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PUNT DE REFERÈNCIA  és una entitat que treballa 
per als joves extutelats d’entre 17 i 23 anys, acompanyant-los en el seu procés 
d’emancipació un cop han sortit dels centres de menors on han estat atesos sota la 
tutela de Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoldescència de la Generalitat de 
Catalunya. L’objectiu és afavorir la plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la 
millora de la qualitat de vida d’aquests joves. 

Fer els 18 anys per als joves extutelats no és l’inici d’un camí senzill; molts d’aquests 
joves compleixen la majoria d’edat en solitud, pocs recursos i escasses oportunitats de 
futur. Tenir un adult referent és per a ells una gran oportunitat per sentir-se 
acompanyats en aquest difícil repte de fer-se gran.  

Punt de Referència és pionera a Catalunya i l’Estat espanyol en introduir la figura d’un 
referent voluntari en l’atenció a joves en situació de risc social. Treballa 
coordinadament amb més de 40 entitats i forma part de diferents federacions que 
aglutinen entitats d’acció social. El Programa Referents i el Programa Acull són els dos 
programes d’acompanyament. Referents ofereix als joves una persona voluntària que 
dóna suport en el dia a dia del jove, tant pel que fa a les qüestions pràctiques com a 
les emocionals. Acull, d’altra banda, ofereix la possibilitat als joves de conviure amb 
una família catalana durant 8 mesos. Els programes d’acompanyament tenen una 
llarga trajectòria a la Unió europea i són considerats una bona eina per reduir 
l’aïllament i l’exclusió social. Fomenten valors de responsabilitat, compromís i cohesió 
social. 

A més, compta amb 5 habitatges assistits on els joves, de la mà d’una educadora, fan 
les primeres passes cap a l’autonomia. També té un programa de seguiment educatiu, 
Trajecte, per a joves que, tot i que viuen de forma autònoma, necessiten comptar amb 
un suport professional per resoldre les dificultats que els van apareixent.   

En tot aquest temps hem acompanyat més de 550 joves , però encara n’hi ha 
molts a qui cal acompanyar! 

 
Punt de Referència és una entitat declarada d’Utili tat Pública 

Com col·laborar amb l’entitat: 
� fent-vos-en socis amb una aportació econòmica 
� fent-vos voluntaris dels nostres programes Referents o Acull 

 
Podreu trobar més informació a: 
 
  Web     www.puntdereferencia.org 
  Bloc Corda Fluixa   http://puntdereferencia.wordpress.com/  
  Bloc El meu referent    http://elmeureferent.wordpress.com 
 
Contacte:   

Marta Bàrbara 
       comunicacio@puntdereferencia.org  
        93 329 74 28  



 

 
 

La música de les llums 
 
 

 

És una relectura de la música maçònica de Mozart i Haydn destinada als 

treballs de les lògies en versió de la soprano barcelonina Begoña Alberdi . La 

iniciativa forma part dels actes de celebració del bicentenari del Suprem 

Consell Maçònic d’Espanya. En aquesta ocasió, els  beneficis aniran per a 

l’entitat no governamental Punt de Referència  que treballa en 

l’acompanyament de joves extutelats. 

 

A la primera part del concert escoltarem peces que es van compondre per ser 

interpretades durant la litúrgia maçònica. Recull un conjunt de cantates 

mozartianes interpretades per solistes i, alternativament, per veus masculines o 

femenines que acabaran fusionant-se en un cor mixt.  

 

A la segona part escoltarem peces que recreen l’univers maçònic a través 

d’una selecció de fragments de La Flauta Màgica, de Mozart, i de La Creació, 

de Haydn. 

 

Una bona oportunitat per gaudir d’aquestes grans obres del patrimoni musical 

universal i donar suport al col·lectiu de joves extutelats a qui acompanya 

l’entitat Punt de Referència.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La música de les llums 
amb motiu del Bicentenari del Suprem Consell Maçònic d’Espanya 

 

 

 
Dilluns, 3 d’octubre de 2011, a les 20 hores, al Te atre Romea 

 

 

 

Begoña Alberdi, soprano 

Antonio de Gobbi, baix 

Albert Castells, tenor 

Lluc Bosque, tenor 

Marcel Schwichtenberg, tenor 

 

Amb la participació del cor Coralberdi 

Lluc Bosque, direcció cor 

 

Miguel Ángel Dionis, piano i direcció orquestral 

 

 

Agraïments 

Pedro Álvarez Lázaro sj, José Arias, Anna Aurich, Mingo Ràfols 
 

Amb la col·laboració de 
L’Ajuntament d’Alella, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Romea 

