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NANA KAWAMURA I KAZUYO TAKEDA

YASUTOMO OGITANI

L’ELISENDA
AVUI HA FET LA PRESENTACIÓ

NANA KAWAMURA ESTÀ CONTENTA AMB EL RAM
QUE LI HA LLIURAT EN JAUME BERNADET
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C O N C E RT

DE

TA R D O R

Quartet Arché
MARC OLIU, violí
PATXI AZURMENDI, violí
ISABEL ARAGÓN, viola
JOAN ANTONI PICH, violoncel
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Quartet de corda núm. 15,
en Re menor, K. 417b

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Allegro moderato
Andante
Menuetto. Allegretto
Allegretto ma non troppo. Più allegro
(1921- 1992)

S EGONA PART
Quartet de corda núm. 7,
en Fa major, op. 59/1, «Razumovsky»
Allegro
Allegretto vivace e sempre scherzando
Adagio molto e mesto
Allegro. Theme ruso

LUDWIG VAN BEETHOVEN

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert de tardor que aquest any fem aquest vespre de
novembre i que va a càrrec del Quartet Arché, finalista del Dotzè Concurs
Paper de Música de Capellades.
El Quartet Arché està integrat per joves intèrprets de Catalunya i del País
Basc que, després d’haver coincidit a la Jove Orquestra Nacional d’Espanya,
varen decidir unir esforços i practicar la música de cambra al màxim nivell.
Recordem les paraules del reputat escriptor Jaume Cabré. Segons ell, el quartet
és com la poesia de la música. Han estat assessorats pels reconeguts mestres dels
quartets Alban Berg, Orpheus, etc.
Des de la seva creació, l’estiu del 2000, han treballat intensament, i van
aconseguir el febrer del 2001, el primer premi del Concurs de Música de
Cambra Ciutat de Manresa per unanimitat del jurat. Pocs mesos més tard
arribaven a la final del nostre concurs, cosa molt meritòria, comptant que, competint amb d’altres formacions més fàcils, es presentaven amb una de la màxima
dificultat: la del quartet de corda.
I d’on surten aquests joves músics tan ben formats? Resumint el seu currículum, direm que:
Marc Oliu, violí, obté el premi d’honor del grau superior de l’instrument.
El novembre del 2001 aconsegueix un accèssit del premi Primer Palau després
d’un recital al Palau de la Música Catalana. Des del 1998 cursa els seus
estudis a la Hohschule für Musik Hans Eisler de Berlín, amb el professor Ulf
Wallin.
Patxi Azurmendi, violí, rep consells del membre de l’orquestra de cambra
Virtuosos de Moscou, Amayak Dourgarian. Ha estat concertino de la Jove
Orquestra d’Euskal Herria i de l’Orquestra Simfònica Vetusta (Oviedo). És
professor de l’escola de música Andrés Isasi de Getxo des del 1995.
Isabel Aragón, viola, amplia la seva formació a la Hochschule für Musik
und Theater d’Hamburg, amb Andra Darzins, becada per la Diputació de
Guipúscoa. Ha estat viola solista de la Jove Orquestra Nacional d’Espanya, de
la Camerata Siglo XXI i de la Rotterdam Young Philharmonic.
Joan Antoni Pich, violoncel, becat per la Generalitat de Catalunya, fou
alumne de Michael Müller al Conservatori Reial de La Haia i continua a
Barcelona amb Peter Thiemann i a Madrid amb María de Macedo. Ha estat

solista de la Jove Orquestra Nacional d’Espanya i de la Jove Orquestra
Simfònica de Catalunya.
Comú denominador: tots ells han perfeccionat o ho estant fent a l’estranger,
com també ho hem anat veient al llarg dels anys amb la major part dels finalistes i dels guanyadors que són d’aquí. Una mostra clara i contundent de com
aquest valuós jovent treballa i lluita amb qui calgui per arribar als cims més alts,
demostrant un grau molt elevat de maduresa i de responsabilitat.
Amb ells us deixem, doncs, per passar una grata vetllada.
Amb tots nosaltres el Quartet Arché, format per:
Marc Oliu, violí,
Patxi Azurmendi, violí,
Isabel Aragón, viola,
i Joan Antoni Pich, violoncel.

INTÈRPRETS
QUARTET ARCHÉ
El quartet de corda Arché està integrat per joves intèrprets originaris
de Catalunya i el País Basc que, després d’haver coincidit a la Jove
Orquestra Nacional d’Espanya, varen decidir unir els seus esforços i
practicar la música de cambra al
nivell més alt. Per aconseguir-ho,
disposen d’una sòlida formació individual, adquirida als centres més
prestigiosos d’Espanya i l’estranger,
i han estat assessorats pels reconeguts mestres dels quartets Alban
Berg, Orpheus, Párkányi, Daniel
i Voces, així com per Stefan Metz
(fundador del quartet Orlando) i
Hugh Maguire (exmembre del quartet Allegri).

Des de la seva creació –l’estiu del
2000– el grup ha realitzat un intens
treball preparant un ampli repertori
que cobreix tots els períodes estilístics, des del classicisme fins al segle
XX. Aquest treball va ser recompensat, el febrer del 2001, amb la concessió, per unanimitat del jurat, del
primer premi del Concurs de Música de Cambra Ciutat de Manresa, i
amb la consecució –mesos més tard–
del segon lloc en el Dotzè Concurs
Paper de Música de Capellades. El
grup va ser convidat a participar a les
classes magistrals de l’Orlando Festival de Kerkrade (Països Baixos),
l’estiu del mateix any, i seleccionat
per participar a l’acadèmia del Festival Internacional de SchleswigHolstein (Alemanya), l’estiu següent.
Els compromisos del quartet per a
l’any 2002 inclouen concerts al País
Basc, Madrid, Catalunya, Alemanya
i els Països Baixos.
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MARC OLIU

PATXI AZURMENDI

Violí

Violí

Alumne de Gonçal Comellas al Conservatori del Liceu fins a l’any 1998,
obté el premi d’honor del grau
superior de violí. Ha format part de
la Jove Orquestra Simfònica de
Catalunya, de la Jove Orquestra
Nacional d’Espanya –interpretant
com a concertino el solo del poema
simfònic de Richard Strauss Vida
d’Heroi– i de l’Orquestra Jove de la
Unió Europea. El novembre del
2001 aconsegueix un accèssit del
premi Primer Palau després d’un
recital al Palau de la Música Catalana. Des del 1998 cursa els seus
estudis a la Hohschule für Musik
Hans Eisler de Berlín, amb el professor Ulf Wallin.

Inicia els seus estudis musicals sota la
tutela d’Ana Teresa Maestro i els prossegueix amb Isabel Vilà. Més endavant
es trasllada a Oviedo per realitzar els
estudis superiors amb J. R. Hevia.
Actualment rep consells del membre
de l’orquestra de cambra Virtuosos de
Moscou, Amayak Dourgarian. Ha
estat concertino de la Jove Orquestra
d’Euskal Herria i de l’Orquestra Simfònica Vetusta (Oviedo) i membre de
la Jove Orquestra Nacional d’Espanya i de la Camerata Siglo XXI.
Col·labora regularment amb les orquestres simfòniques d’Euskadi, Bilbao i Ciudad de Oviedo. És professor
de l’escola de música Andrés Isasi de
Getxo des del 1995.

MARC OLIU

PATXI AZURMENDI

ISABEL ARAGÓN

JOAN ANTONI PICH

Viola

Violoncel

Comença els seus estudis a Donostia amb Roberto Nuño. Posteriorment fou alumna de Ron Ephrat al
Rotterdams Conservatorium i, ara
mateix, amplia la seva formació a la
Hochschule für Musik und Theater
d’Hamburg, amb Andra Darzins,
becada per la Diputació de Guipúscoa. Ha estat viola solista de la
Jove Orquestra Nacional d’Espanya,
de la Camerata Siglo XXI, de la
Rotterdam Young Philharmonic, i
membre de la Gustav Mahler Jugendorchester.

Inicia els seus estudis a Badalona
amb Mark Friedhoff i els continua a
Barcelona amb Peter Thiemann i a
Madrid amb María de Macedo.
Becat per la Generalitat de Catalunya, fou alumne de Michael Müller al Conservatori Reial de La Haia.
Ha estat solista de la Jove Orquestra
Nacional d’Espanya, de la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya i
membre de la Camerata Siglo XXI.
Col·labora regularment amb diverses
orquestres professionals com la Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya, la Simfònica de RTVE, la
Simfònica d’Euskadi i la Real Filarmonía de Santiago, entre d’altres.

