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Sobre Carles

Lo bueno de este joven pianista e improvisador 

es que no se parece a nadie. Marigó exhibe un 

arte sutil, gusto por los matices suaves, el calor 

lírico y la naturalidad del sonido. Una 

imaginación y sensibilidad como improvisador 

que es, sin duda, su principal rasgo distintivo.

“

”Javier Pérez Senz 
Crítico de EL PAÍS

Maria Camahort is making an admirable 

contribution to the musical life of London.  She 

is a fine ambassador for Spanish music and 

culture.

“
Thérese Wassily Saba

The International Classical Guitar
”

Sobre Maria



Pianista de formació clàssica i moderna. Va 

estudiar al Conservatori Txaikovski de 

Moscou, sota de tutela de la pianista Irina 

Plotnikova. Format també a Barcelona, a 

l'Escola Superior de Música de Catalunya 

(Barcelona) amb Vladislav Bronevetsky. 

Ha estat premiat en concursos nacionals i 

internacionals de piano i composició 

(Eugènia Verdet, Ciutat de Manresa, Ricard 

Viñes, Joves Intèrprets de Piano de 

Catalunya, Rius i Virgili, entre d'altres). Ha 

participat en festivals com a solista i en 

projectes propis i col·laboracions en grup a 

Espanya, Portugal, Holanda, Rússia i 

França. 

Actualment és professor a l'Escola 

Superior de Música de Catalunya i al 

Conservatori del Liceu 

Carles Marigó

Guitarrista de formació clàssica 

especialitzada en música de cambra i 

projectes interdisciplinaris. Estudis 

Superiors d'Interpretació a l'Escola 

Superior de Música de Catalunya 

(Barcelona), i de Màster en Guildhall School 

(Londres). 

Amb projectes propis i altres col·laboracions, 

Maria ha actuat en sales de concerts 

nacionals i internacionals: Londres (Milton 

Court, Southbank Centre, Kings Place), París 

(Salle Cortot), Sant Petersburg (Glasunov 

Hall), Varsòvia (Lutoslawsky Hall), 

Barcelona , Madrid, Edimburg, Brussel·les, 

Ciutat de Mèxic, Chicago, etc. 

Actualment és professora al Conservatori 

Professional de Badalona i al Conservatori 

Professional del Liceu.

Maria Camahort

www.carlesmarigo.com www.mariacamahort.com

Els artistes que ens interessen són aquells que 

tenen la capacitat d’immegir-se en l'art que 

tenen al seu voltant i crear noves músiques a 

partir de reinterpretacions personals. 

La història de la música espanyola està plena 

d'aquests artistes i nosaltres volem seguir el 

mateix camí. 

Harmonic Duo 

Harmonic Duo
L’art al nostre voltant



Poema harmónico
Breus joies musicals espanyoles dels segles XVI i XVII

Poema harmónico és el nou projecte de la guitarrista Maria Camahort i el pianista Carles 

Marigó (Harmonic Duo). Es tracta d'un viatge musical a través de breus composicions, una 

col·lecció de petites joies musicals de la música espanyola dels SXVI i XVII. El duo presenta la 

seva perspectiva personal de l'escola de viola de mà del SXVI, amb compositors com Alonso 

Mudarra, Luis de Narváez, Miguel de Fuenllana... fins arribar als tractats de guitarra barroca de 

Gaspar Sanz i Francisco Guerau, ja a l'últim quart del segle XVII. 

Parent propera del llaüt, la viola de mà apareixia de manera obligada en manifestacions 

musicals profanes, cortesanes i populars, a l'Espanya d'aquest període. La viola de mà no 

només s'executava en l'ambient refinat de les corts, sinó que era l'instrument indispensable 

d'acompanyament als cants i danses populars. Quan Luys Milán o Luís de Narváez tenyien 

delicadament els seus instruments, executant en ells intricats contrapunts, sorgien aquí i allà 

certs elements i girs de la música de les tavernes i festes camperoles, els fandangos, zapateados, 

seguidilles i tants altres balls populars. 

Les pavanes, fantasies, nadales i tientos que figuren en els llibres de Milán, Narváez, Mudarra, 

Pisador, Fuenllana i Daza, en molts casos són la seva aproximació personal a cançons i danses 

que existien en la tradició popular. 

Seguint aquesta tradició, aquesta forma de fer, Maria Camahort i Carles Marigó ofereixen al 

públic imaginatives recreacions musicals de cançons, interludis i danses de l'època, amb un 

especial èmfasi en el tema de la Follia. Aquest viatge musical inclourà incursions en el nostre 

present amb l'aparició freqüent de ritmes, sonoritats i tímbriques contemporànies.

En vano os apercibo, 

dulce instrumento mío, 

si templar mi dolor con vos pretendo; 

y la grandeza de mi mal ofendo, 

si alentado confío 

que pueda el corto alivio que recibo 

con vuestro blando acento, 

de mi antiguo tormento 

en la memoria introducir olvido. 

A la vihuela,   Juan de Arguijo  (1567 – 1623) 



Poema harmónico  

Breus joies musicals espanyoles dels segles XVI i XVII

I. 

Alonso Mudarra    Pavana de Alexandre 

Francisco Guerau    Pasacalles por 3r tono. Compasillo 

Luys de Narváez    Cuatro diferencias de bacas 

Anónimo    Cuatro diferencias de folías 

II. 

Alonso Mudarra    Gallarda 

 Luys de Narváez    Fantasía XIII 

Luys de Narváez-Josquin Desprez     Canción del emperador (Mille Regrets) 

Gaspar Sanz    Diez diferencias de folía 

III. 

Estevan Daza    Fantasía por el primer tono 

Francisco Guerau    Marizápalos 

Francisco Guerau    Canario 

Francisco Guerau    Folías 



Mèdia
 Vídeos d’actuacions en directe

Poema harmónico 

Pavana de Alexandre (Mudarra) - Pasacalles por 3er tono (Guerau) 

 https://www.youtube.com/watch?v=YY1H3N4Z_q0 
  

Carles Marigó  

Fantasía sobre Asturias de Albéniz 

https://youtu.be/NIXzNUnQjMY 

Maria Camahort 

La cogida y la muerte  

https://www.youtube.com/watch?

v=6oGZVb4O7Rc 
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Contacte

 https://www.youtube.com/watch?v=YY1H3N4Z_q0 

Maria Camahort 

La cogida y la muerte  

https://www.youtube.com/watch?

v=6oGZVb4O7Rc 

Carles Marigó 

www.carlesmarigo.com 

Email: carlesmarigo@gmail.com  

Tfl: 0034 669 951 966

Maria Camahort 

www.mariacamahort.com 

Email: info@mariacamahort.com 

Tlf: 0034 611 13 80 83

Fotografies del dossier: Heloïse Fauré (Maria Camahort), Michal Novak (Carles Marigó), Guillem Cerezo (duo)
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