 
Organitza 

Associació Punt de Referència i el Suprem Consell M açònic d’Espanya 

 

 
Preu entrada: de 25€ a 30€ 

 
                              Venda d’entrades a  
 

 
Fila 0: La Caixa  2100-1195-17-0200036994 

 
 
 

 



  

Programa 
 
 

La música de les Llums 
 
 

1º PART 

 

2º PART 

 

 

 

 

Wolfgang Amadeus MOZART  

KV 623. FREIMAUERKANTATE 

KV 623a LAST UNS MIT GESCHLUNGEN HÄNDEN 

KV483 ZUR ERÖFFNUNG DER FREIMAUERLOGE 

KV 484 ZUM SCHUKSS DER FREIMAUERLOGE 

KV 148 AUF DIE FEIERLICHE JOHANNISLOGE 

KV429 CANTATA DIR SEEL DES WELTALLS 

 

ZAUBERFLÜTE  de Wolfgang Amadeus MOZART 

OVERTURA DE ZAUBERFLÜTE 

ARIA DE TAMINO 

ARIA DE SARASTRO “ISIS UND OSIRIS” 

ARIA DE SARASTRO  

CORO SACERDOTES “ O ISIS” 

TERCETO PAMINA TAMINO SARASTRO 

 

LA CREACIÓ de Joseph HAYDN 

ARIA  SOPRANO/CORO “MIT STAUNEN” 

ARIA TENOR  “MIT WÜRD UND HOHEIT” 

DUO BAJO /SOPRANO/CORO “ VON DEINER GÜT” 

 



 

Begoña Alberdi 
 
Actriu i cantant polifacètica, ha estat qualificada per la premsa internacional 

com un "instintiu animal escènic". Guanyadora de diversos concursos nacionals 

i internacionals de cant, inicia la seva carrera professional el 1989 al Teatre La 

Faràndula de Sabadell. Dos mesos després, es converteix en una 

col·laboradora assídua del Gran Teatre del Liceu, on cantarà més de 25 títols 

diferents, durant més de 18 anys. La seva veu ha donat la volta al món i ha 

actuat en teatres d’òpera des de Mèxic fins a Corea. 

Requerida pels directors escènics més rupturistes, com Carles Santos, Calixto 

Bieito o Albert Boadella, per la seva adaptabilitat a diferents estils musicals, la 

seva força escènica i la seva versatilitat vocal, ha posat damunt l´escenari 

obres com el Tirant lo Blanc, de Calixto Bieito, Chicha Montenegro, de Carles 

Santos i El Nacional, d’Albert Boadella. Ha protagonitzat i produït espectacles 

de petit format, com Vittoria, premi del públic del Festival Lola de Teatre, i Las 

cosas del querer, que va ser un èxit en el seva recent estrena. 

La soprano barcelonina no ha deixat mai de costat la seva faceta més clàssica, 

l’òpera, on ha compartit escenaris de tot el món amb artistes de la talla de 

Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Josep Carreras, Edita Gruberova, entre 

d’altres, i sota batutes tan prestigioses com les de Ros-Marbà, José Collado, 

Peter Schneider, Friedrich Haider o Richard Bonynge. Reconeguda en la seva 

faceta de professora de tècnica vocal i conferenciant, dedica part del seu temps 

a la docència, transmetent així la seva força i la tècnica que li ha permès arribar 

als públics més exigents. 

Recentment, crea la formació coral Coralberdi, que s´estrena amb el concert La 

música de les llums com a cor professional, la primera pedra d´un projecte 

musical internacional de difusió de la música coral catalana arreu del món. 

Dins la seva discografia, podem trobar les òperes Macbeth, de Verdi, i Jenufa, 

de Janáček, en directe des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i dos 

treballs en solitari, El poder de la  emoción i el presentat recentment Mater, una 

recopilació de nou ave maries.  

www.alberdi.cat 



 

 

Antonio de Gobbi 
 
Cursa estudis musicals al Conservatori de Parma sota la direcció de Mº 

Sandrini, amb qui obté el seu primer paper al Teatre de la Scala de Milà. 

 

La seva qualitat vocal i escènica l’han convertit en un dels baixos més cotitzats 

del panorama líric internacional. Ha actuat a teatres com La Scala de Milà, el 

Gran Teatre del Liceu, el Teatre Verdi, l’Arena de Verona, entre d’altres, on ha 

delectat amb la calidesa de la seva veu. Ha compartit escenari amb els 

directors d´orquestra més reconeguts i amb cantants de primera línia. 

 

Els seus personatges estan sempre dotats d´un caràcter i una elegància que 

demostren la seva excel·lència. La seva versatilitat vocal el fan idoni per 

repertoris tan diversos com Rossini o Verdi.   