ISABEL ARAGÓN

JOAN ANTONI PICH
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
Els quartets de corda són, tant en el
cas de Mozart com en el de Beethoven, part essencial de la seva producció per a formacions de cambra.
Les dues obres que integren el programa marquen, per a tots dos, l’entrada a la maduresa musical com a
mestres d’aquest gènere. Són obres
on els autors superen les convencions estilístiques del seu temps i
experimenten amb un nou llenguatge musical més personal i més arriscat. Tant Mozart com Beethoven,
cadascun en un context diferent,
s’enfronten amb un ús audaç dels
elements de la composició (l’harmonia, el ritme i el desenvolupament
temàtic) que, sense separar-se del tot
de la tradició clàssica heretada, els
situa per sobre dels seus contemporanis.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quartet de corda núm. 15,
en Re menor, K. 417b
Forma part d’una col·lecció de sis
obres que el compositor de Salzburg
dedicà a Joseph Haydn. Escrit entre
el 1782 i el 1785, aquest cicle constitueix la seva tercera temptativa dins

del gènere i s’hi fa evident la forta
influència de Haydn (els seus opus
17 i 20, amb el modern caràcter
«Sturm und Drang», van marcar
profundament Mozart). A més, en
aquests quartets podem percebre la
marca de la música de Bach per l’ús
del fugat i de l’harmonia cromàtica.
Aquesta obra es distancia de les altres
del cicle pel seu caràcter elegíac, fins
i tot tràgic. Recordem que la tonalitat de la peça, Re menor, és la del
Rèquiem i la de Don Giovanni.
El primer moviment, allegro, però
moderat, ens recorda, per la línia descendent del baix i la seva serena
expressivitat, la música barroca. El
segon temps, l’andante, presenta un
tema malenconiós en ritme de dansa (6/8) i una secció central, de tonalitat menor, més fosca. El menuetto
està escrit amb un sever estil contrapuntístic, contrastant amb el trio, un
solo de violí de reminiscències tiroleses. L’últim moviment el formen
una sèrie de variacions sobre un
tema en compàs de siciliana, del qual
cal destacar el motiu de tres notes
repetides en el registre agut que se
succeeix al llarg del moviment com
un leimotiv fatídic, però que porta
cap a un sorprenent final en tonalitat
major.

S EGONA PART
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quartet de corda núm 7, en Fa
major, op. 59/1, «Razumovsky»
Escrit l’any 1806, forma part d’un
cicle de tres obres dedicades al comte
Andreas Razumovsky, ambaixador
rus a Viena, que les encarregà a
Beethoven per interpretar-les amb el
seu propi quartet de corda. Són tres
obres de gran envergadura, plenament integrades en el que es coneix
com a període mitjà de la creació
beethoveniana: hi apreciem l’ús de
petits motius temàtics per bastir l’estructura dels moviments, l’ús d’harmonies sorprenents i, sobretot, les
constants alteracions rítmiques tan
pròpies del compositor de Bonn. No
en va aquestes obres es consideraren
excel·lents, en el seu moment, per la
dificultat de la seva comprensió.

El primer moviment, un allegro
de brillantor plena de virtuositat,
s’inicia amb una frase lírica del violoncel que el violí continua fins a
dur-la al clímax; aquest mateix tema
obre, més endavant, un desenvolupament de gran diversitat i la coda
final. El segon moviment és un
scherzando molt original que té com
a tret més destacat la senzillesa del
motiu principal: la repetició d’una
sola nota per part del violoncel
seguint un ritme de dansa gairebé
obsessiu. El tercer temps, un adagio
de profunditat immensa, ens aporta
el contrapunt tràgic que, sense solució de continuïtat, ens aboca al
quart i últim moviment: un allegro
basat en un tema rus (en honor del
comte a qui fou dedicada l’obra),
altre cop introduït pel violoncel i on
abunden els ritmes sincopats i l’escriptura brillant.
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DIARI D’IGUALADA,
DIA 22 DE NOVEMBRE DEL 2002
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LA MIRANDA,
NÚM. 174, DESEMBRE DEL 2002
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C O N C E RT

D ’H I V E R N

Mireia Farrés, trompeta
Mercè Hervada, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Intrada, per a trompeta i piano, H. 193
Sonata per a trompeta i piano
Allegro moderato — Adagio Tenero — Allegro

ARTHUR HONEGGER
HALSEY STEVENS
(1921- 1992)

S EGONA PART
Rustiques, per a trompeta i piano
Siete canciones populares españolas

EUGÈNE BOZZA
MANUEL

DE

FALLA

El paño moruno
Seguidilla murciana
Asturiana
Jota
Nana
Canción
Polo

Pièce en forme de habanera
Rondo for Lifey, per a trompeta i piano

MAURICE RAVEL
LEONARD BERNSTEIN

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert d’hivern a càrrec de Mireia Farrés, trompeta,
i Mercè Hervada, piano. Com a formació, és la primera vegada que tenim en
aquesta sala un duo de trompeta i piano.
Elles es van presentar en el Concurs Paper de Música de Capellades l’any
passat i van estar tan a prop de guanyar-lo (a un punt de diferència respecte de
les guanyadores) que el mestre Ros-Marbà, president del jurat, va proposar de
fer el premi exaequo, cosa que no va poder ésser per raons de promoció.
Sí que us diré que, durant el dinar que segueix la sessió final del concurs, el
mestre Benet Casablancas, membre del jurat, compositor reconegut, un número u
d’erudició musical a nivell de tot l’Estat espanyol, i una persona molt exigent, em
comentava: «Ja pots còrrer per trobar una trompeta tan afinada com aquesta».
Per completar el seu aprenentatge, Mireia Farrés va marxar amb 18 anys
cap a Amèrica del Nord on va obtenir una distinció d’honor en la seva formació.
Als 21 anys, ja de retorn al nostre país, guanya la plaça de trompeta solista de
l’orquestra Ciudad de Granada amb una activitat intensa de concerts i gires
arreu.
Mercè Hervada, piano, també es destaca en la seva carrera, on entre els 21
i els 23 anys és admesa com a alumna oficial a l’Acadèmia Franz Liszt de
Budapest. Ha tocat com a solista i amb música de cambra. És fundadora del
trio Manuel Valls, amb el qual va arribar a finalista del nostre concurs l’any 94.
El 94 i el 95 va participar al Curs Europeu de Música de Cambra, i la tardor
del 96 va fer una gira de concerts per Alemanya amb aquest trio. Posteriorment
ha ampliat la seva activitat musical a la docència.
Avui tindrem, doncs, un duo d’alt nivell de trompeta i piano amb gent jove
del nostre país, cosa que sempre és una satisfacció afegida i que diu molt a favor
d’aquest jovent que lluita amb força per ocupar un lloc honrós en el difícil
panorama musical.Serà una experiència nova i enriquidora que tindrem de la
mà d’aquest duo esplèndid que són Mireia Farrés i Mercè Hervada.
Ens adherim a les manifestacions pacifistes, i d’acord amb les concertistes,
dediquem aquest concert a la consecució de la pau.
Amb tots nosaltres, per passar una vetllada innovadora:
Mireia Farrés, trompeta,
i Mercè Hervada, piano.

INTÈRPRETS
MIREIA FARRÈS
Trompeta
Neix el 1980 a Santpedor i s’inicia
en el món de la música amb vuit
anys. Obté, sota el mestratge de Joan
Arnau, el premi d’honor de trompeta i música de cambra al Conservatori de Manresa l’any 1997.
Forma part de la Jove Orquestra
Nacional de Catalunya des del
1993, formació amb la qual ofereix
diversos concerts al Palau de la
Música Catalana.
Ha estat solista al Premi Ciutat
de Manresa del 1996, amb l’Orquestra de Cambra de Lleida entre
els anys 1998 i 2001 i amb els solistes de l’Orquestra Pablo Sarasate de
Pamplona l’estiu del 1999. Fou integrant de la Big Band de Granollers, amb qui enregistrà, l’any 1998,
un CD, i trompetista del programa
El pèndol, emès setmanalment a
Televisió Espanyola.
El 1998 és acceptada a la Universitat New England Conservatory de
la ciutat de Boston, on finalitza els
estudis de l’Undergraduate Diploma, obtenint una distinció d’honor
en la seva graduació. Becada per la
mateixa universitat, ha rebut classes
de Charles Schlueter, solista de la
Boston Symphony Orchestra, i de
John McNeil, jazzman internacional.
Durant la seva estada als Estats Units,

