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PROGRAMACIÓ DEL XXXI FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA  
 
 
1. Dissabte 19 d’abril de 2008  - Basílica de Santa Maria del Mar / 21 hores 

JOSE LUIS GONZÁLEZ URIOL orgue 

 

2. Divendres 25 d’abril de 2008 - Basílica de Santa Maria del Mar / 20 hores 

JUAN DE LA RUBIA orgue   -  Cabanilles i la improvisació 

 

3. Diumenge 27 d’abril de 2008 - Sala 2 Oriol Martorell / 20 h 

CANTUS CÖLLN Calvinistes i Luterans 
 

4. Dimarts 29 d’abril de 2008 - Sala 2 Oriol Martorell / 20.30 h 

ENSEMBLE AURORA  
 

5. Dimarts 6 de maig de 2008- Sala 2 Oriol Martorell / 20.30 h 

IL GIARDINO ARMONICO A Venezia!! 
 

6. Dijous 8 de maig de 2008 - Sala 2 Oriol Martorell / 20.30 h  

CAPRICCIO STRAVAGANTE Pastiches a la francesa 

 

7. Dissabte 10 de maig de 2008 - Capella de Santa Àgata / 18, 19:15 i 20:30h 

TARDÀGATA Duo Sirocco – Concerto Antico – L’Art du Bois 

 

8. Diumenge 11 de maig de 2008 - Sala 2 Oriol Martorell / 20 h 

ORQUESTRA D’ANTIGA DE L’ESMUC 
 

9. Dimarts 13 de maig de 2008 - Sala 2 Oriol Martorell  /  20.30 h  

KENNETH WEISS clavicèmbal 

 

10. Dijous 15 de maig de 2008 - Sala 2 Oriol Martorell / 20.30 h 

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA Tierno Manjar: Villancicos i lamentacions del S.XVII hispànic 

 

11. Dissabte 17 de maig de 2008 - Sala 2 Oriol Martorell / 20.30 h  

THE RARE FRUITS COUNCIL Entre Biber i Buxtehude: Un viatge musical del sud al nord 

d’Alemanya durant el segle XVII 

 

12. Diumenge 18 de maig de 2008 - Sala 1 Pau Casals / 20 h  

RICERCAR CONSORT 
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Altres activitats 

 
TAST DE MÚSICA ANTIGA Ensemble una cosa rara 
Dissabte 12 d’abril de 2008 a les 18 h i diumenge 13 d’abril a les 12.45 h 

Llanterna de L’Auditori 

 
LA MÚSICA DEL MUSEU: audicions amb instruments històrics 
Diumenges 20 d’abril i 11 i 25 de maig de 2008 
Museu de la Música / 12 h i 13 hores (dues sessions de 30 minuts) 
 
 
CONCERT EN FAMÍLIA  L’Art du Bois 
Diumenge 11de maig de 2008 

Sala 2 Oriol Martorell / 12:30 h 

 
CURS DE DIVULGACIÓ a càrrec de Joan Vives 
Dijous 6, 13, 27 de març i 3 d’abril de 2008, a les 19 hores 
Sala d’exposicions temporals del Museu de la Música 

 

CLASSES MAGISTRALS A L’ESMUC   
José Luis González Uriol clavicordi    

17 d’abril de 2008, de 10 a 13h i de 16 a 19h i 18 d’abril de 2008, de 10 a 13h 

Roel Dieltiens violoncel   

8 i 9 de maig de 2008, de 9 a 12h 
 

FRINGE 
Dissabte 3 i diumenge 4 de maig de 2008  

Barri Gòtic i a la Ribera 

 
 



 

 4

 XXXI Festival de Música Antiga de Barcelona 

EL BARROC: les ciutats, la cort i les religions 
 
 

 
Ja superades les tres dècades del Festival de Música Antiga de Barcelona i consolidada 

aquesta proposta a L’Auditori, la programació d’enguany es vertebra a partir d’una idea original: 

el Barroc, la Música i els centres de poder. 

 

Al segle XVII l’Art esdevé un poderós mitjà propagandístic. Així els estats absolutistes,  

l’església i diferents estaments socials voldran propiciar-se una opinió favorable a partir d’una 

plàstica i un llenguatge artístic sublimats als efectes retòrics. D’aquesta forma la Música esdevé 

un important element de difusió de valors.  

 

La diversificació de les experiències religioses que van des del misticisme més exaltat  fins al 

racionalisme més estricte, les alternatives al protestantisme i al catolicisme, i les diferents 

maneres de fer visibles els continguts del poder reial i les ciutats-estat,  que configuren 

experiències sonores tan diverses i fins i tot oposades, són la trama argumental de l’edició 

d’aquest festival.  

 

Al voltant d’aquesta idea, tot un seguit d’artistes que han desenvolupat trajectòries esplèndides 

es presenten al festival. Alguns artistes destacats debutaran al festival al costat de músics i 

formacions molt estimades pels nostres seguidors, tot conformant una autèntica constel·lació 

en què es barregen sensibilitats molt diverses, sempre deixant espai als més joves que 

mereixen ser escoltats. 

 

L’arribada de la primavera anunciarà un festival equilibrat i brillant que pretén seduir i acostar-

se tant al melòman curiós com al seu públic incondicional. 

 

 

Maricarmen Palma 
Direcció Artística 
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Dissabte 19 d’abril de 2008, a les  21 hores 

Basílica de Santa Maria del Mar  

JOSE LUIS GONZÁLEZ URIOL orgue 

 
 

António Carreira (c.1520/30-c.1589/97) 
Cançâo a 4 
 
Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627) 
Bajo de primer tono 
 
Pablo Bruna (1611-1679) 
Tiento partido de mano derecha y al medio de dos tiples 
 
Anònim (segle XVII) 
Tono 3º, de la música de les Reduccions Jesuïtes d’Amèrica del Sud  
   Verso 
   Allegro 
   Dança 
   Alemanda 
   Adagio 
   Africa 
   Presto 
 
Pablo Nassarre (c.1650-c.1730) 
Tocata de primer tono 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Erbarm’ dich mein, o Herre Gott, preludi coral, BWV 721 
Aria variata alla maniera italiana en la menor, BWV 989 
 
Ramón Ferreñac (1763-1832) 
Minué amb variacions 
 
Anònim (segles XVIII-XIX) 
La gran batalla de Marengo 
 

La fascinació que han demostrat els compositors durant la història de la música per un 
instrument tan impressionant com l’orgue ens ha fet hereus d’un immens catàleg ple de joies 
musicals. 

Es tracta d’un dels instruments més antics en la tradició d’Occident, que té l’origen al segle XIV i 
que s’ha relacionat íntimament amb la rica litúrgia cristiana i les cerimònies civils. Fins a la 
Revolució Industrial, i juntament amb el rellotge, es va considerar la creació més complexa de 
l’ésser humà. 

L’emperador dels instruments ha estat objecte des de fa uns anys d’un espectacular renovat 
interès. El gust per les músiques del passat restituïdes amb el gust de les sonoritats d’abans, 
l’evolució del joc instrumental i la rehabilitació del patrimoni són elements que hi han influït 
decisivament. 

González Uriol, organista prestigiós, ens proposa un recorregut en forma de tast en companyia 
de Bach, però fonamentalment amb la presència de diferents compositors coneguts i anònims, 
la majoria relacionats amb la península Ibèrica. Catedràtic d’orgue i clavicèmbal del 
Conservatori Superior de Saragossa, deixeble de Gustav Leonhardt i reconegut especialista en 
música antiga per a tecla, ens oferirà una mostra de seu millor art: la música antiga espanyola. 
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Per això, al costat d’algunes peces anònimes dels segles XVII-XIX, podrem gaudir d’obres 
d’autors per descobrir com ara Antonio Carreira, compositor portuguès al servei de Felip II; 
Sebastián Aguilera de Heredia, organista titular de la Catedral de Saragossa i seguidor de la 
tradició dels tientos iniciada per Cabezón; i Pablo Bruna, anomenat el Ciego de Daroca a causa 
de la ceguesa que va patir des dels 5 anys i professor d’un altre compositor present avui, Pablo 
Nassarre. 

Entre les obres dels mestres de l’antiga Ibèria trobem dues petites maragdes del gran J. S. 
Bach: Erbam’ dich mein, BWV 721 (construïda a partir del coral amb text de Martí Luter), i l’ària 
variada BWV 989, després de les Variacions Goldberg, l’altre exemple de l’ús de les variacions 
en la producció de Bach (després d’una breu presentació del tema, sentirem deu variacions). 

En una descontextualització progressiva de les obres, la proposta del Festival de Música Antiga 
de recuperar uns sons en un entorn magnífic resulta molt atractiva. Les pedres de Santa Maria 
del Mar veuran ressonar dins seu els sons de l’artifici humà.  

La màgia d’un instrument, catedral del vent i morada de zèfir. 
 
 

José Luis González Uriol 

Nascut a Saragossa, va perfeccionar la seva formació musical amb Montserrat Torrent a 
Barcelona, amb Macario Santiago Kastner a Lisboa, amb Luigi Ferdinando Tagliavini a Bolonya 
i amb Gustav Leonhardt a Amsterdam. En l’actualitat, és un intèrpret de prestigi indiscutible que 
gaudeix d’una gran reputació arreu del món com a especialista en el camp de la música antiga 
per a tecla. 

Al llarg de la seva trajectòria, ha ofert concerts als cinc continents i ha impartit cursos a 
nombrosos països. És convidat amb freqüència pels festivals internacionals i els centres 
musicals més importants del món, i ha participat en nombroses ocasions com a jurat en els 
concursos més prestigiosos d’Europa. Com a especialista en l’àmbit de la música antiga 
espanyola, ha realitzat nombrosos enregistraments discogràfics, entre els quals destaca 
especialment el doble CD dedicat al compositor Antonio de Cabezón i enregistrat amb els 
orgues històrics més emblemàtics d’Europa. 

És catedràtic d’orgue i clavicèmbal al Conservatori Superior de Música de Saragossa, on ha 
exercit en dues ocasions el càrrec de director. És també organista titular de l’orgue històric 
José de Sesma (1692) del Pati de la Infanta de Saragossa i de l’orgue Spaeth de la Capella 
Reial de Santa Isabel de Portugal d’aquesta mateixa ciutat, així com conseller numerari de la 
Institución Fernando el Católico i fundador de la secció de música antiga d’aquesta entitat. Des 
de l’any 1979, dirigeix el Curs i Festival de Música Antiga de Daroca. 

José Luis González Uriol ha rebut nombrosos premis i distincions que reconeixen la seva 
valuosa tasca de recuperació i difusió de la música dels compositors aragonesos i espanyols, 
entre els quals destaquen la Creu d’Alfons X el Savi i la Medalla d’Or de les Corts d’Aragó. 
 
Orgue de Santa Maria del Mar 
Orgue presumiblement construït per un membre de la família Boscà per al convent dels Trinitaris de Vic a 
mitjans del segle XVIII, restaurat i reconstruït per Gerhard Grenzing l’any 2005 
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Divendres 25 d’abril de 2008   

Basílica de Santa Maria del Mar / 20 hores 

JUAN DE LA RUBIA orgue 

 

Cabanilles i la improvisació 
 
Joan Baptista Cabanilles (1644-1712) i Juan de la Rubia (n.1982) 
 
Joan Baptista Cabanilles i la improvisació 
Tiento 68 ple de 6è to 
Improvisació: versos sobre Pange Lingua 
Tiento XVII de Pange Lingua punt alt 
Tiento II de falsas 
Improvisació: tiento partit de mà dreta a dos tiples sobre el Magnificat 
Xàcara 
Improvisació sobre la Salve 
Pasacalles II 
Improvisació: tiento de batalla 
 
Dues improvisacions: l’època de Cabanilles a França i Alemanya 
Suite francesa improvisada 
   Plein jeu 
   Duo 
   Trio 
   Récit de nazard 
   Basse de trompette 
   Grand jeu 
 
Partita improvisada sobre coral a l’estil de Johann Sebastian Bach 

 
“[...] halló don Quijote una vihuela en su aposento. Templóla, abrió la reja [...] y habiendo recorrido los trastes de la 
vihuela y afinándola lo mejor que supo, [...] con una voz ronquilla aunque entonada, cantó el siguiente romance, que él 
mismo aquel día había compuesto.” 
Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, 1605 
 

Nascut a Algemesí (prop de València), Cabanilles va rebre el baptisme el 6 de setembre de 
1644 i va morir a València el 29 d’abril de 1712. Probablement va començar a formar-se 
musicalment en algun cor d’Algemesí i més tard a la Catedral de València. La seva vida va 
quedar marcada per l’obtenció molt jove (amb 21 anys) del càrrec d’organista de la Catedral de 
València, un càrrec que va conservar durant quaranta-cinc anys, fins que va morir. Va ser 
ordenat sacerdot l’any 1668, ja que per poder ser organista calia també ser religiós. 

Cabanilles representa el punt culminant de l’evolució de l’orgue espanyol. És el responsable de 
la desaparició de les formes imitatives ancestrals a favor d’unes formes noves, més lliures, i el 
punt culminant en l’evolució de la tradició organística de la península Ibèrica, que passa per 
Cabezón i arriba fins a Correa de Arauxo. 

El seu deixeble José Elías explica: “[...] pels volts del 1690 Cabanilles creia que havia 
sobrepassat les 800 composicions perquè era un geni molt fecund. Els mateixos francesos van 
manifestar tanta admiració per ell, que va ser cridat diverses vegades per tocar en orgues de 
catedrals del sud de França en festes d’importància”. 

La seva obra, composta per unes 1.200 peces, va circular per tot Europa en manuscrits i no es 
va publicar fins al segle XX. Encara que coneixedor de l’obra dels mestres francesos i italians, 
es va mantenir fidel a la tradició espanyola i també va participar en el moviment o la tradició 
que desemboca en la creació de la sonata. 
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La cohesió que aporta el compositor a les grans formes no deixa gaire lloc a les 
ornamentacions. 

La part més voluminosa de la seva obra per a orgue són els tientos. Aquesta forma espanyola 
per excel·lència, és la més freqüent en l’obra de Cabanilles i destaca com a forma molt lliure, 
propera a la fantasia, que admet des d’una obra contrapuntística fins a l’encadenament de 
diverses seccions fugades a partir d’un mateix tema. Segons alguns tractats de l’època, més 
admirable encara que la seva colossal fecunditat creadora va ser el seu art de la variació en la 
composició de versos breus. 

Al costat dels tientos trobem altres peces com ara les tocates (novament un apel·latiu molt 
general que inclou formes molt diferents que es basen en la repetició d’una nota, font d’energia 
per rellançar el discurs), les xàcares, les passacarrers, les follies i les gallardes. Totes aquestes 
formes inclouen variacions a partir d’un baix. No són obres austeres i, de la mateixa manera 
que la resta d’obres de Cabanilles, destil·len bellesa en les idees musicals i noblesa en la 
forma, i componen un discurs d’una gran riquesa i domini del contrapunt. 

En aquest recital, i d’una manera semblant a la llegendària capacitat d’improvisació de 
Cabanilles, Juan de la Rubia oferirà una bona mostra del seu art en la fantasia. 
 
 

Juan de la Rubia 

Nascut l’any 1982 a València, és un dels organistes més reconeguts i guardonats de la seva 
generació. Format com a organista, clavicembalista i pianista al Conservatori Superior de 
Música de València, a l’Escola Superior de Música de Catalunya (Barcelona) i a la Universität 
der Künste de Berlín, ha obtingut fins a cinc premis extraordinaris en diferents especialitats. Ha 
estat alumne de Vicent Ros, Óscar Candendo i Montserrat Torrent –qui va impulsar 
decisivament la seva formació–, ha estudiat improvisació amb Emilio Molina i Wolfgang Seifen, 
i ha rebut classes magistrals de Daniel Roth, Bernhard Haas, Enrico Viccardi, Wolfgang Zerer i 
Olivier Latry. 

Després de guanyar el primer premi d’orgue al Concurs Permanent de Joventuts Musicals 
d’Espanya el 2002, va iniciar la seva activitat com a concertista a les sales i cicles més 
importants de l’Estat espanyol, així com a Alemanya, Eslovènia, les Filipines, Hongria, Itàlia, 
Portugal i la República Txeca. Ha obtingut també el premis Andrés Segovia-José Miguel Ruiz 
Morales (Santiago de Compostel·la, 2002) i Euterpe (València, 2003), així com el primer premi 
de la Real Academia de Bellas Artes de Granada (2004) i el premi El Primer Palau del Palau de 
la Música Catalana (Barcelona, 2004). 

Intèrpret versàtil, el seu repertori inclou tots els estils, amb un interès particular per la música de 
Johann Sebastian Bach i els períodes romàntic i simfònic. Com a improvisador, va participar en 
la inauguració de l’orgue de l’Auditorio de Tenerife al costat de Wolfgang Seifen, i ha inaugurat 
igualment altres orgues a la província de Castelló i a Gran Canària. 

Destacat igualment en el camp de la música contemporània, ha estrenat obres en el Palau de 
la Música Catalana de Barcelona, la catedral de Lleó, la catedral de Sant Sebastià i el Festival 
de Música Contemporània Ensems de València. Ha col·laborat també amb formacions com ara 
el Grup Instrumental de València, el Cor i Orquestra de València, la Camerata de Madrid, 
l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, la Real Filharmonía de Galicia i la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya, amb les quals ha interpretat obres com ara el Concert per a orgue i 
orquestra de Francis Poulenc. 

Les seves actuacions han estat retransmeses per Radio Clásica de RNE, Catalunya Música i 
RTV Slovenija. Ha enregistrat quatre treballs discogràfics que inclouen música romàntica 
francesa i espanyola per a orgue, així com obres contemporànies. Des de l’any 2005, és 
professor d’improvisació a l’Escola Superior de Música de Catalunya. 
 
Orgue de Santa Maria del Mar 
Orgue presumiblement construït per un membre de la família Boscà per al convent dels Trinitaris de Vic a 
mitjans del segle XVIII, restaurat i reconstruït per Gerhard Grenzing l’any 2005 
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Diumenge 27 d’abril de 2008 

Sala 2 Oriol Martorell / 20 h 

CANTUS CÖLLN 

 
 

Johanna Koslowsky soprano  
Mechthild Bach soprano  
Elisabeth Popien contralt  
Wilfried Jochens tenor  
Markus Flaig  baix  

Ulla Bundies i Anette Sichelschmidt violins  
Friederike Kremers i Volker Hagedorn violes  
Alfredo Bernardini oboè  
Josep Borràs fagot  
Ute Hartwich trompeta  
Albert Brüggen violoncel  
Andrew Ackerman contrabaix  
Carsten Lohff orgue 

Konrad Junghänel direcció 

 

Comentaris previs al concert a càrrec de Xavier Antich, a les 19.30 hores 

 
Calvinistes i luterans 
 
I 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Cantata Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12 
   1. Simfonia 
   2. Cor: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen 
   3. Recitatiu (contralt): Wir müssen durch viel Trübsal 
   4. Ària (contralt): Kreuz und Krone sind verbunden 
   5. Ària (baix): Ich folge Christo nach 
   6. Ària (tenor): Sei getreu, alle Pein 
   7. Coral (cor): Was Gott tut, das ist wohlgetan 
 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
Cantata Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr, Bux WV 41 
   1. Introducció 
   2. Ària (soprano I), versus I: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr 
   3. Ària (SSCTB), versus II: Es ist ja, Herr, dein Geschenk und Gab 
   4. Ària (SSCTB), versus III: Ach Herr, lass dein’ lieb Engelein 
 
II 
Johann Hermann Schein (1586-1630) 
Mach dich auf, werde Licht, Zion 
 
Heinrich Schütz (1585-1672) 
Wann unsere Augen schlafen ein, de Petits concerts espirituals, op. 9/11, SWV 316 
 
Johann Hermann Schein 
Was betrübst Du dich, meine Seele 
 
Heinrich Schütz 
Bone Jesu, verbum Patris, de Petits concerts espirituals, op. 9/8, SWV 313 
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Johann Sebastian Bach 
Cantata Christ lag in Todesbanden, BWV 4 
   1. Simfonia 
   2. Cor, versus I: Christ lag in Todesbanden 
   3. Duet (soprano i contralt), versus II: Den Tod niemand zwingen kunnt 
   4. Ària (tenor), versus III: Jesus Christus, Gottes Sohn  
   5. Cor, versus IV: Es war ein wunderlicher Krieg 
   6. Ària (baix), versus V: Hier ist das rechte Osterlamm 
   7. Duet (soprano i tenor), versus VI: So feiern wir das hohe Fest  
   8. Coral (cor), versus VII: Wir essen und leben wohl 

 
“La música és una disciplina que aconsegueix fer la gent més pacífica i amable, més moral i raonable.”  
Martí Luter 

Durant els segles XVII i XVIII els països de llengua alemanya cobrien un espai geogràfic molt 
ampli i divers. La costa del Bàltic pertany a Rússia i forma part de l’Alemanya protestant, igual 
que ciutats meridionals com ara Nuremberg i Stuttgart. Un comerç en creixement a la zona va 
fer que hi hagués un intens intercanvi entre el nord i el sud d’Europa que va prendre com a 
principal via terrestre el pas per Frankfurt, Leipzig i Hamburg. Aquesta fluida relació explica els 
paral·lelismes estilístics durant el segle XVII entre la música d’Hamburg i la de Venècia (centrat, 
sobretot, en la relació entre Andrea i Giovanni Gabrieli i Michael Praetorius). 

