també altres obres importants 
que prèviament no havien format part del repertori, moltes de les quals requereixen un gran 
aparell orquestral. La formació atorga una gran importància a la presentació al públic d’obres 
contemporànies hongareses. A més, ha ofert molts concerts populars de música de cambra i ha 
organitzat diferents esdeveniments per a joves. 
 
En els concerts de l’Orquestra Filharmònica Nacional d’Hongria han actuat solistes i directors de 
prestigi internacional, però la formació també dóna suport a joves músics que fan els primers 
passos en la seva carrera internacional. En els darrers vint anys, l’orquestra ha ofert més de 330 
concerts en 40 països i ha actuat als auditoris i festivals més importants del món.  
 
El mes de març del 2017, Zsolt Hamar, Premi Liszt i distingit amb la Creu d’Oficial de l’Orde del 
Mèrit de la República d’Hongria i amb el Premi al Mèrit Artístic, es va posar al capdavant de 
l’Orquestra Filharmònica Nacional d’Hongria. 
 
 
 
János Kovács, director 

János Kovács va estudiar direcció d’orquestra a l’Acadèmia de Música Liszt Ferenc de Budapest. 
Immediatament després de graduar-se, es va incorporar a l’Òpera Nacional d’Hongria com a 
repetidor i el 1976 hi va començar a treballar com a director d’orquestra.  

Durant els estius entre 1979 i 1981, va ser assistent musical de Pierre Boulez a Bayreuth 
(Alemanya) per a les interpretacions del cicle de L’anell i per a les produccions de L’holandès 
errant, Tannhäuser i Parsifal.  
Kovács ha estat el director convidat principal de la Societat Filharmònica de Budapest des del 
2001, i va ser el director musical de l’Òpera Nacional d’Hongria el 2003 i, novament, el 2006 i el 
2007. N’és el director principal des de la tardor de 2007. 
A banda de la tasca que desenvolupa a l’Òpera Nacional d’Hongria, Kóvacs treballa regularment 
amb les principals orquestres simfòniques del país com a director convidat; la seva carrera 
internacional l’ha portat a dirigir orquestres importants arreu d’Europa. 
Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos guardons de prestigi: entre d’altres, el Premi Liszt 
(1985), el Premi al Mèrit Artístic (1996), el Premi Kossuth (2001) i el Premi Bartók-Pásztory 
(2007). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Cor Madrigal 
 
Fundat per Manuel Cabero el 1951, l’any 1993 Mireia Barrera en va assumir la direcció. El cor 
mostra predilecció pel repertori dels segles XX i XXI,  amb un interès especial en la divulgació 
dels autors catalans. Paral·lelament, manté una important activitat simfònica, principalment en 
col·laboració amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona, sent cor adscrit de l’ Auditori i l’OBC des 
de la temporada 2012-2013. Ha estat dirigit per grans batutes com Celibidache, Cambreling, 
Frühbeck de Burgos, Gergiev, Hager, King, Mena, Pinnock, Pons o Rostropovitx. En l’etapa que 
Manuel Cabero hi va ser al davant, va cantar en l’estrena mundial d’Atlàntida de Falla. Al Liceu 
ha participat a les òperes Kàtia Kavànova, Oedipe de Enesco, Le portrait de Manon, Les mamelles 
de Tirésias i a la cantata La Pesta de Gerhard.  
El Cor Madrigal va debutar a la Temporada Ibercamera l’any 2008. Aquesta és la seva quarta 
actuació. 
 
Mireia Barrera, directora del Cor Madrigal 
 
Formada al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, va estudiar a l’Escola Internacional 
de Cant Coral de Namur amb el director de cor i orquestra Pierre Cao.  
Ha estat directora titular del Coro Nacional de España, la Capella de Música de Santa Maria del 
Mar i fins el 2005 va dirigir el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, del qual n’és fundadora. 
També ha col·laborat amb l’Orquesta Nacional de España, l’Orquestra de Cambra Nacional 
d’Andorra, l’Orquestra Barroca Catalana, l’Ensemble Residencias, el conjunt BCN216, el Cor de 
Cambra del Palau de la Música Catalana i el Coro de la RTVE. 
 
Ezster Zemlényi, soprano 
 
Ezster Zemlényi va obtenir el grau de professora de cant i música de cambra a  
l’Institut de Formació de Professors de l’Acadèmia de Música Liszt Ferenc de Budapest l’any 
2010. El 2013, va obtenir el grau de cant d’oratoris, on va ser alumna de la professora Katalin 
Halmai. L’any 2017 va obtenir el màster en pedagogia musical.  
 
Des de 2016, és deixebla de la soprano Ingrid Kertesi. Zemlényi ha actuat regularment en òperes 
i oratoris, ha popularitzat la música hongaresa contemporània en gires per Suècia i Romania i 
actuat amb la Budapest Festival Orchestra, l’Orquestra Simfònica de la Ràdio d’Hongria i 
l’Orquestra Filharmònica Nacional d’Hongria.  
 
 
Erika Gál, Mezzosoprano 
 
Erika Gál va completar els seus estudis musicals a l’Escola Zoltán Kodály a Debrecen (Hongria), la seva 
ciutat natal. Al finalitzar-los, va rebre el diploma de l’Acadèmia de Música Liszt Ferenc. L’any 2000 va 
rebre una beca de la Budapest Operabarát Foundation, i el mateix any va debutar a l’Òpera Nacional 
d’Hongria interpretant el paper de Lola a Cavalleria rusticana, de Mascagni. Erika actua regularment al 
Festival d’Òpera de Bartók Plus on interpreta destacats papers principals com Polina a La Dama de Piques 
de Txaikovski, Olga a Onegin i Giovanna Seymour a Anna Bolena de Donizetti. Ha realitzat gires a 
Finlàndia, Itàlia, Alemanya, Àustria i Romania.  

 



 
Istvan Horváth, tenor 

L’any 2000 Istvan Horváth va ingressar a la Facultat de Música de la Universitat de Pécs 
(Hongria), on va obtenir el diploma de cant i es va graduar al 2006. És deixeble de Márta 
Bukszár i des de l’any 1997 és membre associat del Teatre Nacional de Pécs, on hi actua com 
a solista des de l'any 2005. L’any 2009 va obtenir el seu primer paper destacat al Teatre 
Nacional de Miskolc, on va interpretar Almaviva a l’òpera de Rossini, El barber de Sevilla. 
Aquell mateix any també va actuar per primera vegada en el Festival d’Òpera de Miskolc, a 
l’òpera Moisès i Aaró, de Schönberg acompanyat per l'Orquestra Filharmònica Nacional 
d'Hongria i dirigida per Zoltán Kocsis. 

 
István Kovács, baix 
 
El baix-baríton hongarès István Kovács es va formar com a metge a la Facultat de Medicina de la 
seva ciutat natal, Pécs (Hongria), on també va exercir la docència; posteriorment va estudiar 
cant a Zuric amb László Polgár i a Venècia amb Sherman Lowe. Ha estat guardonat en diversos 
certàmens com el Concurs Schubert i la Música del Segle XX de Graz (Àustria), el Concurs 
Internacional de Cant Francesc Viñas de Barcelona, el Concurs Internacional de Música de l’ARD 
de Munic i el Concurs Internacional Mozart de Salzburg. L’any 2004 va interpretar el paper de 
Barbablava a El castell de Barbablava de Béla Bartók, en una producció/adaptació 
cinematogràfica per a la televisió hongaresa. Ha tornat a interpretar aquest paper a Palerm, 
Bolonya, Tòquio, Stavanger (Noruega), Budapest i Tolosa de Llenguadoc. 

 

 
 