va tocar amb la Boston Civic Orchestra, la Gardner Museum Chamber Orchestra, la Hingham Orchestra
i la Frequency Band, dirigida per
Norman Bolter, trombó de la Boston Symphony Orchestra. També ha
enregistrat un CD amb el Wind
Ensemble de la seva universitat, dirigit per Frank Batistti.
Guanyadora de l’Honors Brass
Quintet a la Universitat New England Conservatory, realitza diverses actuacions a Boston i a Catalunya, i una gira per Atlanta, on el
quintet actua com a solista amb el
Wind Ensemble d’Atlanta, sota la
batuta d’Eric Ewazen. A més, ha
col·laborat amb la New World
Symphony de Miami.
Des de l’octubre del 2001, és
trompeta solista de l’Orquestra Ciudad de Granada, dirigida per Josep
Pons.
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MERCÈ HERVADA
Piano
Nascuda a Barcelona el 1970, als sis
anys s’endinsa en la música de la mà
de Maria Dolors Bonal i comença a
estudiar piano amb Ticià Riera,
que, coneixent les seves aptituds, la
beca durant el curs 1983-1984.
Cursa estudis de grau mitjà al
Conservatori Superior de Música
del Liceu amb la professora Serrat,
obtenint les màximes qualificacions.
Després d’una prova de selecció, és
admesa com a alumna oficial a l’Acadèmia Franz Liszt de Budapest,
on estudia amb György Nador
entre els anys 1991 i 1993.
Pren part en cursos internacionals de piano impartits per Nina
Svetlanova, Patricia Tao, Josep M.
Colom i András Kemenes, i estudia
música de cambra amb Àngel Soler.
Així mateix, participa als Cursos
Europeus de Música de Cambra, on
treballa amb professors com Boris
Bermann.
Com a solista, ha ofert recitals
arreu de Catalunya i ha actuat a la
Zeneakadémia Kisterem de Budapest. Al XV Festival Internacional
de Música de Torroella de Montgrí
estrena Óssa Menor, de Dolores Fernández Marín, obra guanyadora del
primer premi del Quinzè Concurs
de Composició Frederic Mompou.
En l’àmbit de la música de cambra, ha estat membre del Trio Mussette, a Budapest va treballar amb el

violoncel·lista americà William Kurt
i és fundadora del Trio Manuel Valls,
finalista del Cinquè Concurs Paper
de Música de Capellades el 1994.
Amb aquesta formació participa, els
anys 1994 i 1995, al Curs Europeu
de Música de Cambra, organitzat
per la Fundació la Caixa, i realitza
una gira de concerts per Alemanya
durant la tardor del 1996.
Durant dos cursos (1989-1990 i
1990-1991) adquireix experiència
docent a l’Acadèmia Tarantel·la de
Barcelona i, un cop a Hongria, s’interessa en els recursos pedagògics
utilitzats en aquest país en l’ensenyament de piano. Els cursos 19931994 i 1994-1995 és professora de
piano a l’Escola de Música Virtèlia
de Barcelona i, entre el període
1994-2000, ensenya piano i dirigeix
l’Escola de Música de Castellterçol.

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
ARTHUR HONEGGER

HALSEY STEVENS

Intrada, per a trompeta i piano,
H. 193

Sonata, per a trompeta i piano

Intrada, per a trompeta i piano, fou
escrita l’agost del 1947 per al Concurs Internacional de Gènova, celebrat aquell mateix any. Una peça
molt noble amb una clara estructura
A-B-A (maestoso-allegro-maestoso)
que reflecteix el llenguatge personal
del compositor: una lliure combinació de música tonal, politonal i atonal que flueix amb gran vigor i
energia.

Stevens va escriure una gran quantitat de música de cambra per a tota
mena de grups instrumentals, així
com unes sèries de sonates compostes paral·lelament al cicle de sonates
de Hindemith, raó per la qual se’l
coneixia com el «Hindemith americà». Tot i l’evident afinitat amb Hindemith, el seu llenguatge es podria
identificar molt millor amb Copland i Bartók.
Aquesta Sonata per a trompeta i
piano és del 1956 i consta de tres
moviments, on Stevens optimitza el
seu estil ja més madur: una perfecta
juxtaposició d’un material temàtic
força complex amb una clara conducció rítmica. Una peça d’estructura àgil on predomina l’escriptura
virtuosa i idiomàtica.

617

S EGONA PART
EUGÈNE BOZZA
Rustiques, per a trompeta i piano
Bozza ha estat, juntament amb Stevens, un dels compositors del segle
XX que més ha aportat al repertori
per a intèrprets de vent, i concretament per als de vent-metall. Un
centenar d’obres per a recitals han
involucrat d’una forma o una altra
tots els instruments i totes les combinacions possibles de cambra.
Rustiques fou escrita el 1956 per
al Concurs Internacional de París, i
el compositor, en aquesta peça, ens
mostra el seu remarcable ús de la
fluïdesa melòdica en les cadències
escrites per a la trompeta, la capacitat
de mantenir una estructura elegant i
la sensibilitat que ha demostrat a
l’hora de compondre i saber extreure
de cada instrument la part més brillant i virtuosística.
MANUEL

DE

FALLA

Siete canciones populares españolas
Falla és un dels més grans músics
espanyols que, com altres compositors de la seva època, es nodreix de
la música popular andalusa agafantne la força tràgica de l’expressió i la

voluntat de lirisme. Així, va escriure
les Siete canciones populares españolas
el 1915, per a veu i piano originàriament, tot i que amb els anys s’han
adaptat per a diversos instruments.
Són les següents:
- El Paño moruno, que ens mostra
l’exemple d’un joc andalús.
- Seguidilla murciana, on utilitza el
piano com a instrument percussor, imitant la guitarra.
- Asturiana, una cançó que recull la
part més intimista i lírica de la
música popular espanyola.
- Jota, amb el ritme característic
d’aquesta dansa a la part de piano
i les melodies entregades a la veu
cantant.
- Nana, peça que la seva mare li
cantava de petit. Conté una planificació harmònica perfecta, i
amb una gran economia de mitjans aconsegueix la màxima
expressivitat. Està escrita en
mode frigi.
- Canción, on el desacord permanent entre la veu i l’acompanyament proporciona un gran efecte
rítmic que és el fil conductor de
tota la cançó.
- Polo, plena d’esperit de serenata
andalusa i de frescor d’improvisada veu cantant.

MAURICE RAVEL

LEONARD BERNSTEIN

Pièce en forme de habanera

Rondo for Lifey,
per a trompeta i piano

Escrita per a piano sol quan el compositor tenia només vint anys, fou la
peça que li aportà el gran èxit de
públic i crítica del 1898. Uns quants
anys més tard, ell mateix l’arranjà
per a un gran nombre d’instruments
(flauta, clarinet, violí, trompeta, violoncel...) i, el 1907, n’incorporà algunes idees a la seva obra orquestral
Rapsodie espagnole.
D’un ritme fluctuant i mogut,
amb una clara pulsació a dos, flueix
una simple, i alhora complexa,
melodia plena de swing i aire mediterrani.

Conegut arreu com a director i
compositor, Bernstein és l’autor,
entre d’altres, de la música de West
Side Story, i tanca el nostre particular passeig per la música del segle
XX. És una mostra de les idees europees i americanes del segle passat
amb un mateix objectiu: donar protagonisme a un instrument poc
explorat com a solista, però no per
això mancat de sensibilitat i virtuosisme.
Rondo for Lifey és una obra dedicada a la bella actriu i gran amiga del
compositor Judy Holliday. Això no
obstant, el títol de la peça s’inspira en
el gos (un skye terrier), anomenat
Lifey, que l’actriu posseïa. Així doncs,
en part vals en part foxtrot, una obra
entranyable i juganera que posa un
toc d’humor al final del nostre programa.
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Eva Prat, flauta travessera
Meritxell Fernàndez, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Cantabile et presto, per a flauta i piano
Romance per a flauta i piano,
en Re b major, op. 37

GEORGE ENESCU
CAMILLE SAINT-SAËNS

Sonata, per a flauta i piano

PAUL HINDEMITH

Heiter bewegt (Alegre mogut)
Sehr langsam (Molt lent)
Sehr lebhaft. Marsch (Molt viu. Marxa)

Fantaisie, per a flauta i piano,
en Mi menor, op. 79

S EGONA
Sonata per a flauta i piano,
en Re major, op. 94
Moderato
Scherzo
Andante
Allegro con brio

GABRIEL FAURÉ
PART

SERGUEI PROKÓFIEV

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert de primavera reservat, com és habitual,
als guanyadors del Concurs Paper de Música de Capellades, Eva Prat, flauta
travessera, i Meritxell Fernàndez, piano, formació que per primera vegada
guanya el concurs.
En aquesta ocasió la satisfacció és doble: elles són dues joves artistes del
país (l’Eva és de Navarcles i la Meritxell, de Barcelona) i són molt joves. És
a dir que aquest nivell tan alt que cal per guanyar el nostre concurs ja és a
l’abast, a casa nostra, d’una edat més freqüent en països del centre Europa.
Anem avançant.
No ens hem d’enganyar, però: són joves artistes amb una trajectòria destacada. No es limiten a un sol instrument, que ja costa molt!, sinó que l’Eva,
a més, fa piano, i la Meritxell, clarinet. Evidentment, els estudis no són només
la carrera, sinó que van més enllà amb classes magistrals, i l’Eva completa formació al Trinity College of Music de Londres.
Quant a l’Eva Prat i la Meritxell Fernàndez, han guanyat, formant duo,
els Pòdiums de Sant Joan de Vilatorrada, el primer premi del Concurs de
Música de Cambra de Castellterçol i el Tretzè Concurs Paper de Música de
Capellades. Tot i la seva joventut, això vol dir:
- Que tant l’Eva com la Meritxell són dues joves artistes amb molt de talent.
- Que a més a més treballen molt i molt seriosament, i amb rigor.
És clar que la música és l’opció de la seva vida i hi van a fons. Saben que
no és un camí de roses, en tant que opció artística, però això no compta, s’hi
entreguen en cos i ànima, i avui serem testimonis dels seus resultats brillants:
un bon concert amb grans compositors i grans obres (no podia ser d’altra manera) amb el qual passarem una vetllada molt agradable.
Amb tots nosaltres les flamants guanyadores del Tretzè Concurs Paper de
Música de Capellades:
Eva Prat, flauta travessera,
i Meritxell Fernàndez, piano.

