
Aquest concert de guitarra i piano, inclou l'estre-
na de l'obra Els Trobadors d'Arbúcies recentment 
composada pel pianista i compositor Jordi 
Vilaprinyó i dedicada al duo format per Joan 
Furió i Lali Vivas.
El repertori d’aquest recital està constituït majo-
ritàriament per peces basades en musiques i 
llegendes populars. 

Els Trobadors d'Arbúcies
Capriccio per a guitarra i piano  Jordi Vilaprinyó 
     (1954)

Dones d’aigua    Toti Soler
            (1949) 
  
Dos cançons populars   Harm. Miquel Llobet 
     (1856 - 1908)

Els trobadors d’Arbúcies  Jordi Vilaprinyó 
(Estrena)    (1954)

Cançò i dança n.6                 Frederic Mompou 
     (1856 - 1908)
   
Retrats catalans:   Leo Brouwer
Mompou (La poesia)     (1939)  
Gaudi (El ritme)  

Quebra queixo    Clarice Assad   
     (1978)
   
Els trobadors d’Arbúcies  Jordi Vilaprinyó 
     (1954)
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Joan Furió, guitarra. 
Ha actuat com a solista i amb diferents formacions de cambra per Europa, Estats Units i 
Japó. Ha estat convidat a col·laborar en festivals com LIGITA (Liechtensteiner Gitarrenta-
gen) o en el Koblenz Guitar Festival. És professor de guitarra del Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona des de l'any 1977. En la seva formació destaquen els mestres J.F. Garri-
do, K. Ragossnig i A. Pierri, i la in�uència de O. Cáceres, H. Smith, D. Russell i L. Brouwer.
“Tot és bonic, la seva interpretació, el seu so...”. (Konrad Ragossnig). “És un music amb alta 
qualitat interpretativa i amb l’habilitat de transmetre musicalment els seus sentiments.” 
(David Russell)

Lali Vivas, piano.
Ha realitzat nombrosos concerts com a solista i amb diferents grups de cambra. Va ser 
guardonada amb el segon premi per la Generalitat de Catalunya en la modalitat de música 
de cambra. És professora de piano al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Ha 
realitzat els seus estudis pianístics amb la Carme Poch i amb la M. Jesús Crespo, i posterior-
ment amb Luiz de Moura Castro. Ha obtingut el Diploma d'Educació Musical Willems sota 
la direcció de Jaques Chapuís.
“La pianista Lali Vivas [...] està dotada d’una gran musicalitat i sentit interpretatiu...”. 
(Luiz de Moura)

Intèrprets
 
Joan Furió i Lali Vivas
Joan Furió i Lali Vivas formen el duo de guitarra i piano 

des de l’any 1999. Atrets per les possibilitats musicals 

d’aquesta formació han treballat especialment 

repertori del segle XX i XXI.
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