La guerra dels Trenta Anys va representar un violent conflicte als països de parla alemanya (els 
protestants lluitaven al nord contra el sud, controlat pels catòlics), amb un resultat nefast per al 
comerç i, com a conseqüència, per a la música. Els escrits del mestre de capella 
(kapellmeister) de Dresden, Heinrich Schütz, evoquen les dificultats que patien els músics. Va 
ser una època caracteritzada per un augment de la composició d’obres sacres per a veu i 
continu, com a reflex dels pocs efectius disponibles a la zona.  

Som, doncs, davant una societat alemanya dominada en tots els àmbits per la religió. Un segle 
després de la Reforma, la vida intel·lectual se centrava en les qüestions teològiques, mentre 
que a la resta d’Europa les doctrines racionalistes guanyaven terreny. En aquest context, 
l’espai per a les composicions instrumentals es va reduir a causa de la importància de la 
música sacra en el nou plantejament luterà. El factor definitiu per al desenvolupament de la 
música a l’Alemanya del segle XVII va ser el paper conferit a la música per Martí Luter. 
Considerar-la el tresor més preciós, després de la paraula de Déu, li atorga un paper 
protagonista al servei diví dins la litúrgia. La música i la poesia religiosa combinades originen 
formes musicals d’església. 

Durant la segona meitat del segle XVII les crítiques dels calvinistes al luteranisme, juntament 
amb la pèrdua de la capacitat d’inspirar fervor als fidels, condueixen al naixement del corrent 
pietista. El pietisme va representar una renovació espiritual que plantejava un nou acostament 
a la fe basat més en el cor que no pas en l’enteniment. En aquest corrent cal situar alguns dels 
compositors presents en el programa d’avui. J. S. Bach tenia una important llibreria plena de 
volums relacionats amb la teologia i els afers relacionats amb la fe, i s’ha documentat la seva 
participació en una subhasta l’any 1742 per adquirir una compilació d’escrits originals del 
mateix Martí Luter. 

Els compositors que interpreten el concert tradueixen aquesta manera d’entendre la fe: amb 
melodies d’una gran efectivitat i bellesa intenten buscar el moment de transcendència i 
recolliment, però amb sobrietat, austeritat i pocs efectius. 

Cantus Cölln ha centrat la seva intervenció en dues de les cantates més famoses de Bach 
(BWV 12 i 4) i una de les més conegudes de Buxtehude. La seva presentació respecta la línia 
doctrinal de una veu per part i s’allunya de les masses corals que contradiuen la realitat dels 
pocs efectius disponibles a l’època. A més, aquestes obres presenten corals del mateix nom 
escrits per Luter. 

La contemplació de la Crucifixió del Retaule d’Isenheim de Matthias Grünewald, juntament amb 
altres obres imprescindibles dels també protestants Dürer, Altdorfer, Schongauer, Baldung 
Grien i Cranach, ens conviden a conèixer un imaginari proper a la mística en general i al 
pietisme en particular. Mai més no podrem escoltar els compassos inicials de Den Tod niemand 
zwingen kunnt (Versus II de la cantata BWV 4) sense recordar la imatge del patetisme i el dolor 
expressats pels mestres de l’escola del Danubi. 
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Cantus Cölln  

Fundat l’any 1987 pel llaütista i director Konrad Junghänel i integrat per solistes de gran 
qualitat, Cantus Cölln ocupa un lloc propi com un dels conjunts vocals més destacats del 
panorama internacional. El seu repertori se centra en la música vocal alemanya i italiana del 
Renaixement i el Barroc, amb una especial atenció a la recuperació i difusió d’obres de tradició 
germànica d’aquests períodes –sovint oblidades però de gran bellesa–, amb les quals ha 
obtingut l’elogi unànime de la crítica i el públic. Els crítics han destacat especialment la 
homogeneïtat impecable del so del conjunt, el qual parteix de les aportacions de cadascun dels 
seus membres –tots ells amb unes brillants trajectòries individuals com a solistes– i de 
l’experiència conjunta desenvolupada durant anys, sense gaires canvis en la composició del 
grup, en aquest projecte comú. Amb el criteri d’una veu per part, més proper a la realitat de les 
èpoques que inspiren el seu repertori i més adequat per obtenir un so que combina el màxim 
de transparència amb una marcada intensitat emocional, el conjunt ha abordat les grans obres 
vocals de la música antiga amb la seva genuïna reinterpretació. 

Ocasionalment, el grup amplia la seva formació per interpretar obres que requereixen més 
efectius. El seu repertori s’ha eixamplat progressivament, des dels madrigals i motets del segle 
XVII que centraven el seu interès inicial fins al desenvolupament complet de concerts de 
música sacra i cantates del darrer Barroc. Entre els seus treballs més importants, destaquen 
produccions com ara Combattimenti, que inspirat en madrigals de Monteverdi va obtenir un 
gran èxit, Vespro della beata Vergine, també de Monteverdi, o el seu valuós treball sobre l’obra 
de Johann Rosenmüller, que va contribuir a recuperar internacionalment la música d’aquest 
compositor. Obres com ara els motets, les primeres cantates i la Missa en si menor de Johann 
Sebastian Bach, també van ser acollides amb un entusiasta ressò internacional. Entre 
aquestes, la seva versió de les primeres cantates de Bach ha estat reconeguda especialment 
amb nombrosos i prestigiosos premis, i és un dels enregistraments de referència més destacats 
d’aquest repertori. 

Cantus Cölln ha actuat als festivals internacionals més importants d’Europa i als escenaris 
d’Amèrica del Nord i del Sud, l’Àfrica, Austràlia i Àsia. Ha enregistrat més de trenta treballs 
discogràfics.  

 

Johanna Koslowsky  
Va començar de ben jove la seva formació vocal amb Hilde Wesselmann, a Essen. Després de 
completar l’ensenyament secundari, va estudiar música sacra a la Musikhochschule de Colònia 
i, posteriorment, va ampliar els seus estudis de cant amb el professor Bornemann a Hannover, 
amb Michaela Krämer a Düsseldorf i amb René Jacobs a la Schola Cantorum Basiliensis. És 
una gran especialista en la música escrita abans de 1800 i ha actuat com a solista amb moltes 
de les formacions més destacades de l’actualitat. Treballa habitualment amb conjunts com ara 
Akademie für Alte Musik Berlin, Alta Ripa, Musica Antiqua Köln, Musica Fiata i Sequentia. A 
més d’haver realitzat enregistraments per a la ràdio a Alemanya i a altres països, ha col·laborat 
en diversos treballs discogràfics que han estat premiats i que inclouen cantates de Händel. Des 
de fa uns anys, compagina la seva activitat concertística amb la docència com a professora de 
cant.  

 

Mechthild Bach  
Nascuda a Limburg an der Lahn (Alemanya), va estudiar cant a la Musikhochschule de 
Frankfurt amb E. Cavelti. Durant aquest període de formació, va treballar també amb Michael 
Schneider a l’Studio für Alte Musik i va seguir classes de lied amb Hartmut Höll. Posteriorment, 
va  rebre classes magistrals de Vera Rosza a Niça i de Laura Sarti a Londres. Durant els seus 
estudis, va ser contractada com a artista convidada a l’Staatstheater Darmstadt, i, més 
endavant, va treballar a l’Opernstudio de la Deutschen Oper am Rhein de Düsseldorf i 
Duisburg. Des del 1991 fins al 1996, va cantar un ampli repertori com a soprano lírica al 
Theater der Stadt Heidelberg, on va assolir una sòlida experiència en aquest camp. És també 
una solista de concert internacionalment reconeguda en el terreny de la música antiga. Canta 
amb freqüència als festivals europeus més importants i ha treballat amb directors com ara Ton 
Koopman, Hellmuth Rilling, Michael Schneider, Frieder Bernius, Reinhard Goebel i Sigiswald 
Kuijken. Ha realitzat nombrosos enregistraments discogràfics i per a la ràdio i la televisió. 
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Elisabeth Popien  
Va iniciar la seva formació amb estudis de música sacra a la Musikhochschule de Colònia, on 
es va graduar l’any 1992. Durant aquest període, va cantar amb diversos cors sota la batuta 
d’alguns dels directors més destacats en el camp de la interpretació històrica, com ara Jordi 
Savall, Sigiswald Kuijken, Peter Neumann o Hermann Max. De manera paral·lela, va ampliar 
els seus estudis vocals amb Hans-Dieter Saretzki, a Düsseldorf. Els seus nombrosos 
enregistraments discogràfics i per a la ràdio i la televisió són una bona mostra de la seva 
qualitat. Molts d’aquests treballs han estat premiats en diferents ocasions. A més de les seves 
nombroses col·laboracions amb diferents conjunts, també actua amb freqüència com a solista 
en el camp de l’oratori, amb un ampli repertori que va des de la música barroca fins a la música 
contemporània. 
 
Wilfried Jochens  
Nascut a Hamburg (Alemanya), va estudiar a la Musikhochschule i a la Universitat d’aquesta 
ciutat. Des del 1972, desenvolupa una intensa activitat com a cantant professional en els 
camps del concert i l’oratori, en els quals ha treballat com a solista en col·laboració amb 
nombrosos conjunts internacionals de gran prestigi en l’àmbit de la música antiga. En aquest 
terreny, ha assolit un lloc propi i una gran fama i reconeixement, especialment per les seves 
interpretacions del paper de l’Evangelista en les Passions de Johann Sebastian Bach. Ha 
participat també en moltes produccions operístiques que inclouen obres de Monteverdi, Händel, 
Hasse i Mozart, i dóna regularment recitals de lieder i de cançó. Ha realitzat nombrosos 
enregistraments per a la ràdio i la televisió, i ha participat en més de cinquanta treballs 
discogràfics. Des de l’any 1982, és professor de cant a la Musikhochschule d’Hamburg. 
 
Markus Flaig   
Nascut a Horb (Alemanya), es va formar a la Musikhochschule de Friburg. Posteriorment, va 
estudiar cant amb Beata Heuer-Christen, va assistir a les classes d’òpera de Gerd Heinz i va 
completar un curs de postgrau a Frankfurt sota la direcció de Berthold Possemeyer. En el 
terreny operístic, ha cantat obres de Britten, Strauss i Purcell en prestigiosos teatres i festivals 
europeus, així com madrigals de Monteverdi i Gesualdo. Destacat també en el camp de 
l’oratori, el seu repertori abasta des del Renaixement fins a la música contemporània. Ha 
participat en moltes estrenes i en nombrosos enregistraments discogràfics amb directors com 
ara Wolfgang Schäfer, Winfried Toll, Hans Christoph Rademann, Konrad Junghänel i Thomas 
Hengelbrock. El compositor Franz F. Kaern va escriure per a ell un cicle de cançó amb 
orquestra, inspirat en poemes de Thomas Bernhard. Des de l’any 1997, ofereix regularment 
recitals amb el pianista Jörg Schweinbenz. Entres els seus propers compromisos, té previst 
participar en el Festival Bach de Leipzig i realitzar una gira pel Japó amb Masaaki Suzuki. 
 
Konrad Junghänel  
És un dels llaütistes més celebrats del moment. La seva gran reputació es basa en un 
virtuosisme extraordinari i en un domini estilístic del llaüt perfecte en la interpretació d’una ampli 
repertori que va des del primer Renaixement fins a finals del segle XVIII. Està considerat com 
un dels principals intèrprets de les obres per a llaüt de Johann Sebastian Bach i Silvius Leopold 
Weiss. Com a solista i com a membre de diversos conjunts de música de cambra, ha actuat 
arreu d’Europa, així com als EUA, Amèrica del Sud, l’Àfrica i el Japó. Col·labora habitualment 
amb René Jacobs –en recitals i en produccions operístiques– i amb conjunts tan prestigiosos 
com ara Les Arts Florissants, La Petite Bande o Musica Antiqua Köln. Des de l’any 1994, 
dirigeix una càtedra al Conservatori Superior de Música de Colònia. En els darrers anys, ha dut 
a terme una activitat cada cop més intensa com a director de produccions escèniques, entre les 
quals destaquen Combattimenti, basada en madrigals de Claudio Monteverdi. 
 
Orgue positiu Grenzing 
Orgue d’arca per a estudi o acompanyament de continu construït per Gerhard Grenzing 
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4 

Dimarts 29 d’abril de 2008 

Sala 2 Oriol Martorell / 20.30 h 
ENSEMBLE AURORA 

 

Judith-Maria Becker violoncel  
Anna Fontana clavicèmbal  
Enrico Gatti violí i direcció 
 
Comentaris previs al concert a càrrec d’Emilio Moreno, a les 20 hores 
 
Arcangelo  Corelli (1653-1713) 
 
I 
Sonata en sol menor, op. 5, núm. 5 
   Adagio 
   Vivace  
   Adagio 
   Vivace 
   Giga: allegro 
 

Sonata en fa major, op. 5, núm. 10   
   Preludio: adagio 
   Allemanda: allegro 
   Sarabanda: largo 
   Gavotta: allegro 
   Giga: allegro 
 

Sonata en si bemoll major, op. 5, núm. 2 
   Grave  
   Allegro 
   Vivace  
   Adagio 
   Vivace  
 
II 
Sonata en mi menor, op. 5, núm. 8 
   Preludio: largo 
   Allemanda: allegro 
   Sarabanda: largo 
   Giga: allegro 
 

Sonata en fa major, op. 5, núm. 4 
   Adagio 
   Allegro 
   Vivace 
   Adagio 
   Allegro   
 

Sonata en re menor “Follia”, op. 5, núm. 12 
   Adagio 
   Allegro 
   Adagio 
   Vivace 
   Allegro 
   Andante 
   Allegro 

Adagio 
Allegro  
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“Je declare eté charmé des sonates du signor Corelli, dont j’aimeray les oeuvres tant que je vivray...” 
Prefaci de Les nacions, François Couperin, 1726 
 

El nom d’Arcangelo Corelli (Fusignano, 1653 – Roma, 1713) continua evocant avui un autèntic 
monument musical: admirat i imitat en vida pels compositors més importants, la seva biografia 
no és clara i planteja grans dubtes. Malgrat aquestes incògnites sobre la seva personalitat, la 
realitat musical de la seva obra es beneficia d’un gran interès suscitat en els músics. Gràcies al 
progrés de la pràctica amb instruments de l’època i a un coneixement més ampli del repertori, 
l’obra que va deixar el mestre continua estimulant la imaginació dels nous virtuosos d’avui dia. 

Pel que fa a l’opus V de Corelli, es tracta d’un conjunt de dotze sonates que es poden dividir en 
dues sèries de sis: la primera inclou les sonates d’estil da chiesa (els segons temps estan 
construïts a partir de fugues i els moviments no remeten a les formes de dansa), mentre que la 
segona agrupa cinc sonates da camera (inclouen un preludi inicial i els moviments tenen noms 
de danses) i es tanca amb les cèlebres vint-i-quatre variacions sobre el tema La follia.  

Titulada genèricament Sonate a violino e violone o cimbalo, som davant una de les partitures 
més transcrites, arranjades (per a flauta, violí, violoncel, clavecí i, fins i tot, per a orquestra) i 
reeditades del segle XVIII (cinquanta vegades al mateix segle). Publicada a Roma l’1 de gener 
de l’any 1700 després d’un període de maduració i reflexió d’aproximadament vint anys, està 
dedicada a la princesa Sophie-Charlotte de Brandenburg. 

L’èxit d’aquest opus es pot explicar per les qualitats habituals de l’obra de Corelli: la recerca del 
que és essencial i el sentit de la proporció i l’equilibri, segons els ideals de l’apareguda 
acadèmia Arcàdia, fundada al voltant de la reina Cristina de Suècia a Roma l’any 1690 com a 
escola de pensament. Aquesta institució va aplegar poetes i escriptors (entre els quals 
destaquen Carlo Goldoni, Pietro Metastasio, F. M. Ruspoli), i compositors com ara Corelli (amb 
el pseudònim Arcomelo Erimanteo), Alessandro Marcello, Benedetto Marcello, Francesco 
Gasparini, Bernardo Pasquini i Alessandro Scarlatti, entre altres. 

A diferència de les composicions habituals de sonates d’altres autors del segle XVII alemanys i 
també italians, Corelli va evitar les asimetries extravagants i els efectes fàcils i sorprenents, i va 
imposar un nou model formal pur, equilibrat i ric que va sorprendre tot Europa. 

La dotzena sonata és La follia, a partir de la qual molts altres compositors han escrit les seves 
obres (com ara Marais, Vivaldi, Reali, etc.). En aquella època era costum acabar els reculls 
amb una sèrie de variacions a partir d’un baix i en aquest cas està construïda a partir d’una 
seqüència harmònica simple originada a la península Ibèrica. Sens dubte, es tracta d’un 
catàleg de tècnica violinística del segle XVIII que inclou variacions dedicades als arpegis, a la 
construcció de terceres, a les messa di voce, etc., i que també deixa un marge a la 
improvisació i la fantasia de l’intèrpret.  

Les casualitats de la vida van voler que el nom de Corelli, Arcangelo, incorporés les paraules 
arc i angelo, l’àngel de l’arquet en italià. Els nous Orfeus de la música antiga en un programa 
fascinant.  

  

Ensemble Aurora  

L’Ensemble Aurora va ser fundat l’any 1986 per Enrico Gatti i altres músics apassionats per 
l’estudi i interpretació del llegat de la música italiana. Tots els seus membres gaudeixen d’una 
acurada formació musical individual i s’han especialitzat a les escoles europees de música 
antiga més prestigioses. El conjunt basa gran part de la seva recerca sonora en una de les 
característiques més peculiars de l’estètica dels segles XVII i XVIII: la imitació de la natura i, 
conseqüentment, de la veu humana, tot inspirant-se per a les seves interpretacions en la seva 
dinàmica, pronúncia i articulacions. Sobre aquesta base, l’ús correcte dels instruments originals 
d’acord amb el repertori no es concep com a propòsit, sinó com un valuós mitjà per recuperar la 
tradició italiana, caracteritzada per una noblesa i refinament que només es poden obtenir a 
través de l’equilibri perfecte entre una preparació rigorosa i unes grans dosis d’imaginació 
interpretativa. 