INTÈRPRETS

MERITXELL FERNÀNDEZ

EVA PRAT

Nascuda a Barcelona, inicia els estudis
de piano amb M. Garcia i M. Olivés.
Als deu anys entra al Conservatori
Professional de Badalona, on rep classes de la professora Nati Cubells i
obté el títol professional (1997) i superior (2001). Paral·lelament, comença els estudis de clarinet amb Alfons
C. Bayonas al Conservatori Professional de Badalona, i obté el premi
d’honor de grau elemental, i, més
endavant, els continua amb Xavier
Castillo i Josep Fuster fins a assolir el
títol professional.
Ha assistit a classes de Ludovica
Mosca, Carme Poch, Leonid Sintsev, Margarida Serrat, Eulàlia Solé,
Ana Menéndez i Josep M. Colom.
Actualment està estudiant amb
Ana Menéndez.
Ha guanyat, formant duo amb la
flautista Eva Prat, els IX Pòdiums de
Sant Joan de Vilatorrada (2001), el
tercer premi ex aequo del Concurs
de Música de Cambra de Manresa
(2002), el primer premi del Concurs de Música de Cambra de Castellterçol (2002) i el Tretzè Concurs
Paper de Música de Capellades
(2002).

Flauta travessera
Neix a Navarcles, el Bages. Comença els estudis musicals de flauta
amb Cèlia Gonzàlez i els de piano
amb Pilar Martos a l’Escola de Música de Navarcles, obtenint el grau
mitjà i l’elemental respectivament.
Continua estudiant flauta amb Magdalena Martínez i assoleix el títol
superior al Conservatori Superior
Municipal de Barcelona.
Ha rebut classes de Montserrat
Gascón, Jaume Cortadellas, PierreIves Artaud, Philippa Davies,Vicenç
Prats, Jaime Martín i Daniel Pailthorpe. Ha format part, entre els
anys 1996 i 1998, de la JOSC (aleví),
dirigida per Manuel Valdivieso i de
l’ACEM, conduïda per Ernest Martínez-Izquierdo.
Actualment estudia al Trinity
College of Music de Londres.
Ha guanyat, formant duo amb la
pianista Meritxell Fernàndez, els IX
Pòdiums de Sant Joan de Vilatorrada,
el tercer premi ex aequo del Concurs de Música de Cambra de Manresa, el primer premi del Concurs de
Música de Cambra de Castellterçol i
el Tretzè Concurs Paper de Música
de Capellades.

Piano
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
GEORGE ENESCU

CAMILLE SAINT-SAËNS

Cantabile et presto,
per a flauta i piano

Romance, en Re b major, op. 37

Enescu és considerat un gran compositor i un brillant violinista al seu
país d’origen. De molt jove es traslladà a París, on va rebre classes d’harmonia de Dubois. Portà a terme
una gran carrera com a virtuós del
violí i, com a compositor, va treballar especialment per restaurar i
promoure una autèntica música
romanesa. Contemporani de Debussy, la seva obra la podem emmarcar
dins un estil més clàssic i està molt
influenciada per G. Fauré.
L’obra que escoltareu avui la va
compondre el 1904 i la va escriure
per a un examen del Conservatori
de París.
També va compondre nombroses
obres de cambra, peces simfòniques
(com les dues rapsòdies romaneses) i
una òpera (Èdip).
Com a anècdota podem explicar
que va ser professor del gran violinista, recentment desaparegut, Yehudi
Menuhin.

Aquest compositor francès va ser un
virtuós del piano i de l’orgue. SaintSaëns, durant la seva llarga vida, va
representar molts papers: poeta, filòsof, dramaturg, astrònom i arqueòleg.
Va passar de ser un innovador juvenil
a un malhumorat reaccionari.
També va trobar temps per compondre i ho feia amb una velocitat i
una fecunditat sorprenents: va escriure més de 300 obres utilitzant
una gran varietat de formes. Va ser
un dels primers compositors que va
escriure música per al cinema.
La seva infància va ser mozartiana
per la seva precocitat, ja que va començar a tocar el piano als dos anys
i mig, i als tres va escriure la seva primera peça. Ràpidament es va convertir en un pianista i un organista
de fama internacional. La seva música es caracteritza per una lucidesa,
elegància i proporció perfectes.
Després del canvi de segle va seguir lluitant i va aconseguir notorietat com a reaccionari musical,
criticant l’obra de Debussy i d’altres
contemporanis, malgrat que quan
ell era jove l’opinió musical establerta l’havia considerat un perillós
innovador.

La Romance, originàriament per a
flauta i orquestra, la va escriure el
1871 i està dedicada a Paul Taffanel.

GABRIEL FAURÉ
Fantaisie, per a flauta i piano,
en Mi menor, op. 79

PAUL HINDEMITH
Sonata, per a flauta i piano
Destacat compositor alemany, va
començar sent avantguardista, allunyant-se del romanticisme, i va evolucionar més tard cap a una tradició i
un estil més específicament germànics. Hindemith busca una forma més
rigorosa, més polifònica i contrapuntística, i una estructura més intel·ligent, dins una tonalitat natural.
Professor de composició a Berlín
(1927-1937), va causar un gran escàndol amb les òperes de cambra i
amb l’òpera Neue vom Tage.
Va entrar en conflicte amb el nazisme a causa de la seva òpera Mathis
der Maler, el 1934, i va deixar Alemanya el 1937 per establir-se als
Estats Units, on fou director del
Departament Musical de la Universitat de Yale.
Hindemith és el compositor del
segle XX que ha contribuït més al
repertori de la música per a flauta.
Té un gran nombre d’obres per a
flauta sola, dues flautes, flauta i
piano, quintet de vent... La sonata
que escoltarem avui la podem
emmarcar dins del període neoclàssic del compositor (1933).

Compositor francès, fou mestre de
capella i organista de la Madeleine, i
professor de composició i director
del Conservatori de París (19051920). Juntament amb Debussy i
Ravel, domina la música francesa de
principi del segle XX.
Va tenir com a professor Camille
Saint-Saëns. La música de Fauré,
com la de Saint-Saëns i Dubois, es
mou dins un estil clàssic, en què s’utilitza un tipus de frases curtes, periòdiques i regulars, i un lirisme
contingut. Els cromatismes de les
melodies de Fauré, però, ens recorden les de C. Franck, malgrat no ser
tan expansives.
En el repertori flautístic no tenim
gaires peces d’aquest compositor. Hi
ha la Fantaisie, opus 79, que va ser
escrita per al concurs del conservatori el 1898, el Morceau de concert i
la fantàstica transcripció de la Sicilienne de Pelléas et Mélisande.
Molts compositors, com Florent
Schmitt, Maurice Ravel i George
Enescu, van ser influenciats per la
gran qualitat de combinació entre
elements clàssics i romàntics d’aquest compositor francès.
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S EGONA PART
SERGUEI PROKÓFIEV
Sonata, per a flauta i piano,
en Re major, op. 94
Prokófiev fou deixeble de Liadov i
Rimski-Kórsakov al Conservatori de
Sant Petersburg, on va començar la
seva carrera com a pianista. Amb la
Revolució d’Octubre, el 1917, es va
refugiar als Estats Units i, posteriorment, a Europa. L’any 1936 torna
definitivament a Rússia i se sotmet a
les normes del realisme socialista, el
qual busca l’expressió del sentiment
amb els mitjans del neoclassicisme i
aspira a aconseguir una àmplia repercussió popular.
En la seva immensa obra, només
hi trobem aquesta peça per a flauta
i piano, premiada el 1943 a Moscou, on combina elements nacionalistes i neoclàssics. Podríem dir que
és una obra tradicional, però, al
mateix temps, moderna. A vegades
ens sorprèn utilitzant la flauta com
un instrument de metall (en el primer
moviment). La va començar a escriure el setembre del 1942 a Alma-Ata,
poble on el van enviar, juntament
amb altres artistes de renom, per protegir-lo de la Segona Guerra Mundial. La va acabar cap a la primavera
del 1943, ja a Moscou, i la van estrenar, el 7 de desembre, a la sala petita

