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Duet Arbonés-Caselles 

                 El nostre recorregut conjunt comença durant els estudis de Grau Superior a 

l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya). La idea de poder interpretar 

un repertori original i de petit format, ens va portar a la formació definitiva del duet.  

En els nostres programes s'hi poden trobar obres originals per a veu i guitarra, però 

una bona part del repertori són arranjaments realitzats per nosaltres mateixes d'una 

sel·lecció  de  peces  d'estils  diferents.  Comptem amb  cançó  catalana,  espanyola,  

italiana, àries d'òpera, sarsuela... El resultat final és una barreja alhora original i  

refrescant de la qual nosaltres en gaudim i esperem que el públic també.



Marta Arbonés, soprano

Nascuda  a  Barcelona,  s’inicia  dins  del  món  de  la  lírica  i  de  la  sarsuela,  en  la 

companyia fundada i dirigida pel seu avi, Josep Arbonés i Serra. Realitza els estudis de cant 

amb la soprano Mª Àngels  Graells  i  el  tenor Dalmau Gonzalez.  Realitza  els  estudis  de 

música a l'Escola Superior de Catalunya (ESMUC), amb la soprano Enedina Lloris i  al 

Conservatori Gian Battista Martini de Bologna, amb la soprano Stella Parenti. Actualment 

perfecciona  cant  amb la  soprano  Mariella  Devia.  Finalitza  la  carrera  amb les  màximes 

qualifiacions. És guanyadora del concurs de cant de Callosa d'en Sàrria. Premi “Ciutat de 

Segorbe”.

Ha realitzat concerts com a solista, a l'auditori Josep Viader de Girona, al Santuari de 

la  Vall  de  Núria,  Festival  de  música  Francesc  Viñas  de  Moyá,  l’Ateneu Barcelonès,  el 

Paranimf de la Universitat de Barcelona, el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del 

Liceu,  Circulo  Bellas  Artes  de  Madrid,  la  Catedral  de  Segorbe,  el  Teatre  Principal  de 

Zamora, Mallorca, València, Andorra, Teatre Mancinelli d’Itàlia, Bonn, entra d’altres.



         Com a solista, ha interpretat “Oratori de Nadal” de C. Saint-Saëns, “Magnificat” de J. 

Cererols, “Der Stern von Bethlehem” de J. G. Rheinberge, la “Missa en SibM”, “Missa in C 

minor” i “Les Vespres Solemnes” de W. A. Mozart, “La Nit de Nadal” de J. Lamote de 

Grignon,  “Te  Deum”  de  M.  A.  Charpentier,  “Magnificat”  de  J.  Rutter,  “Petite  Messe 

Solennelle” de G. Rossini. Sota la direcció de, Laszlo Heltay, Carles Gumí, Pau Jorquera,  

Joan Olivé i Manel Cabero.

Interpreta  els  rols  de  “Madame  Herz”  del  singspiel  “Der Schauspieldirektor”, 

“Königin der Nacht” de l’òpera  “Die Zauberflöte” i “Blonde” de “Die Entführung aus dem 

Serail”, de W. A. Mozart. “Lucy” de “The Telephone”, G. Menotti.  “Adina” de “L’elisir 

d’amore”,  G.  Donizetti.  “Gilda”  de  “Rigoletto”,  G.   Verdi.  “Olympia”  de  “Les  contes 

d'Hoffman”, J. Offenbach. “Musetta” de “La Bohème”, G. Puccini.



Rosario Caselles, guitarra

Comença els  seus  estudis  musicals  de la  mà de Mª Vicenta  Ferrer,  i accedeix al 

Conservatori Professional “Tenor Cortis” de Dénia (Alacant), on realitza els estudis de Grau 

Mitjà amb el professor Vicent Ballester. L'any 2003 comença el Grau Superior de Guitarra a 

l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), on rep la formació de guitarra de la 

professora Laura Young, i de música de cambra amb Xavier Coll, amb qui continua el seu 

perfeccionament.

Ha rebut classes magistrals i cursos d'interpretació amb Hopkinson Smith, Miguel 

Zanetti, Carles Trepat, Nacho Rodes, Franz Halas, etc. L'any 2008 va ser premiada com a 

millor guitarrista de la Comunitat Valenciana, en el concurs “José Tomás -Vila de Petrer”. 

Aquest  mateix any va fer un recorregut de concerts per diferents  ciutats  de Sèrbia amb 

col·laboració amb la Casa Eslava de Barcelona.



PROPOSTA DE PROGRAMA

E. Morera: Tres Cançons de Carrer
(Lletra de Josep Mª Sagarra)

Clavell del balcó
La font

Estel del dematí

E. Granados

El majo discreto*
El mirar de la maja*

El majo tímido*

E. Halfter

Ai que linda moça*

P. Viardot

Habanera*

E. Toselli

Rimpianto*

F.P. Tosti

'A vucchella*

* Arr.: R. Caselles

** En els programes incloem dues o tres obres per guitarra sola



CONTACTE

Telèfons i correu de contacte:

Rosario Caselles: 650109470/ r.caselles@hotmail.com

Marta Arbonés: 696646605/ martaav@msn.com

Disposem de la web:

http://arbonescaselles.com/ 

ALTRES OBSERVACIONS

− La guitarra va amplificada, però nosaltres disposem de micròfon i amplificador, en 

cas de que la sala no en tingués.

http://arbonescaselles.com/