El conjunt va començar la seva trajectòria amb estudis acurats sobre la literatura musical del 
segle XVII i les Sonates a tre de Corelli, amb l’objectiu d’assolir la base estilística necessària 
per poder interpretar la música posterior. A més del repertori habitual de peces instrumentals, el 
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grup ha protagonitzat diversos programes de música vocal, amb cantates seculars, 
lamentacions de Setmana Santa o els importants oratoris La Susanna i San Giovanni Battista 
d’Alessandro Stradella. 
El grup ha realitzat gires per tot Europa, els EUA i el Japó, i ha estat convidat a participar en els 
festivals més prestigiosos de música antiga. Ha realitzat enregistraments per als segells Tactus, 
Symphonia, Arcana i Glossa, que en alguns casos han estat estrenes discogràfiques mundials. 
En dos ocasions, els anys 1993 i 1998, ha guanyat el premi internacional Antonio Vivaldi de la 
Fondazione Giorgio Cini de Venècia al millor enregistrament de música instrumental italiana. 
L’any 1998, el conjunt va obtenir també el premi Diapason d’Or pel seu enregistrament de la 
integral de triosonates de l’opus 3 de Corelli, un autor del qual l’Ensemble Aurora és un dels 
millors especialistes. 
 
Judith-Maria Becker  
Nascuda l’any 1975, va començar a interpretar el violoncel a l’edat de set anys. Després de 
completar els seus estudis a la Musikhochschule de Lübeck (Alemanya) i d’actuar durant quatre 
anys amb l’orquestra de la Staatsoper d’Hamburg, es va traslladar als Països Baixos per 
estudiar violoncel barroc amb Jaap ter Linden al Reial Conservatori de la Haia. El seu estil 
enèrgic fa que sovint sigui convidada com a solista per nombroses formacions de música de 
cambra i orquestres, com ara els conjunts Aurora, Accordone, Quintus i New Dutch Academy, 
amb els quals ha actuat en molts dels festivals més importants de música antiga. L’any 2002, 
va ser guardonada en el concurs internacional per a conjunts i solistes de música barroca 
Johann Heinrich Schmelzer de Melk (Àustria). 
 
Anna Fontana  
Va estudiar pianoforte i clavicèmbal al Conservatori de Verona. Posteriorment, va ampliar la 
seva formació al Koninklijk Conservatorium de la Haia, així com a la Schola Cantorum 
Basiliensis amb Jesper B. Christensen, i va realitzar seminaris amb Bob van Asperen, Emilia 
Fadini i Andreas Staier. Ha guanyat diversos premis internacionals i ha actuat als festivals de 
música antiga més destacats d’arreu del món. Ha treballat amb formacions com ara l’Ensemble 
Aurora, l’Accademia per Musica, la Cappella della Pietà de’ Turchini o l’Ensemble Zefiro. És 
clavicembalista titular de l’orquestra de l’Academia Montis Regalis de Mondovì, amb la qual ha 
actuat sota la direcció de Barthold Kuijken, Jesper B. Christensen, Enrico Gatti, Jordi Savall, 
Monica Huggett, Christophe Rousset i Alessandro de Marchi, entre d’altres. Ha realitzat 
enregistraments per a la ràdio i la televisió i per als segells Opus 111, Agorà, Naxos, Capriccio i 
La Bottega Discantica.  
 
Enrico Gatti 
Nascut l’any 1955 a Perusa (Itàlia), Enrico Gatti ha estudiat en profunditat el repertori dels 
segles XVII i XVIII. Com a alumne de Chiara Banchini, es va diplomar en violí barroc al 
Conservatori de Música de Ginebra, i va finalitzar els seus estudis al Reial Conservatori de la 
Haia sota la guia de Sigiswald Kuijken. Ha ofert nombrosos concerts a Europa, el Canadà, 
Amèrica, Rússia, el Japó i Austràlia, en col·laboració amb conjunts com ara La Petite Bande, 
Ensemble 415, Concerto Palatino, Hespèrion XX o La Real Cámara, com a primer violí de Les 
Arts Florissants, Les Talens Lyriques, els Taverner Players i The King’s Consort, o sota la 
batuta de directors tan prestigiosos com Gustav Leonhardt i Ton Koopman. Ha enregistrat 
nombrosos treballs per als segells Harmonia Mundi, Accent, Ricercar, Fonit Cetra, Tactus, 
Symphonia, Arcana, Astrée i Glossa. 
En els darrers anys, ha desenvolupat també una distingida trajectòria com a professor de violí 
barroc als més prestigiosos centres d’Europa. 
 
Clavicèmbal Bizzi 
Clavicèmbal d’estil italià construït per Guido Bizzi (Varese, 2006) 
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Dimarts 6 de maig de 2008 

Sala 2 Oriol Martorell / 20.30 h 

IL GIARDINO ARMONICO 

 
Enrico Onofri primer violí  
Marco Bianchi violí  
Stefano Barneschi viola  
Paolo Beschi violoncel  
Giancarlo de Frenza contrabaix  
Luca Pianca llaüt  
Riccardo Doni clavicèmbal  
Giovanni Antonini flauta i direcció musical  

Comentaris previs al concert a càrrec de Joan Vives, a les 20 hores 

 

A Venezia!! 
I 
Dario Castello (finals segle XVI-1a. meitat segle XVII) 
Sonata decimaquinta a quattro (Venècia, 1629) 
 
Tarquinio Merula (c.1594-1665) 
Canzone a quattro “La Lusignola” (Venècia, 1615) 
Ciaccona per a dos violins i baix continu (Venècia, 1637)   
  
Giovanni Battista Buonamente (finals segle XVI-1642) 
Sonata per a tres violins i baix continu (Venècia, 1636) 
 
Giovanni Legrenzi (1626-1690) 
Sonata seconda a quattro, op. 10 (Venècia,1673) 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concert per a piccolo, cordes i baix continu en do major, RV 444 
   Allegro non molto 
   Largo 
   Allegro molto 
 
II 
Antonio Vivaldi 
Concert per a violoncel, cordes i baix continu en do menor, RV 401 
   Allegro non molto 
   Adagio 
   Allegro ma non molto 
 
Baldassarre Galuppi (1706-1785) 
Concerto a quattro en sol menor 
     Grave e adagio  
     Spiritoso  
     Allegro 
 
Antonio Vivaldi 
Concert per a piccolo, cordes i baix continu en do major, RV 443 
   Allegro 
   Largo 

Allegro molto 
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“Io la Musica son, ch’ai dolci accenti, 
So far tranquillo ogni turbato core, 
Et or di nobil ira et or d’amore 
Poss’infiammar le più gelate menti.” 
Pròleg de L’Orfeo, Favola in Música de Claudio Monteverdi, 1607 

La Sereníssima: sembla que no hi ha cap altre lloc a la Terra on les arts es fonguin amb tanta 
originalitat. Els seus carrers i canals estrets, els rics palaus i les esglésies decorades ens 
mostren racons plens d’històries i melodies, i ens transporten a un món llunyà en el temps. 

Venècia era una ciutat efervescent, rica i escala obligada de les rutes marítimes més 
importants. L’intercanvi i el diàleg amb altres cultures més llunyanes va atorgar aquest aire 
obert i generós a la ciutat, que alhora va atreure compositors a la recerca d’oportunitats i d’èxit. 

El concert d’aquesta nit ens convida a fer un itinerari d’una mica més de 150 anys: des de 
Castello fins a Vivaldi i Galuppi. A la mateixa època en què es construïa Santa Maria della 
Salute i en què Galileu presentava el seu telescopi, el nord d’Itàlia buscava noves formes 
d’expressió artística. Així doncs, de la mà del magnífic Il Giardino Armonico farem un viatge per 
la música del segle XVII d’aquesta regió del Vèneto en una nit plena de subtileses i virtuosisme, 
llums i ombres. 

Un viatge que comença immediatament després de l’estrena de L’Orfeo, Favola in Música de 
Monteverdi l’any 1607 a Màntua. Els compositors de la zona, molt influïts per aquest nou 
llenguatge de l’Oracolo della Musica, plantegen noves formes més líriques i expressives. Així 
doncs, trobem bons exemples de la imitació dels models vocals en la música de Castello i 
Merula (primera part del concert), Morini i Uccellini, i especialment en la sonata de Castello que 
obre el concert d’avui. 

Colors instrumentals i diferents textures que a partir de moltes combinacions aporten un extens 
catàleg de contrastos i d’expressió d’emocions: de la claredat més lluminosa a la teatralitat, 
passant per la transcendència i la foscor d’alguns passatges. Petits episodis musicals amb vida 
pròpia que configuren un cosmos preciosista ple de detalls i que ens situa en un temps i un lloc 
concret: el nord d’Itàlia del segle XVII. 

L’escola pictòrica veneciana, de la mateixa manera que la musical, va conjugar els contrastos 
violents de llum per accentuar el drama de l’escena. Així, obres imprescindibles com els grans 
murals de Tintoretto a la Scuola di San Rocco (1548) il·lustren molt bé aquest joc únic. 

Una singularitat que va definir Friedrich Nietzsche: “Quan busco una altra paraula per 
expressar el terme «música», només se m’acut «Venècia»”.  

  

Il Giardino Armonico 

Fundat a Milà l’any 1985, Il Giardino Armonico reuneix músics que provenen d’algunes de les 
institucions musicals europees més importants en l’àmbit de la interpretació amb instruments 
històrics. El seu repertori es concentra principalment al voltant de la música dels segles XVII i 
XVIII, la qual aborda amb una formació variable que, en funció de cada programa, oscil·la entre 
els tres i els trenta músics. 

Durant molts anys, el grup va treballar en exclusiva per al segell discogràfic Teldec Classics. 
Els seus enregistraments d’obres de Vivaldi i d’altres compositors del segle XVIII han estat 
acollits sempre amb un gran èxit de públic i crítica, i han obtingut nombrosos guardons, com 
ara el premis de la Fondazione Giorgio Cini de Venècia, Caecilia de Bèlgica, Diapason d’Or o 
Choc de Le Monde de la Musique, entre d’altres. Entre els seus treballs discogràfics, destaquen 
Il Proteo, que inclou dobles i triples concerts de Vivaldi per a diferents instruments –enregistrats 
amb la col·laboració de Christophe Coin i guardonats amb els premis Gramophone i Diapason 
d’Or–; els Concerts de Brandenburg de Bach, que va rebre un Echo-Preis el 1998, i un treball 
dedicat a Matthew Locke i Heinrich Ignaz Franz von Biber que va ser premiat amb un Diapason 
d’Or el 1999. Aquest últim any, Decca va publicar el seu conegut treball The Vivaldi Album, 
que, enregistrat amb la col·laboració de la mezzosoprano Cecilia Bartoli, va obtenir un gran èxit 
i un premi Grammy. El 2000, el conjunt va presentar Viaggio Musicale, un disc dedicat a la 
música italiana del segle XVII, al qual va seguir l’any següent Musica Barocca. Ambdós treballs 
van ser reconeguts amb el premi 10 de Répertoire. L’any 2002, Teldec va dedicar al grup un 
CD de la sèrie Artist Portraits. El 2005, el conjunt va enregistrar els treballs La casa del diavolo, 
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amb obres de Luigi Boccherini, Pietro Locatelli, Christoph Willibald Gluck, Carl Philipp Emanuel 
Bach i Wilhelm Friedemann Bach, per al segell Naïve, i un CD dedicat als Concerts per a violí 
de Vivaldi amb Viktoria Mullova per a Onyx. Aquest últim disc va ser premiat amb un Diapason 
d’Or. 

Il Giardino Armonico ha participat també en nombroses produccions d’òpera i oratoris, com ara 
L’Orfeo de Claudio Monteverdi, La serva padrona de Giovanni Battista Pergolesi o Agrippina, 
La Resurrezione, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno i Aci, Galatea e Polifemo de Georg 
Friedrich Händel. El conjunt col·labora amb freqüència amb solistes de gran prestigi 
internacional com ara la soprano Lynne Dawson, les mezzosopranos Cecilia Bartoli, Bernarda 
Fink i Magdalena Kozená, la contralt Sara Mingardo, el tenor Christoph Prégardien, les 
pianistes Katia i Marielle Labèque, el violoncel·lista Christophe Coin i violinistes com Giuliano 
Carmignola i Viktoria Mullova, entre d’altres. 

Giovanni Antonini 
Nascut a Milà, va estudiar a la Civica Scuola di Musica d’aquesta ciutat i al Centre de Musique 
Ancienne del Conservatori de Ginebra. És membre fundador del conjunt Il Giardino Armonico, 
el qual dirigeix des de l’any 1989. Com a solista de flautes de bec i de flauta travessera, ha 
actuat a Europa, els EUA, el Canadà, Amèrica del Sud, Austràlia, Malàisia i el Japó. Col·labora 
amb freqüència amb destacats músics i conjunts, i amb orquestres com ara la Camerata 
Academica Salzburg, Welsh Chamber Orchestra, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, 
Orchestra of the Age of Enlightenment, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta 
Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de Galícia, Orquesta Nacional de España o 
Gewandhausorchester Leipzig, entre d’altres, així com amb la Kammerorchester Basel, que ha 
dirigit amb un gran èxit a l'Alte Oper de Frankfurt i a altres importants escenaris d’arreu 
d’Europa. Amb aquesta última orquestra, ha enregistrat  la primera i la segona simfonia de 
Beethoven per al segell Oehms Classics. El gener de 2004 i el desembre de 2005, Sir Simon 
Rattle el va convidar a dirigir –i a actuar com a solista– la prestigiosa Orquestra Filharmònica de 
Berlín (Berliner Philharmoniker) en la interpretació d’obres del repertori clàssic i barroc, uns 
concerts que van ser especialment elogiats per la premsa. Amb Il Giardino Armonico ha 
enregistrat nombrosos treballs discogràfics que han estat reconeguts amb importants premis 
internacionals. 

 
Clavicèmbal Bizzi 
Clavicèmbal d’estil italià construït per Guido Bizzi (Varese, 2006) 
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6 

Dijous 8 de maig de 2008 

Sala 2 Oriol Martorell / 20.30 h 

CAPRICCIO STRAVAGANTE 

 
Judith van Wanroij soprano  
Benjamin Alunni baríton  
Sophie Gent i Tuomo Suni violins  
Julien Martin i Marine Sablonnière flautes de bec  
Josh Cheatham viola da gamba  
Skip Sempé clavicèmbal i direcció  

Comentaris previs al concert a les 20 h a càrrec d’ Alfred Rodríguez Picó 

 

Pastiches a la francesa  
I 
1. 
Jean-Marie Leclair (1697-1764) 
Grave de l’Obertura núm. 3; d’Ouvertures et sonates en trio, op. 13 
 
Jean-Baptiste Matho (1663–1746) 
Prélude du Sommeil: Tandis que Mars trouble la terre, et l’onde; de la tragèdia lírica Arion 
(pròleg) 
 
François Couperin (1668-1733) 
Preludi en la major; de L’Art de toucher le clavecin 
 
Jean-Marie Leclair  
Andante de l’Obertura núm. 2; d’Ouvertures et sonates en trio, op. 13 
 
Michel de la Barre (c.1675-1745) 
Qu’un coeur est prévenu quand sa flamme est extrême; de l’òpera-ballet Le Triomphe des Arts 
(acte 4, escena 1) 
 
2. 
François Couperin  
Forlane; dels Concerts royaux 
 
Jean-Marie Leclair  
Andante de l’Obertura núm. 1; d’Ouvertures et sonates en trio, op. 13 
 
Jean-Baptiste Matho  
Ciel! Arion soupire; de la tragèdia lírica Arion (acte 1, escena 4) 
 
3. 
Marin Marais (1656-1728) 
Preludi en do menor; del Llibre III de Pièces de viole 
 
Michel de la Barre 
Fatal amour, cruel vainqueur; de l’òpera-ballet Le Triomphe des Arts (acte 5, escena 1) 
 
Marin Marais  
Gravement; de la Sonate à la Marésienne 
 
Michel de la Barre  
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Que vois-je? Où suis-je?; de l’òpera-ballet Le Triomphe des Arts (acte 5, escena 4) 
 
 
II 
4. 
Jean-Marie Leclair 
Sarabande i Forlane; de Deuxième récréation de musique, op. 8 
 
Michel de la Barre 
Antres affreux, retraites sombres; de l’òpera-ballet Le Triomphe des Arts (acte 3, escena 1) 
 
Jean-Marie Leclair  
Ouverture; de Deuxième récréation de musique, op. 8 
 
Jean-Baptiste Matho  
O Malheur! O spectacle horrible!; de la tragèdia lírica Arion (acte 5, escena 1) 
 
Jean-Marie Leclair  
Chaconne; de Deuxième récréation de musique, op. 8 
 
 
“Amour, viens animer ma voix. 
Sans toi, sans ta douce tendresse 
Je ne pourrais toucher 
Le plus charmant des rois.” 
La Musique – Les plaisirs de Versailles, H. 480, M. A. Charpentier 
 

La música de cambra francesa del barroc és, sens dubte, una de les arts europees més 
decoratives. La importància de l’adjectiu (ornament) en l’estructura de les obres és la mateixa 
que s’observa en la dansa o el moviment. L’encadenament de temps molt diversos és la clau 
de l’èxit d’aquest gènere musical exòtic en el qual el virtuosisme esdevé el vehicle del mateix 
compositor per comunicar-se amb el públic i per arribar a l’intèrpret. 

L’elegància i el refinament considerat de bon gust en l’execució defineixen el carisma i la 
frescor d’aquesta música. Així, una interpretació de la música d’aquest període no pot 
pretendre separar el que és intrínsecament profà o superficial de la música, d’allò que és més 
profund. Qualsevol intent de separar aquest binomi empobreix la sofisticació emotiva del barroc 
francès. Parafrasejant Couperin, l’art de tocar té un doble sentit: tocar l’instrument i “tocar” 
l’oient. Dues idees inseparables. 

Aquestes notes prèvies pretenen definir un estil i una manera d’acostar-nos a l’univers sonor 
del clavecinista i director Skip Sempé. Per al mateix Sempé, Couperin ha estat un prestigiós 
compositor intimista, del qual ens ha arribat sobretot la imatge com a cultivador de jardins 
secrets i precursor de grans clàssics. El concert d’avui vol descobrir al públic el Couperin més 
teatral en recrear en una sessió musical una peça de teatre més pròpia de Versalles. Combinat 
amb música d’altres compositors de cort, se’ns ofereix, doncs, un Concert dans le goût teatral, 
a imatge d’un acte d’un ballet. El pròleg, alguns divertiments i el final són els capítols de 
l’aventura sonora d’aquesta vetllada. 

Amb el desig de desmitificar les versions canòniques dels darrers quaranta anys fetes per 
alguns dels primers fundadors de les interpretacions amb criteris històrics, Sempé ens proposa 
una lectura diferent que depura la música de qualsevol excés i de qualsevol lectura de tradició 
germànica. El resultat: una presentació de la música del Gran Segle més nua que mai, però 
alhora molt sensual, en què voluntàriament es mostra un joc de contrastos entre l’adjectiu i el 
substantiu, entre el que és decoratiu i l’essència mateixa d’aquesta música fascinant. 

Deixem-nos guiar per aquest recorregut sonor de la mà d’aquesta formació francesa que, amb 
aquest pastitx (pasticcio), vol recollir l’esperit d’una petita òpera de Rameau o Charpentier. 
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Capriccio Stravagante  
Capriccio Stravagante és conegut internacionalment per la qualitat de les seves acurades 
versions de la música del Renaixement i del Barroc. Creat l’any 1986 per Skip Sempé, el 
conjunt s’adapta a tota mena de programes amb una composició variable que oscil·la entre tres 
i trenta músics i que inclou diferents formacions, com ara Capriccio Stravagante Orchestra, 
Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra i Capriccio Stravagante Opera. Els diferents 
conjunts vocals i instrumentals estan formats per destacats músics europeus, americans i 
canadencs. La seva particular recerca individual i col·lectiva d’una llibertat expressiva sense 
límits confereix al conjunt una sonoritat excepcional.  