del conservatori, el flautista Charkowsky i el pianista Sviatoslav Richter. El violinista David Oistrakh era a
la sala i li va encantar l’obra pel seu
classicisme i la seva inspiració, i en
demanà ràpidament una transcripció per al seu instrument. I així va
ser. El mateix, juntament amb David Oistrach, va arranjar aquesta
peça per a violí i piano. És per això
que també és molt coneguda per a
aquesta formació, i quedà així com
la segona sonata per a violí i piano.
Més endavant, Prokófiev i Jean-Pierre
Rampal (flautista francès) van tornar
a revisar aquesta peça.
A part d’aquesta sonata, Prokófiev va escriure per a tots els gèneres, i el piano sempre hi té un paper
molt important. Va compondre
ballets, òperes, obres simfòniques,
concerts per a instrument solista i
orquestra, etc.
El 1936 va compondre el conte
simfònic El Pere i el llop, on trobem
la seva empremta: còmic, grotesc i
descriptiu.
A més, va escriure obres per
encàrrec, com la cantata del XXV
aniversari de la Revolució d’Octubre, amb textos de Marx, Lenin i
Stalin (1937), i la música de films
d’Eisenstein: Alexandre Nevsky (1938)
i Ivan el Terrible (1945).

R ECULL G RÀFIC
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Quartet Quatre Vents
EDUARDO RAIMUNDO i MIGUEL PÉREZ, clarinets
JOSÉ RICARDO FORNER, clarinet baix
DAVID MARTÍNEZ, clarinet i corno di bassetto

P RO G R A M A
P RIMERA PART
Tango, per a violí i piano, op. 165/2

ISAAC ALBÉNIZ
Arranjament QUATRE VENTS

Histoire du tango, per a quartet de clarinets

ÁSTOR PIAZZOLLA

Bourdel 1900
Café 1930
Night-club 1960
Concert d’aujourd’hui

S EGONA PART
Roulade, per a quartet de clarinets
Czardes, per a violí i piano
Guillem Tell
Ballet

MAURICE WHITNEY
VITTORIO MONTI
GIOACHINO ROSSINI
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al Paper
de Música d’estiu a càrrec del quartet
de clarinets Quatre Vents, finalista
del concurs de l’any passat.
Està format per Eduard Raimundo i Miquel Pérez, clarinets;
Josep Ricard Forner, clarinet baix, i
David Martínez, clarinet-corno di
bassetto. Aquesta formació la tenim
per primera vegada a la sala en sessió
de concert.
La seva formació prové majoritàriament de València, on el vent té una
gran tradició del més alt nivell.
El 1997 el Quartet Quatre Vents ja va ésser finalista del Concurs Internacional de Música de Cambra Ciutat de Manresa, on va guanyar el primer
premi l’any passat. Remarquem que el 1999 obtenen un tercer premi a
Roma, i el 2000 guanyen el primer premi i premi del públic del Concurs de
Música de Cambra Montserrat Alavedra de Terrassa. Darrere aquesta trajectòria netament ascendent, és fàcil d’imaginar una gran quantitat de talent i
de treball, treball delicat per obtenir la perfecta conjunció del quartet: anar
exactes i amb el volum precís de cada instrument per arribar a un brillant
resultat final.
No conec les obres del programa, però em fa l’efecte que ens faran passar
una vetllada airosa i distreta. Prenem nota que la primera obra, el Tango
d’Albéniz, ve amb un arranjament del mateix quartet i que la «Història del
Tango» consta de 4 moviments a través dels quals Ástor Piazzolla ens en
mostra l’evolució: Burdel, 1900, Cafè, 1930, Night-club, 1960 i acaba amb
Concert, actual.
Amb tots nosaltres el Quartet Quatre Vents, format per:
Eduard Raimundo i Miquel Pérez, clarinets,
Josep Ricard Forner, clarinet baix,
i David Martínez, clarinet i corno di bassetto.

INTÈRPRETS
QUARTET QUATRE VENTS
Fundat a final de l’any 1994, el seu
objectiu és difondre la música de
cambra escrita per a aquesta formació. El seu repertori va des d’obres
d’estil barroc fins a la música més
avantguardista del segle XX, i ha realitzat concerts a la Comunitat Valenciana, Catalunya i les illes Balears.
El Quartet Quatre Vents ha estat
finalista del Concurs Internacional
de Música de Cambra Ciutat de
Manresa els anys 1997, 1998 i 2000.
El 1999 també és finalista del Concurs de Música de Cambra del Patronat de L’Arjau a Barcelona i,
aquest mateix any, obté el tercer
premi TIM, en col·laboració amb el
cor de cambra Càntica, a Roma.
L’any 2000 és reconegut amb el primer premi del Setè Concurs Internacional de Música de Cambra de
Castellterçol i amb el primer premi i

premi del públic del Concurs de
Música de Cambra Montserrat Alavedra de Terrassa. Finalment, l’any
passat, assoleix el primer premi del
Dissetè Concurs Internacional de
Música de Cambra Ciutat de Manresa i és finalista del Tretzè Concurs
Paper de Música de Capellades.
Quatre Vents ha perfeccionat la
seva formació en el camp de la música de cambra amb els professors José
Vicente Herrera, clarinet solista de
l’Orquestra de València, Vicente Alós,
requint solista de l’Orquestra de València, Antonio Goig, clarinet solista
de l’Orquestra Simfònica de Madrid,
José Cerveró, catedràtic de clarinet
al Conservatori Superior de Música
Joaquín Rodrigo de València, Miguel
Espejo, clarinet solista de l’Orquestra
de Ràdio Televisió Espanyola, Bertram Egger, professor de la Universitat de Graz, Reinhard Wieser, clarinet
solista de l’Orquestra Simfònica de
Viena, i Cristóbal Soler, director de
l’Orquestra de la Universitat de València.

633

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
ISAAC ALBÉNIZ

ÁSTOR PIAZZOLLA

Tango, per a violí i piano, op. 165/2

Histoire du tango,
per a quartet de clarinets

Albéniz, descendent d’una família
de músics, fou un pianista i compositor un pèl misteriós.
Autor molt prolífic, coneixem
d’ell prop de cinc-centes composicions, sobretot per a piano. D’entre
elles sobresurt Iberia, recopilació de
dotze peces distribuïdes en quatre
quaderns, en la qual notem la influència de Liszt, Chopin i Debussy.
Al seu Tango apreciem el perfecte
coneixement de la forma en què
aplica, magníficament, tot el sentiment lligat a l’emotivitat de la seva
música.

MIGUEL PÉREZ

Fill de descendents d’immigrants
italians, Piazzolla, el 1925, se’n va a
viure a Nova York, on descobreix el
jazz. El 1937 torna a Mar del Plata
per investigar en el camp del folklore argentí i aplicar-li unes pinzellades de jazz heretades dels Estats
Units.
A la Història del tango, Piazzolla
ens guia per les transformacions
que, amb el pas del temps, ha patit
el tango.

EDUARDO RAIMUNDO

S EGONA PART
MAURICE WHITNEY
Roulade, per a quartet de clarinets
Aquesta composició es divideix en
dues parts. A la primera domina la
tècnica, però també hi trobem una
línia melòdica clara i marcada en què
les quatre veus juguen i s’esveren. A
la segona part tot és calma, i les frases
s’estiren increïblement per poder
enllaçar les unes amb les altres i,
finalment, tornar a l’exaltació de la
primera part. L’obra conclou amb
una baixada vertiginosa per acabar
en un pianíssim sobtat.

VITTORIO MONTI
Czardes, per a violí i piano
Sentirem una de les peces més cèlebres de Monti, ja que l’han interpretada tota mena de formacions
musicals.

DAVID MARTÍNEZ

L’inici, en tonalitat menor, comporta una càrrega d’emotivitat i
tristor que desemboca en un temps
frenètic en què predomina el virtuosisme del tema, el qual es va alternant
entre les veus del conjunt.
GIOACHINO ROSSINI
Guillem Tell. Ballet
Rossini fou un nen amb una veu
excel·lent que cantava al cor de l’església.Va estudiar piano, violí i trompa i, als quinze anys, va accedir al
Conservatori de Bolonya, on va descobrir les obres de Haydn.
La melodia de les obres de Rossini
és clara i abundant, i el ritme és viu i
variat. La instrumentació sembla elemental, però produeix un gran efecte.
A Guillem Tell la música és plena
de moments dramàtics que donen a
aquest ballet una bellesa equilibrada.

