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Proposta  de  concer t

Temporada  2020/21

Crist ina  Segura 

Ensemble Exclamatio



“Traïdor”

Idea del concert

La traïció, l’engany i la venjança, són temes recurrents als  llibrets de les òperes del 
Barroc. L’afany per tenir el poder ha estat sempre un motiu de nombroses  trifulques 
entre les societats  de l’antiguitat; malgrat que podríem considerar que és  encara avui 
en dia una realitat vigent i inqüestionable. 

Cèlebres  compositors com Vivaldi o Händel crearen músiques  en les que 
personatges  com Oronte, Griselda, Serse o Sesto passen per extrems i contrastats 
estats  d’ànim. Cristina Segura –mezzosoprano catalana formada a Suïssa amb 
Nathalie Stutzmann– presenta una selecció d’àries d’òpera en què la traïció n’és  el fil 
conductor. 

Complementen l’intens programa peces  instrumentals  plenes  d’energia i de gran 
bellesa en què l’Ensemble Exclamatio conduirà als oients  de la fúria més extrema a la 
calma més serena. 

Programa: Obres d’A. Vivaldi i G.F. Händel. 

Enllaç Youtube
Enregistrament en directe de Catalunya Música, concert estrena del programa 
1/8/2019, Berga:

https://www.youtube.com/watch?v=SaORbV7_Kuc
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Ensemble Exclamatio 

Alba Roca y Germán Echeverri, violins
Elizabeth Gex, viola
Oleguer Aymamí Busqué, violoncel i direcció
Andrew Ackerman, contrabaix
Gregori Ferrer, clavicèmbal

Cristina Segura, mezzo/alto

https://www.youtube.com/watch?v=SaORbV7_Kuc
https://www.youtube.com/watch?v=SaORbV7_Kuc


Programa

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concert per a cordes en Sol menor RV 157
Allegro - Largo - Allegro

Il Tigrane RV 710 
“Fara la mia spada” (Oronte)

Giustino RV 717
"Vedrò con mio diletto" (Anastasio)

Griselda RV 718 
Simfonia

“Ho il cor già lacero” (Griselda)

Giustino – Tieteberga RV 737
"Sento in seno ch'in pioggia di lagrime" (Lotario)

Concert per a violoncel RV 407
Allegro – Largo – Allegro

***

G. F. Händel (1685-1759)

Sonata V en Sol menor HWV 390, Op. 2 No. 5
Larghetto - Allegro - Adagio - Allegro

Giulio Cesare in Egitto HWV 17
“Svegliatevi nel core” (Sesto)

“L’angue offeso mai riposa” (Sesto)

Serse HWV 40
Simfonia

“Crude furie” (Serse)
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Biografies

CRISTINA SEGURA
Mezzosoprano/alto

Nascuda a Barcelona afincada a Suïssa, 
Cristina Segura és valorada sobretot per la 
seva “expressiva presència escènica” (SIGIC; 
Tomaž Gržeta) i  la  seva “bella i  important 
presència vocal” (Recmusica; Jacques 
Schmitt). 

Cristina destaca per la seva àmplia  formació  i 
activitat tant a l’òpera, com en el Lied com a la música antiga i oratori. Ha cantat com a solista 
a Suïssa, Eslovènia, França, Bèlgica, Brasil i a Espanya. 

Realitza els estudis superiors de cant amb la màxima qualificació al  Conservatori Superior 
de Música del Liceu amb Mª Dolors Aldea. Posteriorment realitza dos màsters a la Haute 
École de Musique de Genève (Suïssa) amb la reconeguda contralt i directora d’orquestra 
Nathalie Stutzmann.

Paral·lelament realitzà els estudis de perfeccionament de Lied al Koninklijk Conservatorium 
de Brussel·les  (Bèlgica), dins les International Udo Reinemann Lied Master Classes, amb 
els professors Udo Reinemann, Hartmut Höll, Mitsuko  Shirai, Peter Schreier, Michel Tranchant, 
Joseph Breinl i Jaroslav Mrazek. 

Ha realitzat cursos amb Christa Ludwig (Academia Vocalis, Austria), Kurt Widmer (al 
Mozarteum de Salzburg)  amb Dalton Baldwin (curs de Lied Francisco  Viñas)  i amb Ana Luisa 
Chova (Auditori de Girona, Opera Studio Universidad de Alcalá i Calahorra). Ha participat en 
masterclass amb Wolfram Rieger, Helmut Deutsch, Anne Le Bozec, David Selig, Mark 
Hastings, Michele d’Elia, Marie-Claude Solanet, Maria Diaconu, Adrian Thompson i Iain 
Burnside.