El conjunt ha treballat estretament amb el Centre de Musique Baroque de Versalles, amb el 
que ha realitzat una valuosa tasca conjunta de recuperació del repertori de la música barroca 
francesa. Ha col·laborat en concerts i enregistraments amb artistes com ara Guillemette 
Laurens, María Bayo, Lynne Dawson, Jay Bernfeld, Mike Fentross, Manfredo Kraemer, Olivier 
Fortin i Julien Martin, i amb formacions com ara el conjunt vocal Chanticleer o el cor i orquestra 
Studio de Musique Ancienne de Montréal. Durant la temporada 2006-2007, Skip Sempe va ser 
músic en residència al Bozar (Palais des Beaux-Arts) de Brussel·les. 
 
Judith van Wanroij 
Es va formar al Conservatori d’Amsterdam i a la Nieuwe Opera Academie d’Amsterdam i la 
Haia. L’any 2003, va guanyar el primer premi del concurs d’oratori Erna Spoorenberg 
Vocalisten Presentatie. Des de llavors, actua habitualment com a solista en el camp del concert 
i també ofereix recitals de lieder. Ha actuat sota la batuta de directors com ara Frans Brüggen, 
Edo de Waart, William Christie, Kenneth Weiss, Jesús López Cobos, Emmanuel Krivine, 
Christophe Rousset, Jaap van Zweden i Skip Sempé. El 2005, va participar amb Willliam 
Christie i Les Arts Florissants en la gira Le Jardin des Voix per Europa i els EUA. Entre els seus 
compromisos futurs, té previst cantar òperes de Rameau, Mozart i Ernst Krenek a De 
Nederlandse Opera, el Teatro Real de Madrid, el Festival d’Aix-en-Provence i les Òperes de 
Nancy i Lió, així com L’incoronazione di Poppea de Monteverdi al Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona. 
 
Benjamin Alunni  
Nascut l’any 1983, el baríton Benjamin Alunni es va iniciar en el món de la música a l’École 
Maitrisienne de Grasse-Côte d’Azur (França). Posteriorment, va realitzar simultàniament 
estudis de flauta al Conservatoire National de Région de Versalles, cursos de cant amb 
Caroline Pelon i classes de música antiga al Conservatoire National de Région de París amb 
Howard Crook, Michel Laplénie i Sophie Boulin, i es va graduar en musicologia a la Universitat 
de la Sorbonne. L’any 2005 va ingressar al Conservatoire National Supérieur de Musique de 
París, on va estudiar amb Pierre Mervant i Gerda Hartman. L’any 2003, Bernard Fabre-Garrus i 
Jean-Dominique Abrell el van proposar participar en la creació de l’Ensemble Vocal du Maine, 
concebut com a cor del conjunt A Sei Voci. L’any següent, va actuar com a solista amb 
l’Académie Européenne d’Ambronay sota la direcció de Christophe Rousset. Durant la seva 
etapa de formació, va interpretar el personatge d’Oronte a Médée de Marc-Antoine Charpentier. 
Com a solista, ha cantat les pastorals d’aquest mateix compositor amb l’Studio Lyrique del 
conjunt Le Parlement de Musique de Martin Gester. Ha interpretat també cicles de cançons i 
lieder al costat de cantants com ara Yvonne Minton, Philippe Huttenlocher i Malcolm King, així 
com cantates i obres de Johan Sebastian Bach i Heinrich Schütz sota la direcció de Sigiswald 
Kuijken.  
 
Skip Sempé  
Fundador de Capriccio Stravagante i virtuós clavicembalista, Skip Sempé és una de les figures 
capdavanteres en l’estudi i interpretació de la música renaixentista i barroca. Nascut als Estats 
Units, va estudiar música, musicologia, orgue i història de l’art al Conservatori d’Oberlin (Ohio) i, 
posteriorment, va ampliar la seva formació amb Gustav Leonhardt a Amsterdam. El seu estil 
personal en la interpretació del clavicèmbal va cridar l’atenció de personalitats com ara 
Reinhard Goebel i William Christie, que el van animar a instal·lar-se a Europa i a embarcar-se 
en el redescobriment d’un repertori més o menys conegut que abasta des del 1500 fins al 1750, 
del qual és un gran especialista. Com a solista, és particularment reconegut per les seves 
interpretacions de la música francesa per a clavicèmbal així com per la seva visió innovadora 
de Johann Sebastian Bach i Domenico Scarlatti, i del repertori dels virginalistes anglesos, com 
ara William Byrd i els seus contemporanis. Ha ofert recitals arreu del món, des dels EUA, fins a 
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Europa i el Japó, i ha impartit classes magistrals de clavicèmbal als festivals més prestigiosos. 
Com a clavicembalista solista o com a baix continu, és un intèrpret molt sol·litat i valorat. Els 
seus enregistraments han estat premiats en nombroses ocasions amb guardons de màxim 
prestigi. Un dels seus últims treballs guardonats és Pavana-The Virgin Harpsichord, que, 
enregistrat amb Olivier Fortin i Pierre Hantaï, inclou música isabelina per a un, dos i tres 
clavicèmbals. 
 
Clavicèmbal Ducornet 
Clavicèmbal de dos teclats d’estil francoflamenc construït per l'Atelier Marc Ducornet (París, 2003) 
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7 
 

Dissabte 10 de maig de 2008 

Capella de Santa Àgata / 18, 19:15 i 20:30h 

TARDÀGATA 

 
Comentaris previs als concerts a les 17.30 h a càrrec de Xavier Chavarria 
 

1- Duo Sirocco  
Nathalie Houtman flautes de bec 
Raphael Callignon clavicèmbal  
 

Concert barroc en la cort de l’emperador de la Xina: Qianlong (1735-1794)  
Joseph-Marie Amiot (1718-1793) 
Air Chinois, de Musique moderne des Chinois (1754) 
 
Teodorico Pedrini (1671-1746)  
Sonata núm. 8, op. 3 
   Grave 
   Vivace 
   Adagio 
   Allegro 
 
Michel Blavet (1700-1768) 
Sonata núm. 2 en re menor “La Vibray”, op. 2/2 
   Andante  
   Allemanda: allegro  
   Gavotta “Les Caquets”: moderato 
   Sarabanda: largo 
   Allegro 
 
Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 
Les Cyclopes; de Pièces de clavecin avec une méthode pour la mécanique des doigts  
Les Sauvage; de Nouvelles suites de pièces de clavecin  
 
Arcangelo Corelli (1653-1713) 
Sonata en re major, op. 5, núm. 1   
   Grave 
   Allegro 
   Allegro 
   Adagio 
   Allegro 
 
Joseph-Marie Amiot 
Air Chinois, de Musique moderne des Chinois (1754) 
 
Teodorico Pedrini 
Sonata núm. 12, op. 3 
   Vivace 
   Grave 
   Allemanda: allegro 

Pastorale: adagio 
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“La perfecció en l’art: en una sola pinzellada o una sola nota pot estar contingut tot l’univers.” 
Antoni Tàpies 
 

En parlar de la relació entre Europa i Orient durant el segle XVII es fa necessari esmentar el 
jesuïta Athanasius Kircher (1602-1680), erudit i considerat per molts el Leonardo da Vinci del 
barroc. Nascut a Alemanya (Geisa), Kircher va ser ordenat sacerdot, estudiós orientalista i, pel 
seu esperit enciclopèdic, un dels científics més importants del segle. De la mateixa manera que 
altres companys de l’orde destinats a les missions cristianes de la Xina, va mostrar la seva visió 
de la natura d’aquest nou món a l’obra China monumentis. En aquest tractat s’analitza tot allò 
que pot semblar rar i diferent des del punt de vista europeu: plantes estranyes, monuments, 
animals i curiositats. 

En aquest marc de relacions entre l’Occident i la Xina es van moure altres missioners que van 
contribuir a fer conèixer la cultura xinesa a Europa. La cancel·lació per l’emperador Qianlong 
dels edictes de tolerància religiosa a la Xina va fer que durant el segle XVIII els jesuïtes fossin 
perseguits. Això no va evitar que es valoressin els seus coneixements en altres camps, com 
ara la música. 

Així doncs, des de la Cambra de les Tres Rareses de la Ciutat Prohibida, i durant un llarg 
regnat de seixanta anys, l’emperador Qianlong es va envoltar de jesuïtes amb grans 
coneixements musicals (com ara els compositors Joseph-Marie Amiot i Teodorico Pedrini). 

Teodorico Pedrini (1671-1746), jesuïta italià i compositor, va ser enviat pel papa Climent XI per 
evangelitzar el Fill del Cel. Després d’un any de viatge i una curta estada a Macau va arribar a 
Pequín, on va ser el responsable del manteniment dels instruments de tecla de la cort, 
l’impulsor de la construcció de dos nous orgues i, a més, el professor de música dels fills de 
l’emperador.  

Joseph-Marie Amiot (1718-1793), francès, també va ser jesuïta, i astrònom, historiador i músic. 
Amb l’encàrrec de viatjar a la missió oriental de Pequín, i després d’haver perdut el darrer 
vaixell amb destí a la Xina, va embarcar en aquella direcció però es va aturar diverses vegades 
a l’Amèrica del Sud. Després de múltiples aventures, va arribar amb deu anys de retard a la 
Xina. Des de la cort imperial va enviar un tractat titulat Musique moderne des Chinois amb 
indicacions sobre els exotismes d’aquesta música (quaranta-una peces fetes a partir de les 
seves transcripcions i anotacions), que serveixen de testimoni de la música i les danses 
xineses de l’època. 

El programa es completa amb petits fragments com ara unes pièces de caracter de J. Ph. 
Rameau (Les cyclopes i Les sauvages) influïdes per la moda de presentar música amb una 
certa inspiració exòtica, en la línia de Les Indes galantes, i dues sonates de Michel Blavet 
(flautista de la cort de Lluís XIV) i A. Corelli (un dels pares de la música barroca europea). 

  
Duo Sirocco  
Nathalie Houtman i Raphaël Collignon es van trobar l’any 2003, quan estudiaven al Reial 
Conservatori de la Haia, als Països Baixos, on ràpidament van iniciar una sòlida col·laboració 
alimentada pels interessos comuns i per una profunda complicitat musical. L’any 2004, van 
crear el Duo Sirocco i es van especialitzar en la música de cambra barroca. El seu nom 
s’inspira en el nom italià amb què es coneix el xaloc, un vent calent i sec que s’origina al 
Sàhara i que, després de deixar l’Àfrica i creuar el Mediterrani, es converteix en un vent més 
humit que escampa per Europa els grans de sorra del desert. Amb aquesta formació, Nathalie 
Houtman i Raphaël Collignon han actuat a nombrosos escenaris i festivals d’Europa. Un 
concert a Brussel·les els va permetre realitzar el seu primer enregistrament, per al segell 
Musica Numeris, amb la col·laboració de Sofia Diniz a la viola da gamba. Amb una altra 
formació de trio, amb el nom d’Ensemble Sirocco i ara en col·laboració amb Katrin Lazar al 
fagot, el conjunt va ser premiat l’any 2005 en el prestigiós concurs de música antiga IYAP 
(International Young Artist’s Presentation) del Festival d’Anvers. Durant la temporada 2005-
2006, el duet va posar en pràctica el projecte Musique Vagabonde, que consistia en un llarg 
viatge arreu del món que combinava actuacions a nombrosos escenaris de Rússia, Àsia, 
l’Àfrica i l’Amèrica Llatina amb l’intercanvi de coneixements i experiències amb músics 
procedents de les cultures més diverses. 
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Nathalie Houtman  
Nascuda l’any 1979, va començar a estudiar flauta i piano. Després d’obtenir un primer premi al 
Conservatoire Royal de Mons (Bèlgica), l’any 2002 es va graduar amb les més altes distincions 
a les classes de flauta de Frédéric de Roos al Conservatoire Royal de Brussel·les. 
Posteriorment, va estudiar durant un any amb Walter van Hauwe a Amsterdam i després al 
Conservatori Reial de la Haia, on va obtenir el grau de Bachelor of Music amb Peter van 
Heyghen i Dorothea Winter. Ha actuat amb Patrick Peire i el Collegium Instrumentale 
Brugense, amb Frédéric de Roos i La Pastorella –amb els qui va enregistrar els Concerti grossi 
de Corelli, que va obtenir un Diapason d’Or–, amb Laterna Magica i amb l’Apsara Ensemble, 
amb el qual ha abordat també el repertori de la música contemporània. El seu interès per la 
flauta bansuri l’ha fet viatjar moltes vegades a Nova Delhi, a l’Índia, on ha estudiat aquest 
instrument amb el mestre Harsh Wardhan. Al llarg de la seva trajectòria, ha guanyat diversos i 
prestigiosos concursos internacionals.  
 
Raphaël Collignon 
Nascut també l’any 1979, es va formar als Conservatoris de París, Estrasburg i la Haia, on va 
obtenir els diplomes de clavicèmbal, baix continu, música de cambra, piano, jazz i música 
improvisada. Com a solista, ha actuat amb l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg i amb la 
Residentie Orkest de la Haia, i actua regularment com a membre dels conjunts Les Musiciens 
de Mademoiselle de Guise, Sirocco Ensemble i Laterna Magica, amb els qual ha enregistrat un 
disc amb obres de Johann Sebastian Bach. Ha estat convidat diverses vegades per actuar i 
dirigir tallers i seminaris fora d’Europa, com ara al Vietnam i Bolívia amb Laterna Magica, i a 
Armènia i el Sudan amb Sirocco Ensemble. Com a membre de l’European Union Baroque 
Orchestra (EUBO 2004 i 2006) i de l’Harmony of Nations Baroque Orchestra, ha actuat arreu 
d’Europa sota la batuta de directors com ara Ton Koopman, Lars Ulrik Mortensen, Andrew 
Manze i Alfredo Bernardini. Com a compositor i instrumentista, ha treballat també en el camp 
de les arts escèniques, per al teatre, la dansa i el cinema. 
 
Clavicèmbal Ducornet 
Clavicèmbal de dos teclats d’estil francoflamenc construït per l'Atelier Marc Ducornet (París, 2003) 
 

2 - Concerto Antico 
Zefira Valova i Ivan Iliev violins  
Yavor Genov llaüt  
Yanko Marinov clavicèmbal  
 
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704) 
Partita núm. 3; d’Harmonia artificioso-ariosa: diversi mode accordata 
   Praeludium: allegro 
   Allamande 
   Amener: presto 
   Balletto 
   Gigue 
   Ciacona (canon in unisono) 
 
Partita núm. 6; d’Harmonia artificioso-ariosa: diversi mode accordata 
   Praeludium: adagio-allegro 
   Aria-variatio I-XIII 
   Finale: adagio-allegro 
 
Arcangelo Corelli (1653-1713) 
Sonata en la menor, op. 1, núm. 4 
   Vivace 
   Adagio  
   Allegro 
   Presto 
 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Obertura (Suite) en sol menor per a cordes i baix continu, TWV 55:g8 

Ouverture 
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Rondeau 
Passepied 
Sarabande 
Eccho: vistement 
Passacaglia 
Menuet I i II 

 
“El silencio se quebró 
en trino por tres partes 
y la materia de la música 
ya no es sonido sino trasnparencia.” 
Interior con figuras (1973-1976), José Ángel Valente  

En el segon programa d’aquesta tarda de maig a la sòbria Capella de Santa Àgata podrem 
sentir la formació de cambra búlgara Concerto Antico. Davant el retaule del Conestable (1465), 
de Jaume Huguet, un dels millors exemples de gòtic internacional i obra mestra de la pintura 
gòtica catalana, aquests quatre músics ofereixen un programa centrat en obres de Biber, 
Corelli i Telemann. 

El concert arrenca amb les partite III i VI de l’Harmonia artificiosa-ariosa de Heinrich Ignaz von 
Biber. Es tracta d’un recull de partite publicades pòstumament (1712) en què fa ús de la 
scordatura a cada suite i que es tracta, sens dubte, d’una de les obres més exigents i efectistes 
del compositor bohemi.  

Els fragments més coneguts del recull precisament són a la partita III (Balletto e Ciacona). 
Concerto Antico presentarà l’obra amb un baix continu que evita el violoncel i incorpora un llaüt 
al costat del clavicèmbal.  

La intervenció continua amb la Sonata per a dos violins i baix continu, op. 1, núm. 4 
d’Arcangelo Corelli. Publicada l’any 1681 a Roma, aquesta sonata forma part de les Dotze 
sonates en trio que Corelli va compondre al servei del príncep elector de Baviera. Es tracta 
d’una obra primerenca de Corelli, però en la qual ja mostra una inclinació per l’equilibri i la 
netedat en la forma.  

Georg Philipp Telemann mai no va amagar la fascinació que sentia per la música dels grans 
mestres italians, sobretot per la de Corelli. Així, aquest viatge s’atura en una de les obertures 
d’aquest prolífic compositor alemany. Titulada Ouverture, està construïda com una suite amb 
una obertura inicial (seguint el model francès) i un seguit de temps breus basats en les 
diferents danses. 

Després de la bona acollida que va tenir el seu concert de l’any passat en el marc del Fringe, 
les pedres gòtiques d’aquesta capella de l’antic Palau Reial sentiran com ressonen les notes 
d’un programa que arrenca amb la música del Renaixement tardà i es tanca amb una obra del 
barroc més tardà. Un programa que posa de manifest les habilitats del conjunt, el seu 
virtuosisme i la seva passió per la recerca del so original.  

  
Concerto Antico 
Concerto Antico va ser fundat l’any 2000 a Bulgària per Yanko Marinov. La seva primera 
actuació va tenir lloc per honorar la visita de la reina de Dinamarca a aquest país. Des de 
llavors, el conjunt ha dut a terme una intensa activitat, amb concerts, enregistraments i 
conferències obertes que tenen per objectiu abordar amb un estil propi la música de finals del 
Renaixement, del Barroc i de l’estil galant de la segona meitat del segle XVIII.  

La seva aproximació, però, més que centrar-se en la recerca d’un so el més fidel possible a 
l’original sota la idea de l’autenticitat, prefereix submergir-se en la mateixa essència interna de 
la música i en el seu sentit per a l’espiritualitat de cadascun de nosaltres. Els membres del 
conjunt afegeixen a la pràctica interpretativa el concepte dels afectes i de les figures retòriques 
o poètiques que impregnaven la construcció musical de cada època, la connexió de tot allò que 
és humà amb l’harmonia de les esferes celestes i les fluctuacions històriques dels corrents 
musicals com a sistema de transmissió d’idees al llarg dels segles.  

Amb el projecte Oratorias in camera music, el conjunt adapta el format més ampli de l’oratori a 
la música de cambra, a la manera d’algunes obres del darrer Barroc. Recrea així una de les 
tècniques de composició de l’època més interessants i fructíferes, a través d’un imaginatiu 



 

 27

treball de reciclatge musical que proposa evocar els passatges originals a través de les líriques 
veus instrumentals d’un conjunt de música de cambra. 

L’any 2007, en col·laboració amb la soprano Janeta Stegareva i amb l’intèrpret de traverso 
barroc Dimitre Marinkev, el conjunt va estrenar a Bulgària diverses àries dels oratoris de Händel 
i del seu Gloria in excelsis Deo, descobert recentment. Aquest mateix any, hi va oferir concerts i 
va participar en l’organització del primer festival de música barroca que, amb el títol de L’Art del 
Barroc, es va celebrar a Sofia. 
 