JOSÉ RICARDO FORNER
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Quartet Thader + Clarinet
REZART KAPETANI i EMILIO FENOY, violí
ANTONIO JOSÉ CLARES, viola, YU TING NG, violoncel
MIGUEL MARTÍNEZ, clarinet
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Quartet amb clarinet núm. 2,
en Do menor, op. 4

BERNHARD CRUSELL

Allegro molto agitato — Menuetto
Pastorale. Un poco allegretto — Rondo. Allegro

Quartet de corda núm. 61, en Re menor,
op. 76/2, Hob. III:76, «Les quintes»

FRANZ JOSEPH HAYDN

Allegro molto agitato
Andante o più tosto allegretto
Menuet
Finale. Vivace assai

S EGONA

PART

Quintet amb clarinet, en Si menor, op. 115
Allegro
Adagio
Andantino. Presto non assai, ma con sentimento
Con moto

JOHANNES BRAHMS

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert de tardor, amb el qual celebrem, l’octubre, el
nostre aniversari: 15 anys de Paper de Música!
Per això comptem amb una formació finalista del concurs de l’any passat: El
Quartet Thader i Miquel Martínez, clarinet, finalista també d’un concurs
anterior amb un duo de piano.
El quartet treballa com a tal des de l’any 98 i, a més de ser finalistes del
nostre concurs, ja compten també amb el segon premi del Concurs de Música de
Cambra Ciutat de Manresa. Si tenim en compte que com a formació és de les
més difícils, ens adonarem que aquests 5 anys han donat molt bons resultats.
A part dels membres espanyols, el primer violí procedeix d’Albània i la violoncel·lista, de Singapur; és un quartet amb una barreja ben enriquidora de cultures i diversos denominadors comuns: juntament amb el clarinetista, tots ells
són professors del Conservatori Superior de Música de Múrcia, toquen en
orquestres i altres grups, i tenen una formació musical molt completa a més de
la carrera: són joves talents dedicats totalment a la música.
I avui ens porten un programa per celebrar l’aniversari amb majúscules. Ho
dic sobretot pel quintet de Brahms, per a quartet de corda i clarinet, obra de referència dins el repertori cambrístic.
Finalment, com és habitual en l’aniversari, repetim el nostre agraïment a les
persones que ens ajuden desinteressadament: la Maria i la Montserrat Tutusaus
en la confecció dels escaients ramets per als músics, i el Gregori Aznar i la
família Monteagudo-Andrés per al bon desenvolupament de les sessions. I a tots
vosaltres, públic ideal per escoltar els concerts en les millors condicions. Que per
molts anys ens anem retrobant en aquesta sala, al voltant de la bona música!
Amb tots nosaltres el Quartet Thader, format per:
Rezart Kapetani, primer violí,
Emilio Fenoy, segon violí,
Antonio José Clares, viola,
i Yu-Ting Ng, violoncel,
acompanyats per Miguel Martínez, clarinet.

INTÈRPRETS
QUARTET THADER
Fundat l’any 1998 amb la intenció
d’obrir nous camins en la interpretació del repertori escrit per a aquesta
formació.
El Quartet Thader ha estat finalista del Tretzè Concurs Paper de
Música de Capellades i ha obtingut
el segon premi del Divuitè Concurs
de Música de Cambra Ciutat de
Manresa. Enguany ha estrenat el
Quartet de corda número 2 de Pedro
Larrosa, i la temporada que ve oferirà concerts en el marc del I Cicle
de Música Contemporània de Molina de Segura, Múrcia.

Festival Internacional d’Orquestres
de Joves de Múrcia, i el 1996, el segon premi al Concurs Ciutat d’Andújar.
Ha actuat com a solista amb
diverses formacions, entre les quals
es destaquen l’Orquestra de Cambra
Amicitia, l’Orquestra Simfònica de
Múrcia i l’Orquestra Barroca Valenciana.
Rezart Kapetani pertany a la junta de professors de l’Orquestra de
Joves de la Regió de Múrcia, és concertino de l’Orquestra Barroca Valenciana i és professor de violí i de
música de cambra al Conservatori
Superior de Música de Múrcia.

REZART KAPETANI
Violí
Neix a Tirana, Albània, el 1975. Comença els estudis de violí amb Adem
Beqiri i els continua al Liceu Artístic
Jordan Misja i al Conservatori Superior de Tirana.
El 1994 és seleccionat per participar a l’Orquestra de Joves del Mediterrani a Aix-en-Provence. Més
endavant es trasllada a Múrcia, on
estudia amb Joaquín Palomares.
Als onze anys va assolir el Segon
Premi Nacional de Joves d’Albània.
El 1995 va guanyar el concurs del

REZART KAPETANI
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EMILIO FENOY

ANTONIO JOSÉ CLARES

Violí

Viola

Neix el 1975 a Almeria. Inicia els
estudis de violí amb els professors
Rafael Gutiérrez i Justo Andújar i els
continua amb Joaquín Palomares al
Conservatori de Múrcia.
El 1995 rep un accèssit al concurs
del Festival Internacional d’Orquestres de Joves de Múrcia i, l’any
següent, és finalista al Concurs
Internacional Ciutat d’Andújar.
Ha actuat com a solista amb l’Orquestra Simfònica d’Alacant, amb
l’Orquestra de Cambra Ateneo,
amb l’Orquestra de la Universitat de
València i amb l’Orquestra Jove d’Andalusia. Ha estat integrant de l’Orquestra de Cambra Amicitia i de
l’Orquestra Clàssica Ciutat de Múrcia.
Actualment forma part de
l’Ensemble Areté, dedicat a la música
contemporània, i és professor del
Conservatori Superior de Música de
Múrcia. A més, és membre de la
junta de professors de l’Orquestra de
Joves de la Regió de Múrcia.

Nascut a Múrcia, estudia violí als
conservatoris de Múrcia i de Madrid. Més endavant, rep classes de
viola d’Emilio Mateu, d’Alan Kovacs
i d’Enrique Santiago. Al Conservatori Superior de Música de Múrcia
obté el títol professional de violí i el
títol superior de viola.
Ha participat a les trobades musicals que, cada any, organitza la International Menuhin Music Academy a
Suïssa, al Festival Pau Casals, als cursos
de l’Acadèmia de Música Antiga de la
Universitat de Salamanca i als cursos
de postgrau de l’Aula de Música de la
Universitat d’Alcalà d’Henares.
Com a solista ha actuat amb l’Orquestra de Cambra Amicitia i amb
l’Orquestra de Cambra Francisco Casanovas. Ha estat viola principal de
l’Orquestra de Cambra Amicitia i de
l’Orquestra Clàssica Ciutat de Múrcia. És membre de l’Ensemble Areté i
és professor de l’Orquestra de Joves
de la Regió de Múrcia i del Conservatori Superior de Música de Múrcia.

EMILIO FENOY

ANTONIO JOSÉ CLARES

YU TING NG

MIGUEL MARTÍNEZ

Violoncel

Clarinet

Nascuda a Singapur el 1973, inicia
els estudis de violoncel als nou anys
i, als disset, es trasllada a Moscou, on
estudia durant tres anys a la High
School del Conservatori Estatal. Ja
com a estudiant del Conservatori
Estatal, rep classes dels mestres Igor
Gavrish i Alexander Karchaguin i es
gradua en violoncel, en piano i en
música de cambra.
Guanyadora del Singapore National Music Competition, Yu Ting Ng
ha actuat a sales com la Victoria Concert Hall, la sala Rakhmàninov i la
sala gran del Conservatori de Moscou. Ha estat violoncel solista de la
Singapore Youth Orchestra.
Viu a Múrcia des del 1998 i ha
estat primer violoncel de l’Orquestra
de Cambra Amicitia i de l’Orquestra
Clàssica Ciutat de Múrcia. Actualment forma part de l’Orquestra Simfònica de Múrcia i de l’Ensemble
Areté, i és professora de l’Orquestra
de Joves de la Regió de Múrcia.

Comença a estudiar música amb
José Miguel Micó. Més endavant
estudia al Conservatori Superior de
Música de València, on obté els premis d’honor de grau mitjà i de final
de carrera. Realitza postgraus a Barcelona, a València i a Biella, Itàlia, a
l’Acadèmia Internacional de Música
Lorenzo Perosi.
Ha format part de la JORVAL,
de l’Orquestra d’Extremadura i de
la Banda Municipal de València. A
més, ha col·laborat amb l’Orquestra
Simfònica de València i amb l’Orquestra Ciutat de Palma. En el camp
de la música de cambra, ha estat
membre dels grups Solars Vortices,
Ensemble Moderé, Digrama i del
duo Thun.
Des del 1992 és professor del
MEC i ha portat a terme la seva
tasca docent a conservatoris de l’Aragó i d’Extremadura. Actualment
és professor del Conservatori Superior de Música de Múrcia.

