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30è Festival Internacional de Música d’Altafulla 

 

Romanticisme i Nacionalisme 
 

Obres de Wagner, Liszt, Albéniz, Lamote de Grignon, Friedrich Nietzsche, Ignasi Adiego, Jordi 
Sansa i Felip Pedrell.  Diego Fernández Magdaleno / piano. 

 

Presentació del concert a càrrec d’Albert Sardà, compositor i catedràtic 

de História de la Música i Estètica del Conservatori Superior de Música de Barcelona. 
 
 
 

PROGRAMA Dijous 24 d’agost 22h. 

 
PRIMERA PART 

 
Lohengriń s Reproof to Elsa Richard Wagner (1813-1883) 

 
(Transcripció de S. Jabassohn) 

 
Coral O Lamm Gottes ¡ Franz Liszt (1811-1886) 

Ave Maris Stella Franz Liszt (1811-1886) 

Vesprada Ricard Lamote de Grignon (1899-1972) 

Foc follet 

Cançó de camí 

Solitud 

A l’amiga 

 
Ermanarich Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

 
 

SEGONA PART 
 

Saber d’Amor Ignasi Adiego (1963) 

Tonada de Bressol Jordi Sansa (1966) 

Dolora Felip Pedrell (1841-1922) 

 
Tres improvisacions Isaac Albéniz (1860-1909) 

(Transcripció d’Agustin M. Martínez) 
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30è Festival Internacional de Música d’Altafulla 
 
 

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO 
 

Va néixer a Medina de Rioseco. Ha estat di- 

rector del Congrés sobre Creació Musical 

Contemporània de Valladolid  i President a 

Espanya de l’Associació Europea de Profes- 

sors de Piano. Actualment és professor del 

Conservatori de Música de Valladolid, del 

qual va ser director  durant  quatre anys, i 

membre de número de la Reial Acadèmia de 

Belles Arts de la Puríssima Concepció. 

 
Diverses són les vessants que es desenvo- 

lupen a la trajectòria musical del pianista 

Diego Fernández Magdaleno, però totes 

conflueixen en la seva permanent dedicació 

a la música espanyola contemporània, es- 

sent en l’actualitat una indubtable referència 

interpretativa i un estímul constant per a la 

composició de noves obres que augmenten 

el patrimoni musical del nostre país. 

 
Fernández Magdaleno ha protagonitzat més 

de 300 estrenes absolutes de música espa- 

nyola per a piano de més de setanta com- 

positors. A més, ha rescatat nombroses 

partitures d’autors espanyols oblidats injus- 

tament, presentant integrals de músics com 

 
 
Félix-Antonio, Enrique Villalba, Jacinto Ruiz 

Manzanares, etc. 

 
El 14 de desembre de 2009, Diego Fernández 

Magdaleno va estrenar 22 obres a l’Auditori 

Nacional de Madrid, per commemorar el pri- 

mer aniversari de la mort de Ramón Barce, 

del que va ser amic i, a jutjar per les paraules 

del propi compositor, intèrpret extraordinari. 

És autor de Creació Musical Contemporà- 

nia. El compositor  Pedro Aizpurua (1999), 

el compositor  Félix Antonio (2001), Duo 

Frechilla-Zuloaga (2003), El piano en l’obra 

de Josep Soler (2009), a més d’obres com 

El temps incinerat  (2005), Llibre  de la por 

(2006) i Raó i desencís (2008). 

 
Diego Fernández Magdaleno ha estat guar- 

donat en nombroses ocasions, entre les 

quals cal citar: “Premio Racimo de Música 

de la Fundación Serrada”  (2009), Membre 

d’Honor de EPTA-Espanya (2009), Premi “Un 

diez para diez” (2011), “Premio Servir de Ro- 

tary” (2012), Fill Predilecte de Medina de Ri- 

oseco (2013) ... Al novembre de 2010 li va ser 

concedit el Premi Nacional de Música. 