Clavicèmbal Ducornet 
Clavicèmbal de dos teclats d’estil francoflamenc construït per l'Atelier Marc Ducornet (París, 2003) 

 
3 - L’Art du Bois 
Margret Görner, Agnes Dorwarth i Lena Hanisch flautes de bec 
Maria Ferré i Mirko Arnone llaüt renaixentista, tiorba i guitarra barroca 
Judith J. Sartor viola da gamba 
 

Risonanze 
Anònim (segle XIV) 
Istampitta    
   In Pro 
   Salterello 
   Lamento di Tristano 
   La Rotta  
 
Anònim (segle XVI) 
La Gamba  
Diego Ortiz (c.1510-c.1570) 
Recercada ottava 
 
Anònim (segle XVI) 
Passo e mezzo antico 
Diego Ortiz  
Recercada primiera  
 
Giovanni Giacomo Gastoldi (c.1554-1609) 
Canzonette 
Joan Ambrosio Dalza (fl.1450-1508) 
Calata alla spagnola 
Adrian Willaert (c.1490-1562) 
Vecchie Letrose 
 
Dario Castello (finals segle XVI-1a. meitat segle XVII) 
Sonate concertante 
 
Johann Hieronymus Kapsberger (c.1580-1651) 
Capona 
 
Francesco Turini (c.1589-1656) 
Sonata a due canti 
 
Andrea Falconieri (c.1585/86-1656) 
Follia 
 
Alessandro Piccinini (1566-c.1638) 
Toccata VI 
Ciaccona 
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Giovanni Martino Cesare (c.1590-1667) 
Ecco  
 
Marco Uccellini (c.1603-1680)  
Aria sopra la Bergamasca 
       
“Una interpretació només serà fidel a l’obra quan la reprodueixi amb bellesa i claredat, i això només és possible quan 
es conjuga coneixement i sentit de la responsabilitat amb una profunda sensibilitat musical.” 
Sobre la interpretació de la música històrica, Nikolaus Harnoncourt, 1954 
 

La protagonista d’aquesta vetllada a Santa Àgata és, sens dubte, la flauta de bec, un 
instrument molt popular des de l’edat mitjana fins al barroc i relegat a un segon terme arran del 
desenvolupament de l’orquestra clàssica. La poca sonoritat d’aquest instrument va fer que el 
substituís el traverso. 

El programa que presenta L’Art du Bois porta per títol Risonanze i està consagrat a la música 
italiana del segle XIV al XVIII. Aquest itinerari es pot dividir en dues seccions: una primera part 
dedicada, tant pel que fa al període com a la temàtica, a danses rítmiques medievals i del 
Renaixement arranjades pels mateixos intèrprets; i una segona part centrada en els contrastos 
de llums i ombres del barroc. El repertori del primer barroc del segle XVII presenta tot un catàleg 
d’emocions: des de furiosos ostinatos (bergamasca i follia) fins a adagios emotius, passant per 
obres que deixen més espai a la improvisació i es construeixen en part gràcies a la fantasia de 
l’intèrpret.  

Es tenen poques dades sobre la pràctica i la tècnica de la flauta de bec a l’edat mitjana. La 
transmissió oral era la manera més comuna d’afrontar-ne l’aprenentatge, i les primeres 
instruccions sobre la pràctica d’aquest instrument són del començament del segle XVI i es 
basen en la imitació de la veu humana.  

La flauta de bec no consta com a instrument professional fins al segle XIV, però no es va 
reconèixer plenament fins al segle XVI. Per posar un exemple referit a la normalització d’aquest 
instrument, podem esmentar la col·lecció de flautes d’Enric VIII, integrada per setanta-sis 
peces. 

La flauta va tenir molta importància a Europa durant el Renaixement. Integrada en les 
formacions més importants de l’època, les bandes d’instruments de vent (anomenades waits a 
Anglaterra, piffari a Itàlia i ménestrels a França), participava en tota mena d’actes (des de 
cerimònies públiques fins a festes populars). Malgrat aquest moment daurat, durant el barroc 
va començar un període de decadència de l’instrument en què tots els flautistes eren 
principalment oboistes o instrumentistes de corda que tocaven la flauta com a segon 
instrument. 

Amb un entusiasme molt refrescant, aquesta formació d’origen alemany, especialitzada en la 
música dels segles XIV i XV, ens sorprendrà amb un programa que aplega la música elegant de 
les cerimònies al costat dels sons més rústics d’entreteniment dels camperols. Tot un mostrari 
de petites joies i de música de diferents registres. 

  
L’Art du Bois 
Fundat l’any 2004, el conjunt instrumental L’Art du Bois està format per sis joves músics que 
interpreten, a partir dels seus propis arranjaments i amb un estil precís, líric i sorprenent, un 
ampli repertori de música medieval, renaixentista i també barroca. El grup se serveix de 
l’experiència professional i el treball anterior que els seus membres han desenvolupat al llarg 
de les seves respectives trajectòries.  

El conjunt ha participat en diversos concursos internacionals de música antiga, en els quals ha 
rebut nombrosos reconeixements per part del públic i del jurat. L’any 2006, va ser finalista a la 
International Young Artists Presentation d’Anvers (Bèlgica) i, l’octubre del mateix any, va 
guanyar el 14è concurs Van Wassenaer (Països Baixos), un certamen en el qual també va 
obtenir el premi del públic Otto Van Wassenaer Publiksprijs i el premi extraordinari al millor baix 
continu que atorga l’entitat Musica Antica da Camera Foundation. El gener del 2007, va 
guanyar el primer premi de l’associació Göttinger Händel-Gesellschaft per la seva actuació al 
festival Göttinger Reihe Historischer Musik (Alemanya) i, el setembre del mateix any, va 
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participar al Concorso Internazionale de Musica Antica de Gènova (Itàlia), on va obtenir el 
segon premi. 

En les seves actuacions, L’Art du Bois sorprèn el públic amb el seu virtuosisme i amb la frescor 
i diversitat instrumental de les seves interpretacions. El seu objectiu és mostrar la música antiga 
d’una manera atractiva, amb la introducció d’elements d’improvisació que apropen aquest 
repertori a un públic variat i també jove. La comunicació fluïda amb el públic és un dels 
aspectes més importants que aconsegueix el conjunt. 
 

 



 

 30

8 
 

Diumenge 11 de maig de 2008 

Sala 2 Oriol Martorell / 20 h 

ORQUESTRA D’ANTIGA DE L’ESMUC 

 
Mar Blasco, Alejandro Correa, Joan Cervera, German Echeverri, María Gomis, Alejandro 
Hernández, Karoline Klemm, Jordi Lara, Josep Martínez, Nuno Mendes, María Montes i 
Daniel Vilarrubias violíns  
Quim Badia, Tania Ortiz i Delphine Rousseau violes  
Pablo Garrido, Marion Peyrol, Núria Puigbó, Laura Sanz i Marta Vila violoncels  
Martí San Martí i José Miguel Such contrabaixos  
Antonio Campillo i José Miguel Zamarripa flautes  
Alfredo Bernardini i Rodrigo Gutiérrez oboès  
Carles Valles i Joaquim Hernández fagots  
Oriol García i Anna Melo clarinets  
Ana Andrés i Josep Reche trompes  
Gerard Serrano i Carles Raya trompetes  
Pere Olivé timbales  
Eva del Campo clavicèmbal 
 
Roel Dieltiens violoncel solista  
Emilio Moreno violí i direcció 
 
Comentaris previs al concert a les 19.30 h a càrrec d’Eloi Fuguet 

I 
Carles Baguer (1768-1808) 
Simfonia núm. 2 en do menor (c.1790) 
   Allegro presto 
   Andante 
   Minuetto 
   Rondó: presto 
 
Luigi Boccherini (1743-1805) 
Simfonia (obertura) núm. 19 en re major, G 521, op. 43 (1790) 
   Allegro con molto spirito 
   Andantino 
   Allegro come prima 
 
Concert núm. 9 en si bemoll major per a violoncel* i orquestra, G 482 (c.1771) 
   Alegro moderato 
   Andantino grazioso 
   Rondo: allegro  
 
II 
Joseph Haydn (1732-1809) 
Sinfonia núm. 104 en re major “Londres”, Hob. I:104 (1795) 
   Adagio-allegro 
   Andante 
   Menuet: allegro 
   Finale: spiritoso  
 
* Solista: Roel Dieltiens 
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El naixement de l’orquestra moderna a la segona meitat del segle XVIII, amb tota l’extraordinària 
lucidesa d’un concepte que es projecta cap a l’orquestra tal com la concebem actualment, és 
sens dubte un període especialment apassionant per als estudiants de música decidits a 
investigar i aprofundir en la interpretació històrica. La relativa proximitat del seu llenguatge a 
l’actual no amaga, però, un món subtil d’importants diferències entre els instruments d’aquella 
època i els d’ara, i també de les pràctiques interpretatives, la qual cosa fa de la seva execució i 
estudi una meravellosa capsa de sorpreses en la qual tot es mostra constantment i 
sorprenentment nou. D’una banda, hi trobem les “rutines barroques” de les generacions 
anteriors (Corelli, Bach, Haendel), i de l’altra, les de la tradició posterior, de manera que aquest 
repertori, sempre a cavall entre el que és antic i el que és modern, poques vegades s’ha 
avaluat amb la profunditat que mereix. 

Hem triat per al concert tres autors de trajectòries molt diferents, tots ells d’allò més 
interessants i, alhora, força representatius. D’una banda, no volem deixar passar l’oportunitat 
de commemorar el segon centenari de la mort, el 29 de febrer d’aquell any bixest, del barceloní 
Carles Baguer, organista de la catedral de la seva ciutat natal, músic innovador que podem 
considerar el consolidador a Catalunya de la important influència que la música de Haydn, i 
sobretot les seves simfonies, va tenir a tot Europa. De Haydn, ídol dels il·lustrats filharmònics 
hispans, hem triat la seva última simfonia, quinta essència sensacional d’un dels músics més 
genials concebibles, amb un llenguatge perfecte que no tan sols va servir de model a tots els 
músics de la seva generació i les següents, sinó que encara avui continua perennement viu i 
renovat sense que, com a altres autors, l’afectin en absolut ni el temps ni el pas de les modes i 
els estils.  

La figura del gran violoncel·lista Roel Dieltiens com a solista d’un dels concerts més famosos 
de Boccherini, el G482 en si bemoll major –massacrat impunement per Grützmacher a l’edició 
de l’any 1895 i que oferim en la versió original, molt menys coneguda–, serveix per acostar-nos, 
sota el guiatge d’un gran especialista, a una altra de les figures igualment apassionants de 
l’Sturm und Drang europeu, Luigi Boccherini, possiblement el millor músic “hispà” del 
classicisme i un dels autors més personals de l’extraordinari període que va veure plegats 
músics com ara C. P. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven i, fins i tot, Schubert. 

 Emilio Moreno 

 

Orquestra d’Antiga de l’ESMUC  

Presentat oficialment el 28 de gener de 2008 a la sala Oriol Martorell de L’Auditori, el Conjunt 
de Música Antiga de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) sorgeix del 
compliment del compromís assumit pel seu director, Salvador Mas, en iniciar la seva etapa com 
a cap visible de la institució. Les arrels d’aquest compromís provenen dels mateixos objectius 
fundacionals de l’ESMUC: “amb la creació dels grans conjunts –cobla, orquestra simfònica, big 
band i ensemble de música antiga– hem posat a disposició dels estudiants les eines 
imprescindibles per a la seva formació integral com a músics.”  

En aquest sentit, Mas hi afegeix que aquest conjunt, tot i no comptar encara amb una 
trajectòria, sí en té un futur esperançador. La creació d’aquestes formacions de caràcter 
estable, integrades per estudiants de grau superior de l’única institució pública d’ensenyament 
musical superior de Catalunya, treballa en la línia marcada per formacions homòlogues de gran 
prestigi, com ara les orquestres i grups instrumentals d’estudiants i exestudiants d’Alemanya, 
Àustria, Anglaterra i França, amb dècades de tradició. L’ESMUC vol convertir aquests nous 
grups instrumentals en un autèntic baròmetre del nivell musical de l’àmbit formatiu a Catalunya. 

Malgrat el seu breu currículum, el Conjunt de Música Antiga de l’ESMUC ja ha interpretat, amb 
una plantilla que oscil·la entre divuit i quaranta músics en funció del repertori que programa, 
algunes obres cabdals del repertori internacional del segle XVIII. El concert de presentació del 
conjunt, que va dirigir la violinista Chiara Bianchini, va tractar un moment concret del floriment 
d’aquesta música a Barcelona, a la Cort de l’Arxiduc Carles.   

Amb el nom d’Orquestra d’Antiga de l’ESMUC i amb una formació especialment creada per a 
l’ocasió, el conjunt ens oferirà un programa que se centra en el repertori associat al 
classicisme. Boccherini, Haydn i Baguer en són els noms escollits, els quals, sumats a la 
personalitat de Roel Dieltiens –qui sintetitza la millor tradició dels violoncel·listes solistes amb 
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una tècnica interpretativa esclatant i rigorosa en l’estil–, protagonitzaran una vetllada única sota 
la direcció del violinista i professor de l’ESMUC, Emilio Moreno. 

 

Roel Dieltiens 
Va estudiar piano durant set anys abans de començar violoncel als quinze anys. Una dècada 
més tard, va finalitzar de manera brillant els seus estudis sota la direcció d’André Messens i 
André Navarra, amb l’obtenció dels premis i diplomes més prestigiosos. Des de llavors, ha 
protagonitzat una trajectòria musical impressionant. Com a solista, ha actuat amb directors com 
ara Frans Brüggen, Josep Pons, Philippe Herreweghe o Reinbert de Leeuw, entre d’altres, i, en 
l’àmbit de la música de cambra, ha col·laborat amb músics de renom internacional. Com a 
intèrpret i investigador, combina amb equilibri el màxim rigor amb una gran passió per la 
música. Interpreta també el violoncel barroc i ha treballat amb grups de música ètnica. Entre els 
seus projectes, destaquen les seves col·laboracions amb la companyia de dansa Les Ballets C. 
de la B. d’Alain Platel i amb el ballarí i coreògraf Sidi Larbi Cherkaoui; així com diversos 
enregistraments per a Harmonia Mundi amb el seu conjunt, l’Ensemble Explorations. El seu 
treball ha estat reconegut amb prestigiosos premis internacionals. Ha estat el primer músic 
belga elegit com a membre del jurat del Concurs Internacional Txaikovski de Moscou (2002) i 
és molt sol·licitat per participar en festivals internacionals i per impartir classes magistrals. És 
professor a la Hochschule für Musik und Theater de Zuric (Suïssa) i al Lemmensinstituut de 
Lovaina (Bèlgica). 

 

Emilio Moreno 
Nascut a Madrid i resident a Barcelona i a Amsterdam, el violinista, violista i director Emilo 
Moreno es va formar primer amb el seu pare i després al Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, amb Enrique García, i a la Schola Cantorum Basiliensis, amb Jaap 
Schröder. Va estudiar també filosofia a la Universitat Complutense de Madrid i es va doctorar 
en musicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Col·labora habitualment amb 
personalitats tan destacades de la música antiga com ara Frans Brüggen, els germans Kuijken 
o Gustav Leonhardt. Actua habitualment com a concertino amb nombroses orquestres 
barroques d’arreu del món, és viola solista de l’Orchestra of the 18th Century i dirigeix dos dels 
conjunts espanyols de més prestigi internacional: La Real Cámara i El Concierto Español. La 
seva discografia personal ha obtingut nombrosos  premis i reconeixements. És fundador i 
director artístic del segell discogràfic Glossa i és un dels especialistes més importants en l’àmbit 
de la música barroca espanyola. Com a musicòleg ha publicat diversos estudis i dóna amb 
freqüencia cursos i conferències a les universitats europees i americanes. Duu a terme també 
una àmplia dedicació pedagògica a l’Escola Superior de Música de Catalunya –on ensenya 
violí i viola històrics–, al Conservatori de Granollers i amb les nombroses classes magistrals 
que imparteix arreu del món. 
 
Clavicèmbal Zell 
Còpia d’un instrument original d’estil alemany de Christian Zell (Hamburg, 1728), construït per Joan Martí 
Llobet 
 
En coproducció amb l’Escola Superior de Música de Catalunya  (ESMUC).   
Concert inclòs dins la segona edició del cicle “Els concerts de l’Acadèmia” 
(Logo ESMUC) 
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Dimarts 13 de maig de 2008 

Sala 2 Oriol Martorell  /  20.30 h 

KENNETH WEISS clavicèmbal 

 
Comentaris previs al concert a les 20 h a càrrec de Víctor Garcia de Gomar 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Variacions Goldberg, BWV 988 

 
I 
Ària en sol major (3/4) 
Variació núm. 1, en sol major (3/4) 
Variació núm. 2, en sol major (3/4) 
Variació núm. 3, canone all’unisuono en sol major (12/8) 
Variació núm. 4, en sol major (3/8) 
Variació núm. 5, en sol major (3/4) 
Variació núm. 6, canone alla seconda en sol major (3/8) 
Variació núm. 7, al tempo di giga en sol major (6/8) 
Variació núm. 8, en sol major (3/4) 
Variació núm. 9, canone alla terza en sol major (4/4) 
Variació núm. 10, fughetta en sol major (2/2) 
Variació núm. 11, en sol major (12/16) 
Variació núm. 12, canone alla quarta en sol major (3/4) 
Variació núm. 13, en sol major (3/4) 
Variació núm. 14, en sol major (3/4) 
Variació núm. 15, canone alla quinta, andante en sol menor (3/4) 
 
II 
Variació núm. 16, ouverture en sol major (2/2) 
Variació núm. 17, en sol major (3/4) 
Variació núm. 18, canone alla sesta en sol major (2/2) 
Variació núm. 19, en sol major (3/8) 
Variació núm. 20, en sol major (3/4) 
Variació núm. 21, canone alla settima en sol menor (3/4) 
Variació núm. 22, alla breve en sol major (2/2) 
Variació núm. 23, en sol major (3/4) 
Variació núm. 24, canone all’ottava en sol major (9/8) 
Variació núm. 25, adagio en sol menor (3/4) 
Variació núm. 26, en sol major (18/16 y 3/4) 
Variació núm. 27, canone alla nona en sol major (6/8) 
Variació núm. 28, en sol major (3/4) 
Variació núm. 29, en sol major (3/4) 
Variació núm. 30, quodlibet en sol major (4/4) 
Ària da capo e fine, en sol major (3/4) 
 
“It’s no accident that the great cycle (Goldberg Variations) should conclude with the Aria da capo. The Aria’s return 
simply constitue a gesture of benign bendiction.” 
Extracte de les notes de Glenn Gould a l’enregistrament de l’any 1955 de les Variacions Goldberg 
 

Les Variacions Goldberg BWV 988 són, sens dubte, un dels quaderns per a música de tecla 
més especials de la producció del Cantor de Leipzig. Obra indiscutible de la literatura musical 
universal, constitueixen un meravellós treball publicat l’any 1741 com a part integrant de 
l’anomenat Clavierübung (Pràctica per a teclat). 
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Les Variacions Goldberg componen la quarta part del Clavierübung. Les altres són: la primera, 
sis partite BWV 825-830; la segona, el Concert italià BWV 971 i l’Obertura francesa BWV 831; i 
la tercera, diversos preludis sobre corals per a orgue i altres obres (BWV 552, 669-689 i 802-
805). 

A la primera biografia de Bach, escrita l’any 1802 i que va signar Johann Nikolaus Forkel, 
s’esmenta la llegenda per la qual Bach hauria compost aquesta obra per encàrrec del comte 
Hermann Carl von Keyserlingk de Dresden per animar les seves nits d’insomni. Durant aquelles 
llargues nits el comte demanava al seu clavecinista, Johann Gottlieb Goldberg, que interpretés 
algunes d’aquelles variacions a la sala contigua. Així doncs, l’obra adopta el nom de l’intèrpret. 