YU TING NG

MIGUEL MARTÍNEZ
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
BERNHARD CRUSELL

FRANZ JOSEPH HAYDN

Quartet amb clarinet núm. 2,
en Do menor, op. 4

Quartet de corda núm. 61, en Re
menor, op. 76/2, «Les quintes»

Bernhard Henrik Crusell és el
compositor finès més conegut de
l’època anterior a Sibelius. Quan la
seva família es trasllada a Nurmijärvi, Crusell coneix Henrik Westberg,
el qual li fa classes de clarinet.
Després, estudia música a Estocolm,
a Berlín i a París. El 1791 s’instal·la
a Estocolm i ingressa, com a clarinetista, a l’Orquestra de la Reial
Òpera d’Estocolm. El 1824 acaba
l’òpera Pieni Orjatar, la primera composta per un finès.
Les obres més importants de
Crusell són els concerts de clarinet
i diverses obres de música de cambra com el Quartet per a clarinet,
violí, viola i violoncel en Do menor. El
quartet per a clarinet i corda no és
una composició gaire freqüent, tot i
que en trobem exemples dins de
l’obra de compositors com Stamitz
i Mozart.

Dedicats al comte Joseph Erdödy,
no sabem del cert la data en què
Haydn compon els quartets opus
76. No obstant això, es creu que
podrien ser del 1797.
El quartet que sentirem aquest vespre rep influències del quartet, en la
mateixa tonalitat, de la sèrie dedicada
per Mozart a Haydn el 1783.
Sempre s’ha destacat la concisió
temàtica del primer temps, allegro
molto agitato. Aquest primer temps està
construït sobre les cinquenes descendents amb què comença, seqüència
present a tot el moviment i que es
repeteix unes vuitanta vegades. Per
això el quartet també s’anomena
popularment «Quartet de les cinquenes». A la secció de desenvolupament hi ha una veritable exhibició
en el tractament del motiu principal
gràcies a diversos recursos contrapuntístics.
El graciós i subtilment organitzat
andante o più tosto allegretto, en Re
major, produeix una certa decepció
perquè sembla massa lleuger si el
comparem amb el temps anterior.
Malgrat tot, estem davant d’un
moviment exquisit. És monotemà-

tic, de forma ternària, i la secció
mitjana en menor desenvolupa un
fragment del tema i la segueix una
recapitulació modificada.
El menuet és conegut com a «Minuet de les bruixes». El dos violins,
per una banda, i la viola i el violoncel,
per l’altra, porten a terme un rigorós
cànon a l’octava que, gràcies a la natu-

ralesa de l’interval, és bastant aspre.
El finale, vivace assai, escrit en 2/4,
s’inicia en Re menor i es desplaça a
major durant la recapitulació.
El tema principal, sincopat i amb
perfil de dansa hongaresa, demostra
que el folklore s’integra fàcilment
dins del pensament i de l’expressió
musical de Haydn.

S EGONA PART
JOHANNES BRAHMS
Quintet amb clarinet,
en Si menor, op. 115
És una de les obres mestres de la
música de cambra. Compost l’estiu
del 1891 a la localitat d’Ischl, s’inspira en la trobada de Brahms amb el
clarinetista Richard Mühlfeld. Aquest
quintet es presenta com una obra
reservada, suau, discreta, però, tot i
això, càlida i expressiva.
Un sentit arquitectònic i polit
inspira el primer moviment, l’allegro
d’obertura, estructurat seguint la forma de sonata: s’obre amb un incís
temàtic, melòdic, que garanteix la
unitat de la peça. Provoca admiració
la llibertat d’ús dels temes principals
i de les idees secundàries, el teixit
harmònic especialment dolç i la
fluida alternança dels diversos elements.
L’adagio segueix la forma del lied
ternari i ha estat definit com un autèntic cant d’amor. La somiadora

melodia del clarinet ens mostra la
senzillesa del quintet. El clarinet,
autèntic protagonista d’aquest segon moviment, explota totes les
possibilitats per tal d’exhibir el seu
virtuosisme i es converteix en portaveu d’una sèrie de representacions
especials: ornaments, accents graciosos, afectuosos, lírics i patètics. El
caràcter a la zíngara que apareix a
algunes pàgines li atorga l’aparença
d’un autèntic passatge concertístic:
abundància d’estranys arabescos, de
detalls decoratius, de jocs i de divagacions rapsòdiques.
Resulta singular, després de la
fluïdesa de l’adagio, l’estructura del
tercer moviment, un andantino traspassat per un preludi insòlit. Tot i
que aquesta peça no té una forma
ben definida i desenvolupa lliurement el tema seguint l’esperit d’un
scherzo, dóna vida a un episodi misteriós i irreal.
El quart moviment, con moto,
també s’estructura seguint una forma pròpia de Brahms: el tema amb
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variacions. El tema, una de les composicions més belles de la història de
la música, l’expressa amb senzillesa la
corda. Després, per torns, es poden
apreciar totes les veus: el violoncel a
la primera variació; el clarinet a la

variació segona, amb un acompanyament sincopat de la corda; i el clarinet i el primer violí toquen junts, a
la quarta, el cèlebre diàleg amorós. És
famós l’eco deformat del motiu inicial, al qual es retorna durant la coda.
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ROSA RUTLLAN
VA ASSISTIR A MOLTES SESSIONS
DE PAPER DE MÚSICA

C a p e l l a d e s, 2 4 d e g e n e r d e l 2 0 0 4
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C O N C E RT

D’HIVERN

Dragan Vasiljevic, acordió

P RO G R A M A
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P RIMERA PART
Tres sonates per a tecla

DOMENICO SCARLATTI

Mi major, K. 135, L. 224
Fa major, K. 106, L. 437
La major, K. 113, L. 345

Romança, per a acordió

FRANCK ANGELIS

Cinc visions dels camps de la Gulag,
per a acordió

VIKTOR VLASOV

Zona — Marxa de presoners — Fugida
Desforestació — Amo i esclau

S EGONA PART
Nocturn, per a acordió
Deu petites peces, op. 77

FRANCK ANGELIS
MORITZ MOSZKOWSKI

VI. Tarantel·la

Sonata per a acordió núm. 1
Variació — Ostinato — Coral i recitatiu — Final

ANATOLI KUSIAKOV

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert d’hivern, en començar l’any, en el qual presentem per primera vegada un instrument molt familiar, l’acordió, i que anirà a càrrec de Dragan Vasiljevic.
Es tracta d’un concertista que ens va impressionar molt en la seva actuació
en el darrer concurs, el catorzè. Cal destacar que en aquest concurs es va donar
un fet inèdit en els anteriors, i és que el número de finalistes i la puntuació que
van rebre foren més alts, que en cap de les altres edicions.
Jo us vull explicar una anècdota. L’any passat, entre les moltes consultes que
solem rebre pel concurs, n’hi va haver una d’un acordionista que preguntava si
el seu instrument era acceptat. Com que no solem donar negatives, li vam dir
que sí pensant què hi podria fer un instrument de festa major, com jo considerava l’acordió.
El Dragan em va ensenyar com n’estava, d’equivocada. Va tocar una obra a
la primera sessió que ens va deixar a tots parats: Era «Cinc visions de la presó
Gulag» de Viktor Vlasov. El Dragan, amb un domini complet de l’instrument,
amb una sensibilitat i una profunditat extraordinàries, amb una forta personalitat sobre l’escenari, amb el seu art, en definitiva, va fer-nos partícips del drama
d’una presó. Aquell instrument que jo creia festiu esdevenia en mans d’un meravellós intèrpret un quadre dolorós, descrit d’una manera clara, contundent,
inoblidable.
Evidentment, li hem demanat d’incloure-la en el concert d’avui, per compartir-la amb tots vosaltres i gaudir-ne de nou. A part de Scarlatti, desconec la resta
dels compositors que configuren el programa, però estic segura que Dragan
Vasiljevic farà que la vetllada d’avui resti durant molt de temps en el nostre
record perquè, tot i la seva joventut, el Dragan és un artista excepcional.
Amb tots nosaltres, aquest gran intèrpret que és l’acordionista
Dragan Vasiljevic.