 

www.antoniodegobbi.com 

 

 

Albert Castells 
 
Realitza els seus estudis musicals a l’Escola Ginesta i a l’Escola de Música La 

Guineu de Barcelona. Estudia cant amb Judit Borràs, Xavier Comorera i 

Begoña Alberdi. Com a cantant solista, cal destacar el paper d’Estanislau a 

l’estrena i enregistrament de l’òpera Abans del Silenci, de Salvador Brotons, i la 

seva intervenció com a Basilio, al Don Quijote en las Bodas de Camacho, de 

Telemann, amb la Companyia l’Òpera de Tres Rals.  

 

Des de fa mes de deu anys és membre del Cor Madrigal de Barcelona que 

dirigeix Mireia Barrera, formació amb què ha participat en nombrosos cursos de 

direcció, així com en concerts i festivals d’arreu de Catalunya i Espanya. Amb 

aquesta formació ha treballat sota la direcció de directors de prestigi com Manel 

Cabero, Pierre Cao, Victor Pablo Pérez, Antoni Ros-Marbà, Salvador Brotons, 

Juanjo Mena, Salvador Mas, Josep Pons, José Luis Basso, Trevor Pinock, Eiji 

Owe, Claudio Scimone entre altres, i ha actuat al Gran Teatre del Liceu, al 

Palau de la Música, a L’Auditori de Barcelona, a l´Auditorio Nacional, al Teatro 

Arriaga, a l’Auditori Nacional d’Andorra i al Teatre Fortuny, entre altres. 



 

 

Lluc Bosque i Conde 
 
Estudia solfeig, piano i cant coral al Conservatori Municipal de Música de 

Barcelona. Va iniciar els estudis universitaris a la Facultat de Medicina de 

Lleida, on va col·laborar en la creació del cor de la Facultat de Medicina. 

Juntament amb el professor Pedro Capa, escriu el llibre Cánticos Espirituales 

sobre la musica litúrgica cantada. També va col·laborar en la creació de la 

revista Kalos, on va publicar alguns articles i crítiques musicals.  

 

El 1987 s’incorpora a l’Orfeó Català, quan el mestre Simon Johnson n’era el 

director. Durant tots aquests anys ha tingut l’ocasió de treballar amb els millors 

directors de cor, Simon Johnson, Jordi Casas, Josep Vila, Erik Erikson, Martin 

Schitz, i d’orquestra, Zubin Metha, Charles Dutoit, Mstislav Rostropovich, 

Gennadi Rozhdestvenski, Armin Jordan, Robert King i Victor Pablo. També ha 

col·laborat amb els millors cors de Catalunya i d'Espanya, tant professionals 

com amateurs, Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Cor del Liceu, 

Coro Nacional de España, Coro de la Comunidad de Madrid, Coro de la 

Orquesta Sinfónica de Galicia, Orfeón Donostiarra, Cor de Cambra de 

Granollers, Cor Vivaldi, Lieder Càmera, Cor Madrigal, entre d’altres.  

 

Simultàniament a la seva carrera musical, va finalitzar els estudis de Medicina a 

la Universitat de Barcelona. Actualment estudia cant amb la soprano Begoña 

Alberdi i s’estrena com a director amb el Coralberdi.  

 

 

 

Marcel Schwichtenberg 
 
Neix a Alemanya, on cursa estudis de dansa, teatre, música i cant amb Marion 

Zahn i Travis Shaw. A Barcelona continua la seva formació amb  Begoña 

Alberdi. Amb un ampli repertori ha actuat a teatres com el Deutsches Theater 

Berlin, al Teatre de Munich, al Teatro Zug de Suïssa i al Tanztheater Eufurt. 

Ballarí i coreògraf dels teatres mes reconeguts d’arreu d´Europa, actualment 

imparteix classes de dansa a Espanya. 



 

Coralberdi 
 
Neix com un conjunt coral mixt format per 45 veus inicialment vinculat a la 

producció del concert La música de les llums. El cor, sota la direcció de la 

soprano Begoña Alberdi, reuneix a cantaires de diferents corals de gran 

prestigi, tots ells amb una sòlida formació professional. Aquest conjunt esdevé 

la primera pedra d’un projecte de formació i difusió de la música coral catalana 

amb vocació internacional, que properament s’ampliarà amb un Coralberdi 

infantil, que sobre la base del mètode pedagògic de Begoña Alberdi, vol 

difondre l’excel·lència del cant coral i potenciar la música com a instrument de 

creixement personal i com a aprenentatge de valors cívics. 

 

www.coralberdi.cat 

 
 
 
 

 

 