L’absència de dedicatòria (com era costum a l’època) i l’edat de Goldberg (14 anys quan es va 
publicar l’obra) posen en dubte les possibilitats del clavecinista d’abordar l’encàrrec i, en 
conseqüència, la veracitat d’aquest famós relat.  

N’han sobreviscut dinou còpies de la primera edició, la més valuosa de les quals (anomenada 
Handexemplar) és a la Biblioteca Nacional de França i conté les correccions i les anotacions 
fetes a mà pel mateix compositor, a més d’un epíleg especial que inclou els 14 cànons basats 
en les 8 primeres notes del baix de l’ària, catalogat amb la referència BWV 1087. 

El cicle de variacions de Bach, que ocupa un lloc privilegiat dins l’obra instrumental del mestre, 
s’obre amb una ària temàtica. Trobem per primera vegada aquesta ària al segon Àlbum per a 
clavecí dedicat a Anna Magdalena Bach, del 1725. La bellesa tranquil·la d’aquesta sarabanda 
convida a pensar que és una peça composta enterament de novo per Bach. Cal matisar 
aquesta afirmació i esmentar l’existència d’unes variacions a partir d’un baix molt semblant de 
Johann Christoph Bach, oncle de Johann Sebastian, i també de dues xacones: A ground in 
gamut, de Henry Purcell, i Xacona amb 64 variacions HWV 442, de Georg Friedrich Händel, 
amb uns temes al baix molt relacionats.  

Després d’aquest començament senzill, se succeeix un conjunt de trenta variacions que 
presenten els caràcters i les exigències acrobàtiques més diverses: des d’episodis introspectius 
que es fixen en la polifonia antiga fins a moviments tècnicament virtuosos. Així, trobem tot un 
catàleg sonor d’emocions i desafiaments que es tanca novament amb l’ària presentada al 
principi: Aria da capo alla maniera italiana. 

El so auster de l’ària, després de la cascada sonora central i d’un exercici d’una exigència 
tècnica sense límits, ens anuncia el tancament del cicle en mostrar amb nostàlgia els sons del 
començament. La repetició de les modestes primeres notes de l’ària fan presagiar que el final 
s’acosta. Una ària que és alfa i omega, la perfecció del cercle d’una obra majúscula en els dits 
d’un dels traductors més grans de la música de Bach: Kenneth Weiss.  

  

Kenneth Weiss  

Nascut a Nova York, es va formar a la High School of Performing Arts d’aquesta ciutat i al 
Conservatori d’Oberlin (Ohio). Posteriorment, va ampliar els estudis de clavicèmbal amb Gustav 
Leonhardt, al Conservatori Sweelinck d’Amsterdam.  

Entre els anys 1990 i 1993, va treballar amb Les Arts Florissants, com a assistent musical de 
William Christie, i va participar en una gran quantitat de produccions líriques i enregistraments 
discogràfics. Des de llavors, la seva trajectòria s’ha centrat especialment en els àmbits del 
recital i de la música de cambra barroca, i ha ofert nombrosos concerts als escenaris d’arreu 
del món i a festivals com ara els de Nuremberg, Montpeller, Dijon, Innsbruck, Saintes, 
Lanaudière, Estrasburg o Ambronay. L’any 2007, va ser convidat a actuar a Madrid, La Roque 
d’Anthéron, Santander, Barcelona i Sant Sebastià.  

Com a solista, ha col·laborat amb l’orquestra Europa Galante i Fabio Biondi –amb qui també ha 
ofert nombrosos recitals en format de duet–, i amb Collegium Vocale Gent sota la direcció de 
Philippe Herreweghe. L’any 1999, William Christie el va convidar a dirigir Les Arts Florissants a 
l’Òpera de París, amb la producció Doux Mensonges del coreògraf Jiri Kylian, la qual va 
presentar novament durant les temporades dels anys 2001 i 2004. Amb Christie i el seu conjunt 
ha codirigit també en diverses ocasions la producció Le Jardin des Voix. Ha col·laborat 
igualment amb la ballarina i coreògrafa Trisha Brown com a director musical del ballet MO –
sobre l’Ofrena musical de J.S. Bach–, presentat al Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les.  
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En 2004 i 2006, va dirigir Dido and Aeneas de Purcell amb l’Académie Européenne de Musique 
d’Aix-en-Provence, així com altres produccions a l’estat francès.  

Pel que fa als seus enregistraments, la crítica ha elogiat amb entusiasme les seves 
interpretacions de la música per a clavicèmbal de Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti i 
Jean-Philippe Rameau. La seva versió de les Variacions Goldberg de Bach (Empreinte 
Digitale/Harmonia Mundi, 1995) va ser especialment aclamada per la premsa especialitzada, que 
la va comparar amb les d’especialistes tan destacats com ara Gustav Leonhardt i Blandine 
Verlet. Igualment de celebrats han estat els seus enregistraments posteriors per a Satirino 
Records: 6 Partitas de Bach (2001), Sonatas de Scarlatti (2002), Opera & Ballet Transcriptions de 
Rameau (2003) i Italian Concerto de Bach (2006). El maig de 2007, va realitzar també per a 
Satirino Records l’enregistrament dels Essercizi per gravicembalo de Scarlatti, publicat la tardor 
de l’any passat. 

En l’actualitat, Kenneth Weiss és professor del Conservatori Nacional Superior de Música de 
París i del Conservatori Nacional de Regió de París. 
 
Clavicèmbal Zell 
Còpia d’un instrument original d’estil alemany de Christian Zell (Hamburg, 1728), construït per Joan Martí 
Llobet 
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Dijous 15 de maig de 2008 

Sala 2 Oriol Martorell / 20.30 h 

LOS MVSICOS DE SV ALTEZA 

 
María Espada tiple  
Olalla Alemán tiple  
Gabriel Díaz contratenor  
José Pizarro tenor  

Pablo Prieto i Eduardo Fenoll violins  
Pedro Reula violó  
Joaquín Guerra baixó  
Miguel Rincón arxillaüt i guitarra espanyola  
Alfonso Sebastián orgue  
Luis Antonio González clavicèmbal i direcció  

Comentaris previs al concert a càrrec de Luís Antonio González, a les 20 hores 

 

Tierno manjar: Villancicos i lamentacions del S. XVII hispànic 
 
I 
Joseph Ruiz Samaniego (fl.1653-1670) 
Si el pelícano de amor; villancet al Santíssim Sagrament 
 
Carlos Patiño (1600-1675) / Francisco Navarro (fl.1634-1650) 
Dulce y regalada esposa; villancet al Santíssim Sagrament 
 
Manuel Correa (c.1600-1653) 
Ausente del bien que adoro; villancet al Santíssim Sagrament 
 
Joan Baptista Cabanilles (1644-1712) 
Pasacalle 
 
Juan de Padilla (1605-1673) 
Yo muero de amor; villancet al Santíssim Sagrament  
 
Cristóbal Galán (c.1620-1684) 
Al galán, al discreto; villancet al Santíssim Sagrament 
 
II 
Anònim (mitjans segle XVII) 
Hombre que la vida pasas durmiendo; villancet de vanitas 
 
Joseph Ruiz Samaniego 
Tierno manjar, pan divino; villancet al Santíssim Sagrament 
 
Jusepe Ximénez (1601-1672) 
Registro bajo a tres 
 
Juan Pérez Roldán (1604-c.1672) 
Hermosura, pureza y belleza; villancet a la Puríssima Concepció 
 
Anònim (mitjans segle XVII) 
A mirar y admirar, zagaleja; villancet al Santíssim Sagrament 
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Miguel Juan Marqués (fl.1641-1661) 
Oh, admirable Sacramento 
 
“Hirióme con una flecha 
Enherbolada de amor 
Y mi alma quedó hecha 
Una con su Criador; 
Ya yo no quiero otro amor, 
Pues a mi Dios me he entregado, 
Y mi Amado para mí 
Y yo soy para mi Amado.” 
Santa Teresa de Jesús 

La Llegenda àuria medieval de Iacobus de Voragine, arquebisbe de Gènova, és un llibre de la 
segona meitat del segle XIII que narra les vides èpiques de sants llegendaris. La publicació 
d’aquest text en un moment en què la gent volia saber detalls sobre els seus herois de la fe va 
representar una revolució: els fidels tenien models per imitar, mentre que s’oferia als artistes 
una font inesgotable de detalls iconogràfics (atributs, fisonomia, episodis de les vides, etc.) que 
quedaven plasmats en l’art. A més dels capítols dedicats als sants, hi ha episodis sobre la mort, 
la resurrecció de Crist i l’eucaristia.  

Paral·lelament a aquest llibre singular i popular, al mateix segle XIII es va començar a celebrar 
la festa del Corpus Christi: una solemnitat per honorar el Santíssim Cos i la Sang de Crist i 
l’eucaristia. Convertida a partir del Concili de Trento en una de les festes més destacades del 
calendari litúrgic, no és estrany que algunes de les composicions més rellevants es destinessin 
a ser interpretades el mateix dia d’aquesta celebració solemne. 

La formació de Luis Antonio González proposa un mostrari de villancets del segle XVII 
relacionats amb aquesta festivitat. Per villancet entenem qualsevol composició religiosa en 
llengua vernacla del segle XVII (no únicament les cançons de Nadal). Es tracta, doncs, d’un 
tipus de composició d’origen teatral. Per aquest motiu conserven alguns trets de dramatització, 
com ara diàlegs, personatges (amb connotacions de burla) i arguments amb acció, que fins i tot 
han plantejat una hipotètica representació escènica. A diferència dels villancets de la festivitat 
de Nadal o de l’Epifania, els de Corpus Christi els escrivia un conjunt de cambra. 

Del programa d’aquesta vetllada destaquen les obres de Ruiz Samaniego, sobretot Si el 
pelícano de amor. La iconografia cristiana presenta el símbol de l’au que es pica el pit per 
alimentar les cries amb la seva sang (una al·lusió clara a la sang de Crist com a aliment per als 
cristians). 

Les fonts d’aquesta música cal buscar-les en les adaptacions que hi ha per a instruments de 
tecla. Així doncs, som davant una reconstrucció fruit de la investigació del director de Los 
Músicos de Su Alteza. L’expressió mística d’una música que subratlla la intensitat i els afectes 
de les paraules.  

 

Los Músicos de Su Alteza  

El conjunt vocal i instrumental Los Músicos de Su Alteza va ser fundat l’any 1992 per Luis 
Antonio González, amb l’objectiu de recuperar i difondre les obres més destacades del 
patrimoni musical espanyol del Barroc, com ara els villancicos, les Vespres i les Lamentacions 
de Joseph Ruiz Samaniego o de Juan Pérez Roldán, l’òpera El robo de Proserpina de Filippo 
Coppola o el Rèquiem, el Miserere i les obres escèniques de José de Nebra. El conjunt reuneix 
cantants i instrumentistes amb una àmplia experiència en la interpretació del repertori de la 
música barroca espanyola i europea. El seu treball es fonamenta en una investigació i una 
reflexió rigoroses sobre les fonts musicals i sobre qüestions com ara les condicions de la 
pràctica musical històrica, l’ideal sonor i l’ús d’instruments antics, la tècnica vocal i instrumental 
o l’aplicació de les teories de l’éthos i la retòrica a la composició i execució de la música. El seu 
repertori inclou des de les obres de Claudio Monteverdi fins al classicisme vienès. 

L’any 2000, Los Músicos de Su Alteza van inaugurar la primera edició del Festival Música 
Antigua en la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, la programació del qual coordinen des 
de llavors, amb el patrocini de la Diputació de Saragossa. El conjunt ha obtingut un èxit notable 
als nombrosos i importants escenaris i festivals en què ha actuat, com ara el Festival 
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d’Ambronay, el Festival International de Musiques Sacrées de Friburg, l’Auditorio Nacional de 
Madrid, el cicle Los Siglos de Oro de la Fundación Caja Madrid, l’Auditorio de Saragossa, el 
Festival Internacional en el Camino de Santiago, la Semana de Música Antigua de Gijón o els 
festivals de música antiga d’Aranjuez, Sevilla i Úbeda, entre d’altres. 

Los Músicos de Su Alteza está subvencionat pel Govern d’Aragó i per l’INAEM, i és grup 
fundador de l’Asociación Española de Grupos Instrumentales y Vocales Especializados 
(AEGIVE). Des de l’any 1994, col·labora regularment amb el departament de musicologia del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 

Maria Espada  
(Veure biografia a la pàgina ***concert 12***) 

 

Olalla Alemán  
Es va formar a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), on va estudiar el grau 
superior en l’especialitat de cant històric amb Lambert Climent, i cant clàssic i contemporani 
amb Assumpta Mateu. Rep habitualment classes de David Mason i Richard Levitt. El seu 
repertori inclou des de la música medieval fins al classicisme, amb una especial dedicació a 
l’oratori i a la música escènica barroca, la qual ha interpretat com a solista i com a membre de 
diversos grups de música de cambra. Ha col·laborat amb formacions tan destacades com ara 
La Capilla Real de Madrid sota la batuta d’Antoni Ros Marbà, Le Concert des Nations i La 
Capella Reial de Catalunya amb Jordi Savall, l’Orquesta Barroca de la Universidad de 
Salamanca i el Bach Consort Wien. L’abril del 2004, va estrenar a Espanya i a Finlàndia el 
Gloria in excelsis Deo per a soprano i orquestra de corda de Georg Friedrich Händel, amb 
l’orquestra Potentia Sinfonica de Lahti (Finlàndia) i, més endavant, amb l’Orquestra Barroca 
Catalana. En l’actualitat, és membre de La Folata, grup especialitzat en la música medieval 
amb el qual ha actuat als festivals internacionals de Torroella de Montgrí, Bruges i Anvers. 
També és membre del conjunt Laberintos Ingeniosos, dirigit per Xavier Díaz-Latorre, amb el 
qual va realitzar una gira per Corea el juny del 2005. 
 
Gabriel Díaz  
Va iniciar els estudis de piano amb Ignacio Torner i Juan Olaya, per dedicar-se de ple 
posteriorment al cant històric. És membre del Coro Barroco de Andalucía des de la seva 
fundació, on ha rebut regularment classes de Carlos Mena, Lambert Climent i Lluís Vilamajó. 
Durant el curs 2005-2006, va estudiar al Trinity College of Music de Londres amb Timothy 
Travers-Brown, Philip Thorby i Stephen Preston. També ha participat en cursos i ha rebut 
classes magistrals de Robert Harre-Jones, José Hernández Pastor, Angus Davidson i Furio 
Zanasi. Ha treballat amb grups com ara el Coro Juan Navarro Hispalensis, Capilla Cifra Nueva, 
Capilla Peñaflorida, Ministriles Hispalensis, Orquesta Barroca de Jerez, Orquesta Barroca de 
Granada, Los Músicos de Su Alteza y La Grande Chapelle, entre d’altres, amb els quals ha 
actuat a nombrosos festivals de música antiga. Ha cantat també al National Theatre de Londres 
i al Centro Nacional de las Artes de Mèxic.  
 
José Pizarro 
Nascut a Girona, va iniciar la seva formació musical al Conservatori de Música Isaac Albéniz de 
la Diputació de Girona. Posteriorment, va cursar estudis de cant amb Jordi Albareda al 
Conservatori Professional de Música de Badalona, alhora que estudiava viola da gamba amb 
Pere Ros. També ha rebut classes d’Aldo Baldin, Mark Tucker i Iain Burnside. En l’actualitat, 
treballa periòdicament sota la supervisió de la mezzosoprano alemanya Ingeborg Danz. Encara 
que centrat en el Barroc espanyol, italià i alemany, el seu repertori s’estén des del Renaixement 
fins a la música dels nostres dies, passant pel classicisme vienès i el lied romàntic. És membre 
dels grups Collegium Vocale Gent i Los Músicos de Su Alteza, i col·labora regularment amb 
conjunts com ara Cappella Amsterdam, La Chapelle Royale i Estil Concertant. Com a solista, 
ha treballat també amb formacions com ara l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya, la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla o l’Orchestra of the Age of Enlightenment, i ha cantat sota la direcció de 
Salvador Brotons, Pierre Cao, Jordi Casas, Edmon Colomer, Luis Antonio González, Philippe 
Herreweghe, Robert King, Ben Parry, Daniel Reuss, Manuel Valdivieso i Josep Vicent, entre 
altres. 
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Luis Antonio González  
Nascut a Saragossa, l’organista, clavicembalista, musicòleg i director Luis Antonio González ha 
realitzat nombroses aportacions al coneixement i difusió de la música barroca espanyola, motiu 
pel qual ha estat reconegut amb els premis nacionals Rafael Mitjana de musicologia i Rei Joan 
Carles I d’investigació en el camp de les humanitats. Format al Conservatori Superior de 
Música de Saragossa, a les Universitats de Saragossa i Bolonya, i a través de nombrosos 
cursos d’especialització, va estudiar amb José Vicente González Valle, José Luis González 
Uriol, Jan Willem Jansen i Salvador Mas. Posteriorment, va ingressar al departament de 
musicologia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del qual és científic titular. La 
seva recerca se centra en la pràctica musical espanyola dels segles XVII i XVIII. Ha realitzat 
més de cent cinquanta publicacions, entre les quals destaquen les seves edicions d’alguns dels 
exemples més rellevants de la música teatral barroca espanyola –com ara El robo de 
Proserpina de Filippo Coppola o Acis y Galatea d’Antonio de Literes–, així com la seva tasca de 
recuperació de l’obra d’autors com ara Joseph Ruiz Samaniego, Juan Pérez Roldán o José de 
Nebra. L’any 1992, va fundar el conjunt Los Músicos de Su Alteza. Com a solista o director, ha 
actuat en importants sales i festivals a Espanya, França, Itàlia, els Països Baixos, Romania, 
Mèxic, Tunísia i altres països, on ha rebut els millors elogis de la crítica especialitzada. Des del 
2000, dirigeix els cursos de postgrau de música de tecla del departament de musicologia del 
CSIC, i, des del 2006, dirigeix Anuari Musical, la més veterana de les revistes de musicologia 
espanyoles. És convidat regularment a impartir seminaris, conferències i classes magistrals 
sobre la pràctica musical històrica a les universitats i cursos nacionals i internacionals més 
prestigiosos. 
 
Clavicèmbal Ducornet 
Clavicèmbal de dos teclats d’estil francoflamenc construït per l'Atelier Marc Ducornet (París, 2003) 
 
Orgue positiu Grenzing 
Orgue d’arca per a estudi o acompanyament de continu construït per Gerhard Grenzing 
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Dissabte 17 de maig de 2008 

Sala 2 Oriol Martorell / 20.30 h 

THE RARE FRUITS COUNCIL 

 

Manfredo Kraemer i Pablo Valetti violins  
Guido Balestracci viola de gamba  
Xavier Puertas violone  
Alessandro de Marchi clavicèmbal i orgue  
 

Comentaris previs al concert a les 20 h a càrrec de Manfredo Kraemer 
 

Entre Biber i Buxtehude: Un viatge musical del sud al nord d’Alemanya 
durant el segle XVII  
I 
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704) 
Sonata núm 7; de Fidicinium sacro-profanum (1681) 
   [Adagio]-presto-allegro-[presto]-[allegro]-presto 
 
Johann Pachelbel (1653-1706) 
Partita núm. 6; de Musicalische Ergötzung (1695) 
   Sonata adagio 
   Aria 
   Courant 
   Gavotte cum variatio 
   Saraband 
   Gigue 
 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
Sonata en do major,  BuxWV 266  
   Adagio 
   Allegro-adagio 
   Allegro 
   Adagio-allegro-adagio-presto-adagio  
   Lento 
 
Johann Adam Reincken (1623-1722) 
Sonata núm. 6; d’Hortus Musicus (1687)   
   Sonata 
   Allamand 
   Courant 
   Saraband 
   Gigue 
 
II 
Johann Adam Reincken  
 
Sonata núm. 5; d’Hortus Musicus (1687)  
   Sonata 
   Allamand 
   Courant 
   Saraband 
   Gigue 
 
Johann Rosenmüller (c.1619-1684)  
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Sonata settima (1682) 
   Largo 
   Adagio 
   Prestissimo 
   Adagio 
   Allegro 
   Adagio 
 
Heinrich Ignaz Franz von Biber 
Partita núm. 3; d’Harmonia artificioso-ariosa: diversi mode accordata 

Praeludium: allegro 
Allamande 
Amener: presto 
Balletto 
Gigue 
Ciacona (canon in unisono) 

 
“Per què m’arrenques de mi mateix?”, deia. “Ai!, me’n penedeixo, ai!”, exclamava. “No té tant de valor una flauta!” 
Llibre VI de les Metamorfosis, Ovidi 

A les Metamorfosis d’Ovidi el sàtir Màrsies va desafiar el mateix Apol·lo en un concurs musical 
per decidir qui dels dos era el millor intèrpret. Tots dos participants eren instrumentistes 
experts, i les muses van ser els jutges d’aquest insòlit esdeveniment. Dos excel·lents músics 
en un combat amb un final imaginable: la victòria del déu Apol·lo i el càstig posterior 
(l’escorxament en viu) de qui havia gosat posar-se a l’altura dels déus.  