Pel que fa a l’oratori ha cantat com a solista amb l'Orchestre de Chambre de Lausanne 
cantant la  Cantata n°  34 de J.S. Bach i l’oratori Terra Dei de J-F. Zbinden; la Missa Brevis de 
Bach i Vesperae confessore de Mozart sota la direcció de Salvador Mas amb l’Orquestra i  cor 
Ciudad de Granada a l’Auditori Manuel de Falla; al Palau de la Música Catalana la  Sinfonía 
núm. 9  de Beethoven amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, direcció David Niemann; al 
Palau de la Música Catalana també ha cantat a l’Homenatge al pare Ireneu Segarra. 
Presenta “Divino Contraste” al XXVIII Festival Internacional de arte sacro a Madrid amb 
Galimatias Ensemble; la Missa en si menor de J. S. Bach, el Magnificat, la Cantata BWV 173, 
Cantata núm. 184 i  Cantata  BWV 78 sota la direcció de Daniel Mestre. Clausura el festival 
“Bachcelona” cantant la  cantata núm. 9  de J. S. Bach. A Suïssa destaca el Magnificat de 
Schubert sota la  direcció de Jean-Claude Picard i una gira cantant les set darreres paraules 
de J. Haydn i el Requiem de J.M. Nunes Garcia.

En el camp de l’òpera aquestes darreres temporades ha tingut una gran presència a les 
temporades del Teatre d’Opéra de Lausanne (Suïssa), on ha interpretat els rols de: Smeton 
d’Anna Bolena de Donizetti  (direcció  Roberto Rizzi), Teresa de La Sonnambula de Bellini 
(direcció  Giampaolo Bisanti), el rol d’Alisa de Lucia de Lammermoor (direcció Jesús López 
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Cobos), el rol de Pepa de “La belle de Cadix” de Francis Lopez (producció de gira per 
França i  Suïssa),  el rol de Autruche de l’òpera “Les Zoocrates” de T. Besançon i el  rol La 
Grosse Dame de “Les Mamelles de Tirésias” de Poulenc, direcció  musical de Daniel Kawka i 
direcció  d’escena d’Emilio Sagi. Al Festival  de Toûno (Suïssa) els rols de La Maman, La Tasse 
chinoise i La Libellule de L’enfant et les sortilèges de Maurice Ravel.  Al Teatro de la 
Zarzuela de Madrid canta sota la direcció de Leonardo García Alarcón amb Capella 
Mediterranea fent el rol de madrigalista solista de la Sarsuela barroca “El imposible mayor 
en amor, le vence amor” i el rol de Patge a “La cantada vida y muerte del general Malbrú” 
de Jacinto Valledor, producció també del Teatro de la Zarzuela de Madrid, direcció  César 
Diéguez (representada també al Festival de Teatro clásico de Almagro). També ha interpretat 
el rol de Hexe a “Hänsel und Gretel” de E. Humperdinck; el rol de Francina de la Sarsuela 
“Cançó d’amor i de guerra”, el rol de Zita a “Gianni Schicchi” de Puccini i el rol de Mèdium a 
“La Médium” de Menotti.

Com a intèrpret de Lied destaquen: Das Lied von der Erde de Mahler al Festival d’estiu 
d’Alella Músics en residència, el recital entorn del cicle Kindertotenlieder de Mahler amb 
Oleguer Aymamí, violoncel i Nejc Lavrenčič, piano a la Fundació Juan March de Madrid; 
Lieder de Schubert dins el recital familiar de la Schubertíada Vilabertran amb solistes de la 
Camerata432.  Ständchen de Schubert (per a mezzo solista i cor) al Palau de la Música 
Catalana  i  al Petit Palau amb el cor de noies del Palau; Psyché de Falla i Urlicht de Mahler 
amb Murtra Ensemble; Chansons Madécasses de Ravel amb el Conjunt XXI; el cicle Eines 
fahrenden Gesellen de G. Mahler sota la direcció de Francesc Prat i el grup Liceu XXI.  Així 
com el recital “Paraula de Schumann” a l’Auditori de Girona per a  Joventuts Musicals.  Ha 
estat convidada a cantar en el concert inaugural del  "13è Curs de Lied de Capellades” i al 
Festival de música Isaac Albéniz de Camprodón.  També destaquen festivals com la “Fête 
de la Musique” a Ginebra, a Eslovenia als  festivals Festival Velenje, Music Festival Bohinj, 
Festival ZavodperArtem i al National Gallery of Slovenia a Ljubljana. Al 2017 ha estat de 
gira amb Joventuts Musicals amb un recital entorn del mite de Carmen amb Pep Surinyac, 
piano. Ha col·laborat amb l’associació “Accords solidaires”(París)  i amb la fundació 
“Prim’enfance”(Ginebra) realitzant concerts solidaris. 

Guanya el 3r premi del 20è concurs Josep Mirabent i Magrans en la  modalitat de cant. 
Premiada a la Académie Internationale des Heures Romantiques de França. Com a 
intèrpret de Lied amb el pianista Andreu Gallén són premiats al 8è Concurs Internacional 
de música de les Corts en la modalitat de cambra, premi enregistrament i premi concert. 
Premi del Curs Internacional de Lied de Joventuts musicals impartit pel  pianista Wolfram 
Rieger. Jove Promesa del festival de Lied “LifeVictoria Barcelona 2014” dins el programa 
New Generation; ha inaugurat i clausurat el festival cantant juntament amb Adrian 
Thompson, tenor i Iain Burnside, piano.

