
Conservatori i  
Museu de Badalona 
Cicle de  
xerrades musicals

El propòsit d’aquest cicle de xerrades és fer un recorregut per diferents 
èpoques i gèneres de la música, vertebrat a partir de la programació de 
l’Auditori de Barcelona als quals es recomana fortament l’assistència sense 
que això sigui un requisit indispensable per a l’aprofitament de les sessions. 

Cadascuna de les xerrades es basarà en un concert per tal d’il·lustrar una 
època determinant de la Història de la música. A la vegada, s’exposaran 
diferents elements que permetin enriquir l’escolta de l’obra escollida. La 
utilització de suports audiovisuals relacionats facilitarà un apropament dirigit a 
tots els públics. 

Xerrada1: Dimecres 
21 de gener 
19h 

El Barroc: sentiment i raò. 

Les Variacions Goldberg de J.S.Bach 
Sessió a càrrec 
de Marcos Bosch 

Xerrada 2: Dimecres 
18 de febrer 
19h 

El Classicisme: a la recerca de la 
claredat. 
Els concerts per a piano de 
L.van Beethoven 

Sessió a càrrec 
de Marcos Bosch 

Xerrada 3: Dimecres 
18 de març 
19h 

El Romanticisme: 
Els nacionalismes i l’expressivitat. La 
Simfonia no 4 de P.Tchaikovski 

Sessió a càrrec 
de Marcos Bosch 

Xerrada 4: Dimecres 
15 d’abril 
19h 

El Segle XX: ampliant horitzons. 

Els Quartets de corda de D.Shostakovich 
Sessió a càrrec 
de Marcos Bosch 

Museu de Badalona                        
Entrada gratuïta 
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Concerts associats a les xerrades

Obra Intèrpret(s) Lloc Data Horari

Xerrada	  1	  

Bach:	  
Variacions	  
Goldberg	  

Pierre	  Hantai	  
(clavicèmbal)

Auditori	  BCN 27/02 20h

Xerrada	  2	  

Beethoven:	  
Concerts	  per	  a	  
piano	  

R.	  Buchbinder	  (piano)	  
OBC	  
R.	  Buchbinder	  
(direcció)

Auditori	  
BCN

10/04	  
11/04	  
12/04

20’30h	  
19h	  
11h

Xerrada	  3	  

Tchaikovski:	  
Simfonia	  nº4	  

OBC	  
P.	  González(direcció)

Auditori	  
BCN

9/05	  
10/05

19h	  
11h

Xerrada	  4	  

Shostakovich:	  
Quartets	  de	  corda

Quartet	  Artemis	  
Quartet	  Casals

Auditori	  
BCN	  

19/02	  
10/06

20’30h	  
20’30h