Aquest magnífic episodi, pintat magistralment per Josep de Ribera, il·lustra una nit musical a 
Barcelona en què dos gegants del violí barroc compartiran faristol per oferir un recorregut per 
l’Alemanya musical del segle XVII de sud a nord. Una vetllada en la qual, entre aquests dos 
Apol·los de l’arquet, no hi haurà ni guanyador ni perdedor, però gràcies a aquest enfrontament 
ens podrem endinsar en els secrets d’un repertori meravellós que amaga autèntiques joies. 

Pel que fa a la música, a Alemanya hi ha dues gran escoles, la del nord i la del sud, 
representades respectivament per Dietrich Buxtehude (1637-1707) i Johann Pachelbel (1653-
1706). Mentre que l’estil del nord es caracteritza per cultivar la sorpresa harmònica i per 
presentar formes i ritmes més lliures, els compositors del sud manifesten una sensibilitat més 
gran pel rigor i menys tendència al contrast i a la violència a favor de la claredat de la forma i 
l’equilibri. J. S. Bach representa la síntesi de tots dos estils. 

La música de cambra del nord durant aquest període viu un moment molt important amb autors 
com Buxtehude, Rosenmüller, Pezel, Reincken i, sobretot, Heinrich Ignaz Franz von Biber 
(1644-1704), el representant més gran de l’escola violinística dels països de parla germànica. 
Ningú no va igualar el seu domini de l’instrument. Ni el seu mestre, J. H. Schmelzer, ni el seu 
deixeble, J. G. Pisendel, no van arribar a aquest perfeccionament. Nascut a la zona de 
Bohèmia i mort a Salzburg, Biber va revolucionar la tècnica del violí, especialment pel que fa a 
l’ús de les dobles cordes i les posicions més altes. En la seva producció cambrística fa ús de la 
scordatura (pràctica per la qual es canvia l’afinació del violí i la relació entre les cordes per 
donar un altre color a l’obra i resoldre problemes tècnics). Aquest recurs és present a tota 
l’obra de Biber i, d’una manera més evident, a les Rosenkranz sonaten (Sonates del rosari). A 
les vuit sonates (Fidicinium sacroprofanum) publicades a Nuremberg l’any 1681 (la núm. 7 obre 
el concert d’avui) revela un gran coneixement dels estils francès (danses ornamentades), italià 
(ús de la tècnica de la variació) i alemany. La popularitat de la seva música va fer que vuit anys 
després d’haver mort encara es publiqués un recull inèdit de sonates en trio amb scordatura: el 
recull Harmonia artificiosa-ariosa (1696) (present a la cloenda del concert). 

Cal destacar dues sonates del recull Hortus musicus de Johann Adam Reincken (1623-1722). 
Organista, gambista i compositor, va ser molt popular per la vida d’excessos que va portar, 
només possible gràcies a una fortuna acumulada, i també per una gran longevitat (va morir a 
99 anys). Les seves improvisacions el van fer molt famós, fins al punt que altres compositors 
(com ara J. S. Bach) van viatjar fins a l’església de Santa Caterina d’Hamburg per escoltar-lo. 
L’any 1687 el recull esmentat de sis sonates va ser tan ben rebut que compositors com Bach 
en van fer arranjaments. Amb un estil particularment exuberant (anomenat stylus 
phantasticus), comença amb una sonata en forma d’obertura i continua amb un seguit de 
danses.  
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D’altra banda, el programa presenta una interessant obra de Johann Pachelbel (1653-1706). 
Nascut a Nuremberg, amic del pare de Bach i representant de l’escola del sud, la suite (part VI) 
forma part de la sèrie Musikalische Ergötzung publicada l’any 1695. Aquest recull mostra un 
conjunt de sis suites per a dos violins i continu escrites per a la pràctica de l’estudi. 

Altres obres del controvertit però genial J. Rosenmüller i del meravellós D. Buxtehude 
completen un programa servit per un excepcional buquet de primeres espases de la 
interpretació amb criteris històrics. Uns guies d’excepció en aquest itinerari per l’Alemanya 
musical del segle XVII. 

  

The Rare Fruits Council  

The Rare Fruits Council va néixer de la col·laboració entre Manfredo Kraemer, Pablo Valetti, 
Balázs Máté i Alessandro de Marchi, així com de l’interès comú per explorar el repertori escrit 
per a una de les formes més representatives de la música de cambra barroca: la triosonata per 
a dos violins.  

A partir d’aquesta formació inicial, adaptada o ampliada segons els programes que interpreta, 
el conjunt ha despertat l’entusiasme del públic amb la vitalitat agosarada de les seves versions i 
ha obtingut els elogis més excel·lents de la crítica internacional, que ha definit el seu estil com a 
lluminós, brillant i apassionat, i ha destacat especialment el talent extraordinari dels seus 
intèrprets, el seu virtuosisme desbordant i la seva poderosa expressivitat. 

Els membres del conjunt col·laboren habitualment amb formacions tan destacades com ara 
Musica Antiqua Köln, Les Arts Florissants i Concerto Köln, i amb músics tan prestigiosos com 
René Jacobs o Jordi Savall, entre molts d’altres. Tots ells desenvolupen de manera 
independentment les seves respectives trajectòries com a solistes, directors i docents, i es 
troben entre els intèrprets més valorats i sol·licitats de l’escena de la música barroca europea 
actual. Han enregistrat nombrosos treballs discogràfics per a segells tan importants com ara 
Deutsche Grammophon Gesellschaft, Harmonia Mundi, Naïve/Auvidis-Astrée, Alpha, i Opus 
111, entre d’altres.  

The Rare Fruits Council va fer el seu debut discogràfic amb la col·lecció de partites Harmonia 
artificioso-ariosa de Heinrich Ignaz Franz von Biber, que va guanyar els premis Diapason d’Or i 
Grand Prix de l’Académie du Disque i va ser aclamat de manera unànime per la premsa 
especialitzada internacional com l’enregistrament de referència d’aquesta obra. El treball 
Sonatae, tam aris quam aulis servientes, també de Biber, va ser finalista del premi 
Gramophone i va obtenir a França el Diapason d’Or de l’any.  

El nom del grup –el Consell dels fruits rars, exòtics o extraordinaris–, al·ludeix als florits títols 
naturalistes de moltes edicions musicals del període barroc, i és també, alhora, un suggeriment 
de propòsit estètic: com succeeix a les endevinalles, es tracta de descobrir allò familiar que 
roman amagat darrere d’un vestit exòtic, o bé, com passa a l’art, ens proposa allunyar-nos d’un 
objecte prèviament conegut i ja atractiu per poder gaudir-ne en la distància amb una renovada 
sorpresa. 
 
Clavicèmbal Ducornet 
Clavicèmbal de dos teclats d’estil francoflamenc construït per l'Atelier Marc Ducornet (París, 2003) 
 
Orgue positiu Grenzing 
Orgue d’arca per a estudi o acompanyament de continu construït per Gerhard Grenzing 
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12 

Diumenge 18 de maig de 2008 

Sala 1 Pau Casals / 20 h 

RICERCAR CONSORT 

 
Carlos Mena contratenor  
Maria Espada soprano  

Sophie Gent concertino  
Maia Silberstein, Sandrine Dupé, Blai Justo, Gabriel Grosbard, Pierre-Eric Nimylovics, 
Guya Martinini violins  
Michiyo Kondo, Stephen Freeman violes  
Rainer Zipperling, Julie Borsodie violoncels  
Frank Coppieters contrabaix 
François Guerrier clavicèmbal i orgue 

Philippe Pierlot direcció 
 

Comentaris previs al concert a les 19.30 h a càrrec de Joan Bosch 

I 
Francesco Durante (1684-1755) 
Concerto à 4 núm. 1 en fa menor   
   Poco andante-allegro 
   Andante-amoroso-allegro 
 
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) 
Salve Regina     
   Salve Regina: largo 
   Ad te clamamus: andante 
   Eja ergo, advocato: andante  
   Et Jesum, benedictum: amoroso 
   O clemens, o pia: largo assai 
 
II 
Giovanni Battista Pergolesi 
Stabat Mater     
   Stabat mater dolorosa: grave 
   Cujus animam gementem: andante amoroso 
   O quam tristis et afflicta: larghetto  
   Quae moerebat et dolebat: allegro 
   Quis est homo: largo 
   Vidit suum dulcem natum: a tempo giusto 
   Eja mater fons amoris: andantino 
   Fac, ut ardeat cor meum: allegro 
   Sancta mater, istud agas: a tempo giusto 
   Fac ut portem Christi mortem: largo 
   Inflamatus et accensus: allegro 
   Quando corpus morietur: largo assai 
 
“El número inicial de l’Stabat Mater de Pergolesi és el duo més perfecte i emotiu mai escrit.” 
Jean-Jacques Rousseau 

Gràcies al mecenatge de l’Església a Roma i a les grans famílies de Florència, aquestes ciutats 
italianes van esdevenir autèntics centres de creació artística i van oferir moltes possibilitats tant 
als músics com als compositors. A Nàpols, la contínua dominació estrangera no va permetre 
establir les bases d’aquest creixement cultural fins als segles XVI a XVIII. Encara que sota el 
poder dels virreis espanyols, a partir del segle XVI va tenir lloc un dels períodes més pròspers 
de la història napolitana. Així, l’estreta relació entre la Cort de Nàpols i la Corona espanyola va 
fer que un seguit de compositors italians ens deixessin treballs destacats en la història de la 
música. 
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El programa d’aquesta nit s’obre amb el Concert per a quartet en fa menor de Francesco 
Durante. Compositor napolità d’aquest ric període, va tenir com a alumnes compositors que 
més endavant van ser il·lustres: Pergolesi, Paisiello, Sacchini i Piccinini, entre altres. 
L’abundància de cromatismes i de matisos expressius mostra una interioritat poètica i 
misteriosa en el primer temps, que deixa pas a una progressió més dinàmica en el moviment 
ràpid. 

Després d’aquesta petita perla del darrer barroc, escoltarem dues obres de l’últim any de vida 
de Giovanni Battista Pergolesi (1736): el conegut Stabat Mater i el Salve Regina. 

Nascut a Iesi l’any 1710, Pergolesi va estudiar composició, violí i orgue amb Francesco Durante 
i Gaetano Greco. Amb problemes de salut des de petit (es creu que patia d’espina bífida), va 
morir de tuberculosi quan tenia 26 anys i es considera el creador del model musical italià del 
segle XVIII. 

Pel que fa a l’Stabat Mater, va ser encarregat l’any 1735 pels poderosos Cavalieri della Vergine 
dei dolori della Confraternita di San Luigi al Palazzo per substituir l’obra amb el mateix text 
religiós d’Alessandro Scarlatti compost vint anys abans per a l’audició en honor a la Mare de 
Déu el divendres abans del Diumenge de Rams de Setmana Santa. Els requisits eren respectar 
el text llatí del segle XIII i fer servir els mateixos efectius de què disposaven: dues veus de 
castrati acompanyats d’un nombre reduït de cordes i baix continu. 

Delicat de salut, amb la malaltia en estat avançat i irreversible, Pergolesi va acceptar l’encàrrec 
i va dedicar les seves darreres forces a aquestes dues composicions que escoltarem (el Salve 
Regina data del mateix any). Les lectures romàntiques del segle XIX han vist en l’Stabat Mater 
el cant del cigne d’un compositor amb un destí fatal i una vida curta i tràgica. 

A diferència de l’Stabat Mater de Scarlatti, Pergolesi utilitza un llenguatge musical més proper a 
l’òpera, que afavoreix els contrastos, amplifica el dolor i multiplica les emocions (páthos). 
L’oposició de seqüències o estances de diferents caràcters i una orquestra al servei de la 
melodia són, en síntesi, alguns dels mitjans d’expressió que fa servir Pergolesi. Amb aquesta 
obra s’obre un nou camí entre l’estil galant (Empfindsamer Stil) i el cromatisme napolità. 

L’enveja per l’èxit assolit per l’obra no va deixar indiferents altres compositors rivals, que van 
arribar a atribuir-se obres de Pergolesi per gaudir de prestigi, o bé es van manifestar contraris a 
l’estil de la peça. Així, el pare Martini, il·lustre compositor de Bolonya, va criticar l’estil poc 
respectuós d’un llenguatge musical que considerava més propi del teatre que no pas per 
honorar la Mare de Déu.  

Independentment de la crítica, aquesta referència musical del darrer barroc va despertar un 
gran interès a l’època i es va convertir en l’obra més editada i impresa del segle XVIII. Cal 
esmentar l’adaptació de l’Stabat Mater que va fer el mateix J. S. Bach al salm 51: Tilge, 
Höchster, meine Sünden, BWV 1083.  

En la mateixa línia de magnificar el drama a partir dels contrastos se situen dos pintors amb 
residència a Nàpols: Caravaggio i Josep de Ribera, Lo Spagnoletto. El so del drama, el teatre 
de les ombres. 

 
Ricercar Consort 
Ricercar –la tasca de recerca– és la divisa que millor caracteritza el treball que Ricercar 
Consort ha dut a terme des de la seva creació. L’any 1985, el conjunt va protagonitzar la seva 
primera gira de concerts amb l’Ofrena musical de Johann Sebastian Bach, després d’haver 
assolit una sòlida fama internacional gràcies als seus enregistraments discogràfics, en 
particular en el camp de les cantates i la música instrumental del Barroc alemany. En 
l’actualitat, sota la direcció de Philippe Pierlot, Ricercar Consort continua la seva valuosa tasca 
d’exploració del repertori de la música barroca en tota la seva amplitud, des de la música de 
cambra fins a l’òpera i l’oratori, amb la qual el conjunt aconsegueix fascinar els melòmans i tota 
mena de públics amb les seves interpretacions alhora rigoroses i profundes. 
 
Carlos Mena  
Nascut l’any 1971 a Vitòria-Gasteiz, es va formar a la Schola Cantorum Basiliensis (Suïssa), on 
va estudiar amb Richard Levitt i René Jacobs. Com a solista i com a membre de diversos 
conjunts, ha cantat als escenaris més prestigiosos d’Europa, els EUA, Amèrica de Sud, 
Austràlia i el Japó. En el camp de l’òpera, ha cantat el paper principal de Radamisto de Händel 
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a la Felsenreitschule de Salzburg, la Dortmund Konzerthaus, el Musikverein de Viena i el 
Concertgebouw d’Amsterdam, sota la direcció de Martin Haselböck i Hans Gratzer. Ha 
interpretat igualment rols principals en obres com ara Rappresentazione di Anima e di Corpo de 
Cavalieri al Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les, Orfeo de Monteverdi a la Festwoche 
d’Innsbruck i a la Staatsoper de Berlín amb René Jacobs, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno 
de Händel a la Grosses Festspielhaus de Salzburg i Europera 5 de John Cage al Festival de 
Flandes. Ha cantat també Oberon en El somni d’una nit d’estiu de Britten al Teatro Real de 
Madrid, dirigit per Ion Marin i Pier Luigi Pizzi, així com Ascanio en Ascanio in Alba de Mozart al 
Barbican Centre de Londres i Tamerlano en Bajazet de Vivaldi a Bilbao, ambdues amb 
l’orquestra Europa Galante sota la direcció de Fabio Biondi. Ha realitzat diverses 
col·laboracions amb la Compañía Nacional de Danza, entre les quals destaca el recital d’obres 
de Vivaldi de la coreografia Castrati de Nacho Duato, al Teatro Real de Madrid. La seva 
activitat concertística abasta també els camps del lied i la música contemporània, amb un ampli 
repertori que inclou obres de Schumann, Schubert, Listz, Orff, Vaughan Williams, Stravinski, 
Britten, Bernaola, Bernstein i Cage, entre d’altres. Entre els seus treballs discogràfics, 
destaquen De Aeternitate, que enregistrat amb Ricercar Consort per al segell Mirare va ser 
premiat amb el Diapason d’Or de l’any, Et Iesum per a Harmonia Mundi, que va rebre el premi 
CD Compact, i l’Stabat Mater de Pergolesi, també amb Ricercar Consort per a Mirare, que va 
guanyar l’Internet Classical Award. 
 
Maria Espada  
Nascuda a Mèrida, va estudiar cant amb Mariana You-Chi Yu i Alfredo Kraus, i va perfeccionar 
posteriorment la seva formació amb Charles Brett, Thomas Quasthoff, Manuel Cid, Hilde 
Zadek, Helena Lazarska i Montserrat Caballé. Ha obtingut prestigiosos premis de cant i 
nombrosos reconeixements. Com a solista, ha actuat al Concertgebouw d’Amsterdam, el 
Konzerthaus de Viena,  el Vredenburg d’Utrecht i Santa Cecilia de Roma; així com al Gran 
Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana i L’Auditori de Barcelona, l’Auditorio Nacional, 
el Teatro Real i el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el 
Teatro Arriaga de Bilbao, el Kursaal de Sant Sebastià, l’Auditorio de Saragossa i l’Auditorio 
Príncipe Felipe d’Oviedo. Ha cantat amb directors com ara Frans Brüggen, Andrea Marcon, 
Diego Fasolis, Fabio Bonizzoni, Aldo Ceccato, Jesús López Cobos, Josep Pons, Antoni Ros 
Marbà, Jordi Casas, Alberto Zedda, Eduardo López Banzo, Ernest Martínez Izquierdo, Juanjo 
Mena, Giuseppe Mega, Salvador Mas o Emil Simon, entre d’altres.  
 
Philippe Pierlot 
Nascut a Lieja (Bèlgica), va estudiar primer guitarra i llaüt com a autodidacta, i posteriorment es 
va dedicar a l’estudi de la viola da gamba amb Wieland Kuijken. Com a director del Ricercar 
Consort, el seu treball se centra especialment en la investigació i recuperació del repertori del 
segle XVII, fruit del qual ha donat a conéixer al públic nombrosos compositors i obres de gran 
valor. El seu repertori inclou també obres contemporànies, algunes de les quals li han estat 
dedicades. És un dels escassos intèrprets capaços de tocar el baríton –baix de la família de la 
viola d’amor–, un instrument pràcticament desconegut  per al qual Joseph Haydn va escriure 
cent cinquanta obres. Ha adaptat i reconstruït produccions de gran envergadura, com ara les 
òperes Il ritorno d’Ulisse in Patria de Claudio Monteverdi –que ha dirigit a escenaris tan 
destacats com ara el Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les, el Lincoln Center de Nova 
York, el Hebbel-Theater de Berlín o el Festival de Merlbourne–, Sémélé de Marin Marais i 
també la Passió segons sant Marc de Johann Sebastian Bach. Els seus enregistraments més 
recents estan dedicats als Divertimenti per a baríton de Joseph Haydn, així com a diverses 
sonates per a viola da gamba i clavicèmbal. 
 
