
 
 
 

CURS DE DIVULGACIÓ MUSICAL a càrrec de Joan Vives  
HISTÒRIA DE 4 CIUTATS en la primavera del barroc 
 

Dijous 6, 13 i 27 de març i 3 d’abril de 2008, a les 19 h * 

Sala d’exposicions temporals del Museu de la Música  

Durant el carnestoltes de l’any 1597 a la ciutat de Florència culminaven les converses, 
reflexions i especulacions d’artistes i intel·lectuals humanistes encetades uns anys abans al 
cenacle del Comte Bardi del Vernio, portant a la pràctica l’experiment de recuperar les 
suposades antigues maneres de fer teatre dels clàssics grecs i romans... va ser l’any de la 
interpretació de la faula amb música titulada Dafne d’Ottavio Rinuncini i Jacopo Peri. Aquell 
esdeveniment posava en joc la problemàtica de l’expressió dels afectes humans a través de la 
música polifònica i un camí de solució. Tot plegat va ser l’espurna que donava el tret de sortida 
a un dels més grans canvis de la concepció musical de tots els temps... el barroc, l’era del baix 
continu. 
  
 

Dijous 6 de març 2008 I 19h: Florència 

Vincenzo Galilei va argumentar, en el marc de les tertúlies de la Camerata del Comte Bardi, 
que la força del cant d'Orfeu, que s’acompanyava amb una lira, només podia tenir un secret i 
era la naturalesa monódica. Una premisa senzilla pot haver esdevingut el detonant d’un nou 
concepte estètic del so... l’esclat del baix continu i de l’expressió afectiva. La repercussió es va 
deixar sentir ben aviat a Mantua, Roma... 
 

Dijous 13 de març 2008I 19h: Venècia 

L’any 1637 la ciutat del canals inaugarava el teatre de San Cassiano, aprop del pont del Rialto, 
al davant del Gran Canal. La puresa dramàtica dels primers anys estava abocada a evolucionar 
a l’esguard d’una premissa segurament inevitable: la llei de l’oferta i la demanda. L’òpera, i per 
extensió la música instrumental, esdevindran manifesdtacions cada cop més comercials i per 
tant  més populars. 
 

Dijous 27 de març 2008I 19h: Nàpols 

L’antiga ciutat de la corona d’Aragó, esdevinguda capital del virregnat espanyol, pren 
ràpidament un paper protagonista en l’evolució de la música, sobretot vocal. L’antiga tradició 
del entremeses teatrals tindrà ressò operístc amb l’aparició de l’intermezzo buffo aposta còmica 
que va competir amb l’òpera sèria i els seus grans protagonistes... els castratti. 
 

Dijous 3 d’abril 2008I 19h: Paris 

A l’esguard dels borbons les novetats musicals sorgides a Itàlia son redissenyades al gust 
francès, sempre des del poder central parisenc. L’organització musical de Versalles és la 
mostra en petit de l’estructuració que el Rei Sol imposa al seu govern. La música esdevé un 
estri al servei d’aquest racionalisme, sobretot a partir de J. B. Lully. El “Grand Siècle” culminarà 
amb l’adveniment del Rococó. 
 

 

*Els assistents podran visitar el Museu de la Música el mateix dia de l’activitat. 



 
JOAN VIVES 

 
Flautista de bec, professor d’història de la música i divulgador musical. 
Inicia la seva formació a l’Escola de música de Mataró. Estudià flauta de bec al Conservatori 
Superior Municipal de Barcelona, amb Romà Escales, obtenint per unanimitat els premis 
d’honor de "Grau professional" (1986) i "Virtuosisme" (1988). Després rebrà classes dels 
flautistes Kees Boeke, Marieke Miessen, Baldrick Deerenberg, Walter van Hauwe, Pedro 
Memmelsdorf, Marion Verbruggen i Hans Martin Linde.  

Ha realitzat una important activitat concertística des del 1980 amb diversos grups de 
cambra i orquestrals, realitzant concerts per Alemanya, Àustria, Itàlia, França, Andorra, i arreu 
de l’Estat Espanyol. També enregistraments discogràfics (EMI, La ma de Guido, etc...), 
radiofònics (Catalunya Música, Ràdio Nacional, Radio Classique Française, etc...) i per a 
Televisió (TV3,  TVE, etc...). 

El seu vessant de divulgador musical el porta, a partir del 1987, a fer una important 
quantitat de xerrades, conferències, cursos i seminaris amb regularitat, principalment a 
Catalunya. També a escriure sovint articles per a diverses publicacions. 

Actualment és professor d’història de la música a l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). A part de fundador del “Trio Unda Maris”, com a 
instrumentista és integrant de diferents grups com "Els Ministrils" quintet de bec, “Quartet 
barroc de Sant Simó” entre altres col·laboracions. També ha estat professor de flauta de bec de 
l’Escola de música de Mataró i del “Curs internacional de música antiga de Solsona”.  

És locutor-redactor de Catalunya Música (Emissora de la Corporació Catalana de 
Radiotelevisió) des de l’inici de les seves emissions el Maig del 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
Preus  

• Abonament 4 sessions: 15€ / Menors de 26 anys, Estudiants, Jubilats i Aturats: 10€  
• Preu 1 sessió: 5€ / Menors de 26 anys, Estudiants, Jubilats i Aturats: 4€  

Els assistents podran visitar el Museu de la Música el mateix dia de l’activitat 
 
Venda d’entrades a les taquilles de L’Auditori i a Servicaixa.  
Per a més informació www.auditori.cat.  
Activitat amb aforament limitat 
 
Amb la col·laboració del Museu de la Música www.museumusica.bcn.cat  
 

 

 

 
 
 