Ha estat escollida per la Haute école de musique de Genève per a  realitzar un projecte 
pedagògic i artístic amb l’orquestra i el cor Neojiba de Salvador de Bahía, Brasil, on va 
impartir masterclasses. Ha enregistrat el CD amb l’obra Gaziel de E. Granados cantant el rol 
de Gaziel amb l‘Orquestra de Cadaqués (direcció Jaime Martín)  i el CD amb obres d’Anna 
Bofill amb el grup Barcelona Modern Project i ha enregistrat per ARTE TV, TV3, RNE i 
Catalunya Música. 

Es professora i cap de departament de cant al Conservatori del Liceu des del 2018.
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OLEGUER AYMAMÍ BUSQUÉ
Direcció i violoncel

Nascut a Sabadell, inicia la seva formació  musical a 

l’Escolania de Montserrat sota la direcció del P. 

Ireneu Segarra. Continua els estudis de violoncel al 

Conservatori de Terrassa i a  l’ESMUC finalitzant els 

estudis superiors amb Damián Martínez. 

S’inicia en l’àmbit de la  música antiga i del violoncel 

barroc a l’ESMUC i posteriorment s’hi especialitza 

realitzant un Màster a l’HEM de Ginebra amb Bruno 

Cocset. Així mateix cursa un segon Màster de 

direcció d’orquestra amb Laurent Gay i direcció de 

cor amb Celso Antunes, també a l’HEM de Ginebra. 

Ha rebut classes magistrals de direcció  d’Emmanuel 

Krivine i Antoni Ros-Marbà; de violoncel de Marçal  Cervera, Christophe Coin, Roel Dieltiens, 

Balázc Máté, Jean Decroos i  Lluís Claret, entre d’altres. Paral·lelament estudia viola de gamba 

amb Guido Balestracci.  Amant de la música de cambra, destaquen la seva influència en 

aquest àmbit professors com els membres del Quartet Casals, Feliu Gasull i Pedro 

Memelsdorf. Fou membre de la JONC, la JONDE i l’EUBO. 

La seva activitat musical abarca un repertori  molt variat que va de la  música antiga a la música 

contemporània, moderna i improvisada. 

Toca regularment amb grups de renom internacional com Le Concert d’Astrée (Emmanuelle 

Haïm), Cappella Mediterranea (Leonardo García-Alarcón), Gli Angeli Genève (Stephan 

MacLeod), Dresdner Festspielorchester (Ivor Bolton), Orfeo  55 (Nathalie Stutzmann), Les 

Basses Réunies (Bruno  Cocset), Geneva Camerata, Ensemble Cantatio (John Duxbury), 

Vespres d’Arnadí (Dani Espasa), Acadèmia 1750, Orquesta  Barroca de Sevilla i Ensemble 

Baroque du Léman. Aquestes formacions el  porten a actuar per les millors sales de concerts 

d’Europa i Amèrica llatina i enregistrar per diferents segells discogàfics. 

En el  camp de la direcció, aquesta  temporada 2019-2020 ha participat com a assistent 

musical del mestre Josep Pons en la producció de Lohengrin de Wagner al Gran Teatre del 

Liceu.  Actualment és director d’orquestra i professor de violoncel barroc de l’Aula  de Música 
Antiga de Girona i director convidat de l’Orquestra  Simfònica del Conservatori dels Pirineus.   

Va ser escollit per l’HEM de Ginebra per participar com a director al projecte pedagògic-

social de NEOJIBA (Brasil).
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Ensemble Exclamatio 

Exclamatio dóna nom a una manera de veure i abordar la música. Centrat en 
la música antiga, vol servir-se de les influències contemporànies per construir 
el pont entre la mentalitat de l’intèrpret de l’època antiga amb l’actual. 
Coordinat i dirigit per Oleguer Aymamí Busqué, l’ensemble porta a terme 
diferents projectes on conviuen la música de cambra, orquestral i vocal. 

Ha presentat diversos recitals i projectes sobre l'Art de la Fuga o música del 
Seicento, entre altres, a Suïssa, França i Catalunya. 

La temporada 2019-2020 va realitzar juntament amb Anne Reinhold (mezzo) i 
Quito Gato (guitarres històriques) un nou projecte al voltant de la música 
espanyola al Festival de Música Antiga de Praga (República Txeca) i va 
estrenar el programa Traditore amb Cristina Segura al Festival de Música 
Antiga dels Pirineus (FeMAP). 

Els seus concerts han estat enregistrats i retransmesos per la Ràdio Txeca i 
Catalunya Música. 

Contacte

Cristina Segura Rodriguez

+ 34 619 36 59 14

+ 41 788 07 56 82

segura.criss@gmail.com

w w w . c r i s t i n a s e g u r a . c o m

w w w . o l e g u e r a y m a m i . c o m
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