Clavicèmbal Bizzi 
Clavicèmbal d’estil italià construït per Guido Bizzi (Varese, 2006) 
 
Orgue positiu Grenzing 
Orgue d’arca per a estudi o acompanyament de continu construït per Gerhard Grenzing 

 

Notes al programa: Víctor Garcia de Gomar. 

Biografies: Pere de la Riva 
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ALTRES ACTIVITATS 

 
 

 
TAST DE MÚSICA ANTIGA 

Dissabte 12 d’abril de 2008 a les 18 h i diumenge 13 d’abril a les 12.45 h 

Llanterna de L’Auditori 

 
Ensemble Una cosa rara 
Federica Inzoli i Davide Bertozzi oboès  
Ana Melo i Oriol Garcia clarinets  
Marc Moragues i Pepe Reche trompes  
Gilat Rotkpot i Meritxell Ferrer fagots 
 
A l’entorn de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 
Divertimento per a octet de vent en si bemoll major, KV Anh. 227  
   Allegro 
   Menuetto 
   Adagio 
   Menuetto  
   Finale: andantino 
 
Selecció d’àries de La Flauta màgica, KV 620 
   (arranjaments de Joseph Heidenreich) 
 
Serenade per a octet de vent en do menor, KV 388  
   Allegro 
   Andante 
   Menuetto in canone 
   Allegro 
 
Una jove formació de músics ens anunciarà, amb el so característic dels instruments històrics, 
l’inici d’una nova edició del Festival de Música Antiga. Aquest Tast de Música Antiga serà 
l’animat avís de la música que arriba anualment a la primavera barcelonina. 
En el seu temps Mozart potser hauria escollit l’espai obert de la Llanterna de L’Auditori per a 
l’encontre dels passejants amb la seva música: serenates, divertiments i transcripcions d’àries 
de La Flauta Màgica per a instruments de vent.  Els membres de l’octet de vent Ensemble Una 
cosa rara seran els protagonistes d’aquesta suggerent proposta. 

 

Ensemble Una cosa rara 

L’Ensemble Una cosa rara és un conjunt de vent format per joves músics de diferents 
procedències –Catalunya, València, Portugal, França, Itàlia i Israel– que centra el seu interès 
en la música per a harmonie de finals del segle XVIII i inicis del segle XIX, la qual interpreten 
amb instruments històrics. L’any 2007 el conjunt va ser seleccionat per participar en el 
programa Spotlight on Young Musicians en el marc del Festival de Música Antiga de Saintes 
(França). 
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LA MÚSICA DEL MUSEU: audicions amb instruments històrics 

Diumenges 20 d’abril i 11 i 25 de maig de 2008 
Museu de la Música / 12 h i 13 hores (dues sessions de 30 minuts) 

 
 

El Museu de la Música conserva i ens  ofereix variades col·leccions d'instruments musicals 
seleccionats coma testimonis vius de l'evolució de la música i els seus recursos expressius de 
cada època i cultura. És en aquest sentit  que la conservació i la recuperació dels seus sons i 
estils musicals donen sentit a una de les funcions principals del Museu, la difusió i el 
coneixement de les cultures  musicals. Amb el seu nou format, El Museu de la Música ofereix 
una nova visió del món de la música, de la seva universalitat i diversitat com a llenguatge, amb 
una presentació innovadora de les col·leccions, reforçada amb escenografies audiovisuals i 
audicions en viu de la música. 

Mitjançant el programa ' La Música del Museu'  el museu ofereix audicions en viu dels 
instruments amb els sons i les músiques  pels quals varen ser dissenyats en  el marc de 
possibilitats que garanteix el seu ús i conservació. Inclòs en la programació del Festival de 
Música Antiga de Barcelona, enguany presentem els instruments de teclat històrics, l'orgue, el 
clavicèmbal i el fortepiano, amb audicions comentades per intèrprets especialitzats, distribuïdes 
en tres sessions dels matins de diumenge.  

Com a complement per a la informació, recerca i difusió de la interpretació musical, el  Museu 
obre, en dies laborables, per a estudiosos i  públic interessat, els recursos de la biblioteca, els 
enregistraments històrics del fons sonor i el fons documental i biogràfic.  

 
Romà Escalas 

 
Diumenge 20 abril 

L’orgue barroc hispànic 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL orgue 

 
 

Antonio de Cabezón (1510-1566) 
Pavana con su glosa  
Diferencias sobre “La gallarda milanesa” 
 
Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627) 
Pange lingua "La reyna de los pangelingua" 
Salve de primer tono por de la sol re 
 
Andrés de Sola (1634-1696) 
Tiento partido de mano derecha  
 
Juan Cabanillas (1644-1712) 
Tiento de  falsas de IV tono 
 
Domenico Scarlatti (1685-1756) 
Sonata en do mayor 
Fuga en fa mayor 

 
José Luis González Uriol 
(Veure biografia a la pàgina ***concert 1***) 
 
 



 

 48

 
 

Diumenge 11 maig 

El clavicèmbal 
EDUARD MARTÍNEZ clavicèmbal 

 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Preludi, fuga i allegro en mi bemoll major, BWV 998 
   Preludi 
   Fuga 
   Allegro 
 

De la Suite francesa en sol major, BWV 816: 
   Allemande 
   Courante 
   Sarabande 
   Gigue 
 
Domenico Scarlatti (1685-1757) 
Sonata en la major, K 208 
   Adagio e cantabile  
 

Sonata en la major, K 209 
   Allegro 
 
Eduard Martínez Borruel 

Nascut a Vilafranca del Penedès, és un dels clavicembalistes més sol·licitats entre els grups de 
música antiga a l’Estat espanyol. Es va formar amb Jan Willem Jansen al Conservatori de 
Tolosa de Llenguadoc –on va obtenir el Prix de perfectionnement–, i va ampliar posteriorment 
els seus coneixements amb Davitt Moroney, Rinaldo Alessandrini i Jesper B. Christensen.  

Ha col·laborat amb nombrosos conjunts de cambra i amb orquestres simfòniques com ara les 
de Galícia, Granada i Cadaqués, i ha actuat als escenaris d’arreu de l’Estat espanyol i als 
principals festivals europeus, sota la batuta de directors tan prestigiosos com ara Jordi Savall, 
Robert King, Fabio Biondi o Christophe Rousset, entre d’altres. Durant l’any 1992, va ser 
membre de l’European Community Baroque Orchestra, amb la qual va realitzar gires per 
Espanya, Portugal, Itàlia, el Regne Unit, Finlàndia i el Brasil. 

Entre els seus enregistraments, destaquen el Glòria i el Magnificat de Vivaldi amb Concerto 
Italiano i Rinaldo Alessandrini per al segell Opus 111, un treball dedicat a la música d’Antonio 
de Cabezón amb el Trio Unda Maris que va ser especialment valorat per la crítica, i un altre 
amb obres de Francisco Corselli amb El Concierto Español i Emilio Moreno per a Glossa que 
va obtenir el premi del jurat de la publicació CD Compact. Darrerament, ha enregistrat dos 
treballs discogràfics amb Al Ayre Español que també han obtingut reconeixements i guardons.  

Col·labora habitualment amb formacions de primer ordre en el panorama musical del país, com 
ara la l’Orquesta Barroca de Sevilla, Los Músicos del Buen Retiro, El Concierto Español , La 
Real Cámara o Al Ayre Español. Entre els seus propers compromisos, destaquen concerts a 
París, Brussel·les, Praga i al Festival Internacional de Granada. És professor de baix continu a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya. 
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Diumenge 25 maig 

El fortepiano 
JORDI REGUANT fortepiano 

 
 
Josep Gallés (1758-1836)  
Sonata núm. 5 en mi bemoll major 
   Andante 
 
Carles Baguer (1768-1808) 
Sonata núm. 4 en la major 
   Allegro con brio 
 
Ramón Carnicer (1789-1855) 
Sonata núm. 6 en fa major 
   Largo-allegro 
 
Jordi Reguant i Danés 

Guardonat amb el Premi d’Honor de clavicèmbal al Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona, Jordi Reguant va realitzar estudis de perfeccionament amb Alan Curtis, Bob van 
Asperen i Jan Willem Jansen al Conservatori de Tolosa de Llenguadoc.  

Ha col·laborat amb diverses orquestres i formacions, com ara La Capella Reial de Catalunya, 
Concertino d’Amsterdam, Dresdner Barocksolisten i l’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, 
entre d’altres, així com amb directors i intèrprets de gran prestigi nacional i internacional, com 
ara Jordi Savall, Edmon Colomer, Josep Pons, Víctor Pikaizen, Pierre Cao, Antoni Ros Marbà, 
Alain Marion, Jean-Pierre Rampal, Jan Willem Jansen, Paul Dombrecht, Gustav Leonhardt, 
Wilbert Hazelzet o Christopher Hogwood.  

És fundador i director dels grups Turba Musici (repertori medieval) i Capella Virelai 
(Renaixement espanyol), amb els quals ha realitzat diversos enregistraments discogràfics i per 
a la ràdio i la televisió catalana, espanyola i francesa.  

En els darrers anys, s’ha interessat especialment per les formes i tècniques d’interpretació de 
l’estil clàssic, camp en el qual ha investigat els tractats antics per a la seva aplicació en la 
interpretació del clavicèmbal i del fortepiano, i ha ofert concerts i conferències sobre tècnica i 
història.  

En l’actualitat, exerceix la docència com a professor de clavicèmbal, acompanyament i música 
de cambra al Conservatori Professional de Música de Terrassa i de clavicèmbal i improvisació 
al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. També és professor de baix 
continu al Curs Internacional Manuel de Falla de Granada. 
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CONCERT EN FAMÍLIA 
Diumenge 11de maig de 2008 

Sala 2 Oriol Martorell / 12:30 h 

 

L’Art du Bois 
Margret Görner i Agnes Dorwarth flautes de bec  
Lena Hanisch flauta de bec i traverso  
Maria Ferré i Mirko Arnone llaüt renaixentista, tiorba i guitarra barroca  
Judith J. Sartor viola da gamba 

 

Articulator 
  
Agnes Dorwarth (n. 1953) 
Kopfnuss 
  
Giovanni Martino Cesare (c.1590-1667) 
Ecco 
  
Anònim (segle XVI) 
The dark is my delight 
  
John Dowland (1563-1626) 
My Lord Chamberlain, his Galliard 
  
Cançó popular catalana 
Muntanyes regalades 
  
Música de la cort de Louis XIII (1601-1643) 
Pavane-gavotte-sarabande             
  
Alessandro Piccinini (1566-c.1638) 
Ciaccona 
  
John Dowland  
Lachrimae 
  
Agnes Dorwarth  
Articulator 
  
Marco Uccellini (c.1603-1680) 
Aria sopra la Bergamasca 
  
Anònim (c.1600) 
Masques and antimasques Dances 
  
Agnes Dorwarth  
Music box 
  
Anònim (segle XIV) 
Istampitte 
 
    
“Digedigedi, zazaza, diudiu!!”, crida l’Articulator. I ningú a la sala del concert no pot entendre el 
que pretén dir amb aquestes esbojarrades articulacions de síl·labes. També les flautes de bec, 
les gambes, el traverso i els llaüts queden totalment muts i no reaccionen. Perquè, és clar, una 
flauta de bec no parla pas com un Articulator, sinó de la manera com ho fan les flautes, una 



 

 51

gamba parla com parlen totes les altres gambes, i els llaüts entenen només el plic-plic, mentre 
que el traverso únicament comprèn el so suau del turu-turu. Cap instrument no entén l’altre! 
Veritablement, una situació confusa i sense sortida. Però, finalment, l’Articulator, aquest ésser 
estrany que sembla que procedeixi d’un altre món, posseeix la facultat especial de guiar en una 
sola direcció tots els diferents llenguatges dels instruments, i, de cop i volta, els instruments no 
únicament s’entenen entre ells, sinó que també els entenen tots els oients, grans i petits, amb 
un llenguatge comú: el llenguatge de la música!  

Maria Ferré 

L’Art du Bois 
(Veure biografia a la pàgina ***concert 7.3.***) 
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CURS DE DIVULGACIÓ a càrrec de Joan Vives 
 
Dijous 6 de març de 2008: Florència 
Dijous 13 de març de 2008: Venècia 
Dijous 27 de març de 2008: Nàpols 
Dijous 3 d’abril març de 2008: París 
Sala d’exposicions temporals del Museu de la Música, a les 19 hores 
 
Els assistents podran visitar el Museu de la Música el mateix dia de l’activitat 
 

Història de quatre ciutats en la primavera del barroc  
 
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. 
 

Amb la col·laboració del Museu de la Música  

 

 

CLASSES MAGISTRALS A l’ESMUC 
 
17 d’abril de 2008, de 10 a 13h i de 16 a 19h* 
18 d’abril de 2008, de 10 a 13h 
José Luis González Uriol clavicordi 
 

8 i 9 de maig de 2008, de 9 a 12h 
Roel Dieltiens violoncel 
 
Per a més informació: 
Secretaria del departament de Música Antiga 93 352 30 11 ext. 2090 
Correu electrònic rree@esmuc.net 
* La classe magistral del 17 d’abril de 2008 de 16 a 19 hores tindrà lloc al Museu de la Música. 

 
En coproducció amb l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). 
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FRINGE 

Dissabte 3 i diumenge 4 de maig de 2008 

Barri Gòtic i La Ribera 
 
 
Aquesta popular reunió de públic i intèrprets, que s’ofereix des de fa dotze anys en el festival, 
aconsegueix, des dels seus inicis, la comunicació lliure dels músics amb la seva audiència, 
mitjançant repertoris atractius per fomentar el seu interès. Joves de països molt diversos es 
reuneixen amb els nostres, moltes vegades entrellaçats dins dels seus propis conjunts, i ens 
ofereixen les corresponents sessions d’aquesta música entre amics, que amb el temps ha anat 
passant de l’escenari habitual dels salons privats als auditoris o sales de concerts, i ha perdut 
així la seva gratuïtat i, en alguns casos, espontaneïtat, tant del públic com dels intèrprets. 
Anualment, durant un cap de setmana, la música antiga passeja per les places del Barri Gòtic a 
les quals s’uniran, per primera vegada, alguns espais emblemàtics de la Ribera la seva 
diversitat de repertoris, instruments i nacionalitats. Fringe vol dir ‘al marge’. 
 
 
 

 Plaça Sant 
Felip Neri 

Palau 
Lloctinent - 

Arxiu C. 
d’Aragó 

Verger Museu 
Marés 

Plaça Jaume 
Sabartés 

Carrer Allada-
Vermell 

Dia 3 - 12:00 Musices Liber 3 
Sophie Ardiet i 

James Holland 
Silva de Sirenas 

Los Conciertos 

Reales 
InVento Ensemble 

Dia 3 - 13:00 Ensemble 

Barocum 
Il nobil dilletto Dell’altro mondo Voyage en block Concertato a 

quattro 

Dia 3 - 18:00 InVento Ensemble Silva de Sirenas Voyage en block Dell’altro mondo 
Los Conciertos 

Reales 

Dia 3 - 19:00 Concertato a 
quattro 

Il nobil dilletto 
Sophie Ardiet i 

James Holland 

Ensemble 

Barocum 
Dell’altro mondo 

Dia 4 - 12:00 Los Conciertos 

Reales 

Sophie Ardiet i 

James Holland 
Silva de Sirenas InVento Ensemble Musices Liber 3 

Dia 4 - 13:00 Voyage en block Il nobil dilletto Dell’altro mondo Musices Liber 3 
Ensemble 

Barocum 

Dia 4 - 18:00 InVento Ensemble Silva de Sirenas Voyage en block 
Los Conciertos 

Reales 
Concertato a 
quattro 

Dia 4 - 19:00 Ensemble 

Barocum 
Il nobil dilletto 

Sophie Ardiet i 

James Holland 
Concertato a 
quattro 

Musices Liber 3 
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Musices Liber 3: traverso, violoncel i clavicèmbal 
Sophie Ardiet i James Holland: traverso i llaüt 
Silva de Sirenas: soprano i llaüt 
Los Conciertos Reales: flauta de bec, violí barroc, viola da gamba i clavicèmbal 
InVento Ensemble: dos oboès, fagot i clavicèmbal 
Ensemble Barocum: soprano, dos violins barrocs, violoncel i clavicèmbal 
Il nobil diletto: quartet de veus i orgue positiu 
Dell’altro mondo: flauta de bec, dos violins barrocs, violoncel i corda polsada 
Voyage en block: tenor, tres flautes de bec i percussió 
Concertato a quattro: soprano, violí barroc, viola de gamba i clavicèmbal  
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Preus XXXI Festival de Música Antiga de Barcelona 

 
 
Concerts 1, 2 i 8: Gratuïts 
 
Concerts 3, 5, 6, 10 i 12: 25€  
Menors de 26 anys, Estudiants, Jubilats i Aturats: 12€ 
 
Concerts 4, 7, 9 i 11: 15€  
Menors de 26 anys, Estudiants, Jubilats i Aturats: 7€ 
 
Concert en família:  
Adults: 9,50€ 
Nens d’1 fins a 14 anys: 6€ 
 
Curs de divulgació: 
Preu 4 sessions:  15€ / Preu 1 sessió: 5€ 
Menors de 26 anys, Estudiants, Jubilats i Aturats: 10€ (4 sessions) i 4€ (1 sessió) 
 
La Música del Museu:  
Accés al concert pagant l’entrada al Museu de la Música 
 
Fringe i Tast de Música Antiga:  
Activitats gratuïtes 
 
Classes Magistrals a l’ESMUC: 
Preu Normal: 10 € (A la venda només a les Taquilles de L’Auditori) 
Activitat gratuïta per als alumnes de l’ESMUC 
 
Abonaments 
4 o més concerts: 20% de descompte sobre el preu normal. 
7 o més concerts: 30% de descompte sobre el preu normal. 
Tots els concerts: 50% de descompte sobre el preu normal. 
 
AGRAÏMENTS: 
 
A l’Ajuntament de Barcelona per la cessió del Verger del Museu Frederic Marès, la Plaça Sant 
Felip Neri, el carrer d’Allada-Vermell i la Plaça de Jaume Sabartés. 
 
A l’Arxiu de la Corona d’Aragó i al Ministerio de Cultura per la cessió del Pati del palau del 
Lloctinent. 
 
Al Museu d’Història de la Ciutat per la cessió de la Capella de Santa Àgata 
 
A l’Escola Superior de Música de Catalunya per la cessió del clave còpia de Christian Zell  
(1728) construït per Joan Martí per al concert de Kenneth Weiss del 13 de maig. 
 
INFORMACIÓ D’INTERÈS: 
Museu de la Música: Padilla, 155 – L’Auditori, plantes 2 i 3 – Tel. 93 256 36 56 – 

www.museumusica.bcn.cat 

ESMUC: Padilla, 155 – 08013 Barcelona – Tel. 93 352 30 11 – www.esmuc.net 

Basílica de Santa Maria del Mar: Plaça de Santa Maria 1, bxs – 08003 Barcelona – Tel. 93 

310 23 90 

Capella de Santa Àgata: Plaça del Rei – 08001 Barcelona 
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CONTACTES PREMSA 
 

Judith Pi i Riubrugent 
Departament de Comunicació i Premsa 

 
Lepant, 150 - 08013 Barcelona 
Telèfon 93 247 93 00 ext. 363 
Fax      93 231 93 01 
Mòbil   649 48 31 14 
http://www.auditori.cat 
 

 

Júlia Salsas 
Departament de Comunicació i Premsa 
 

 

 
 
Avenida Diagonal 621-629 – 08038 
Telèfon 93 404 60 56 
Fax  93 404 61 16 
Mòbil  669 74 81 58 
http://www.fundacio.lacaixa.es 
 