INTÈRPRET
DRAGAN VASILJEVIC
Acordió
Neix l’any 1981 a Kragujevac, Sèrbia
i Montenegro. Comença els estudis
musicals el 1990 i rep classes de professors reconeguts mundialment com
Vojin Vasovic, Radomir Tomic i Jacques Mornet, entre d’altres.
Entre el 1999 i el 2001, obté el
primer premi del Concurs Internacional de Castelfidardo, Itàlia, el primer premi del Trofeu Mundial
CMA a Alcobaca, Portugal, el primer
premi
del
Concurs
Internacional
Arrasate
Hiria,
Espanya, el segon premi de la Copa
Mundial CIA a Trossingen,
Alemanya, el primer premi del Concurs Zolotariew a Marsella, França,
el primer premi del Gran Premi de
Saint-Etienne, França, i el primer
premi del Certamen Internacional
d’Andorra. Així mateix, li ha estat
atorgat, per unanimitat, el primer
premi del Concurs Permanent de
Joventuts Musicals d'Espanya 2002,
que consisteix en la realització de
vint concerts per tot l’Estat. També
l’any 2002 guanya el primer premi

del Concurs Multi-instrumental d’Alcoi, Alacant, i el del Certamen Internacional de Joves Intèrprets de
Villafranca de los Barros, Badajoz.
Ha ofert concerts a Sèrbia i Montenegro, França, Espanya, Itàlia i Finlàndia. Ha realitzat enregistraments
per a Ràdio Belgrad i té en projecte
un CD amb d’altres acordionistes,
que es produirà a Lió, França.
Ha estat convidat al Festival de
Música i Dansa de Granada i a participar, la temporada que ve, com
a solista a l’Orquestra Simfònica
d'Extremadura.
Actualment viu a Espanya, on amplia estudis amb Ángel Luis Castaño.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
DOMENICO SCARLATTI
Tres sonates per a tecla
La música de Scarlatti està escrita
perquè l’intèrpret en gaudeixi i
transmet claredat i frescor. Autor
d’òperes i de música per a orquestra, va dedicar els últims 35 anys de
la seva vida, transcorreguts a la
península Ibèrica com a músic de
les corts de Portugal i Espanya, a
escriure les sonates per a clavicèmbal per les quals és majoritàriament
conegut. La influència de la guitarra
i del folklore espanyol és palpable a
moltes de les seves obres.
Considerat un dels músics més
originals del segle XVIII, és coneguda la seva riquesa d’invenció i la
seva capacitat d'improvisació; així,
hom sospita que moltes de les seves
obres van ser improvisacions dictades a copistes de la cort, tesi versemblant perquè mai no s’ha trobat
cap manuscrit de l’autor. Scarlatti
compta amb una obra de gran magnitud: 555 sonates, totes elles breus i
de forma binària. D’aparent simplicitat, sobretot si les comparem amb
les obres escrites per a clavicèmbal
pels seus contemporanis, amaguen
una gran varietat de recursos rítmics
i harmònics, inusuals per a l’època,
que mantenen l’atenció de l’oient

mitjançant contrastos dinàmics i
progressions harmòniques sobtades.
Les sonates que ara sentirem són
una petita mostra de l’obra del prolífic autor.
FRANCK ANGELIS
Romança, per a acordió
Acordionista guardonat, el 1979, al
Gran Premi Internacional Fernand
Lacroix i, el 1981, al Trofeu Mundial
de l’Acordió celebrat a Castelfidardo, Itàlia, ha enregistrat diversos discos i hi ha inclòs algunes de les seves
composicions.
El repertori per a acordió s’ha
enriquit amb les seves obres, de gran
expressivitat i lirisme, acollides amb
entusiasme per nombrosos instrumentistes, que les inclouen als seus
concerts. Entre les seves composicions, influïdes per autors francesos i
llatinoamericans, com Piazzolla, podem trobar música de cambra per a
diferents formacions i obres per a
acordió sol.
En aquesta primera part escoltarem Romança, composta el 1989 i
dedicada a Magali Boissier. El títol
de l’obra descriu el seu caràcter evocador i apassionat, i la riquesa de
modulacions harmòniques rep les

pinzellades de breus enllaços plens
de virtuosisme. Aquesta combinació
posa a prova el bon gust de l’intèrpret per unir-ho tot en un harmoniós discurs expressiu.
VIKTOR VLASOV
Cinc visions dels camps de la Gulag,
per a acordió
Acordionista, compositor, professor
d'acordió i jurat a nombrosos certàmens d'acordió, és autor d'una llarga
llista d'obres, moltes d'elles plenes de
virtuosisme i inspirades en temes
folklòrics, com Variacions sobre un tema ucraïnès, Rapsòdia eslava o Paràfrasi.
També ha compost tres concerts per
a acordió i algunes obres plenes de
girs procedents de la música popular, com Bossa nova o Basso ostinato.

Tot i que moltes de les composicions de Vlasov són de caràcter festiu,
Dragan Vasiljevic avui ens interpretarà
Gulag, que es destaca pel seu contingut dramàtic. És una obra inspirada en
el llibre L’arxipèlag Gulag, d’Alek-sander Solzhenitsyn, antic oficial de l’exèrcit rus que revela amb tota cruesa
els mètodes de detenció i tortura, els
abusos de poder i els ex-trems als
quals pot arribar l’ésser humà en la
lluita per sobreviure a l’infern dels
camps de concentració del règim
soviètic durant l’estalinisme. Gulag
recrea l’atmosfera de patiment i agonia que es vivia a aquests camps de
treball inhumans. Per aconseguirho, el compositor utilitza diversos
efectes i recursos habituals a la literatura contemporània per a acordió
i, així, transporta l’oient sensible a
l’escena d’aquest terrible esdeveniment històric.

S EGONA PART
FRANCK ANGELIS

MORITZ MOSZKOWSKI

Nocturn, per a acordió

Deu petites peces, op. 77
VI. Tarantel·la

Aquest Nocturn és una obra més
contemplativa que la Romança que
hem sentit a la primera part. No
obstant això, té algun moment
modulant de gran intensitat que
acaba amb un llarg acord suspès i
deixa l’oient immers en una atmosfera de malenconia.

Compositor i pianista alemany d’origen polonès, va oferir concerts a
molts dels escenaris europeus de
l’època. Tot i que va compondre
obres de més pes, com una òpera,
un ballet, diverses suites orquestrals
i obres de música de cambra, és
conegut, fonamentalment, pels seus
estudis i els seus títols per a piano,
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mitjançant els quals demostra un
gran coneixement de les possibilitats
tècniques i expressives de l’instrument. Com a obra més coneguda es
destaca el conjunt de Danses espanyoles, opus 12, escrites per a piano a
quatre mans, les quals el mateix
compositor va adaptar per a piano
sol.
La Tarantel·la que sentirem és una
altra de les obres conegudes de l’autor i va ser publicada juntament
amb la Barcarola, opus 27. Explica la
llegenda que la tarantel·la era una
dansa ràpida que ballaven a la ciutat
italiana de Tarent, on són freqüents
les taràntules, els afectats per la
picada del temut aràcnid. El ritme
viu de la tarantel·la i que ballaven
fins a l’esgotament, els feia suar i,
així, expulsaven el verí. Sigui veritat
o no, el que és segur és que la tarantel·la és una dansa ràpida, de ritme
ternari, originària d’Itàlia. L’obra de
Moszkowski adquireix vivesa i alegria gràcies a les característiques
sonores de l’acordió i les seves possibilitats dinàmiques.

ANATOLI KUSIAKOV
Sonata per a acordió núm. 1
El concert conclou amb una sonata
d’aquest compositor i, alhora, professor de composició al Conservatori
de Rostov, del qual és rector des del
1981. Kusiakov tingué com a deixeble
Viacheslav Semionov, acordionista i
compositor reconegut internacionalment, amb qui inicià una estreta
col·laboració. Fruit d’aquesta col·laboració, sorgiren obres interessants
que enriquiren el repertori soviètic
per a acordió, que fins aleshores estava compost per obres escrites per
acordionistes i basades en temes folklòrics i de gran virtuosisme.
En el catàleg d’obres de Kusiakov figuren composicions orquestrals i de música de cambra, música
escènica i obres per a piano. Entre les
seves creacions per a acordió es destaquen Paisatge tardorenc, Suite d’hivern, el concert per a acordió, orquestra de corda i percussió, així com
tres sonates per a acordió, totes elles
estrenades per Viacheslav Semionov.

R ECULL G RÀFIC
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MONTSERAT VALLS ÉS UNA GRAN AFECCIONADA A L’ACORDIÓ

LA MIRANDA,
NÚM 187,
FEBRER DEL 2004

LA VEU DE L’ANOIA,
DIA 23 DE GENER DEL 2004
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DE

P R I M AV E R A

Katia Novell, violí
Luis Parés, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Sonata per a violí i piano núm. 3,
en Mi b major, op. 12/3

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Allegro con spirito — Adagio con molta espressione
Rondo. Allegro molto
Sonata per a violí i piano núm. 1,

SERGUEI PROKÓFIEV

en Fa menor, op. 80
Andante assai — Allegro brusco — Andante
Allegrissimo — Andante assai, come prima

S EGONA PART
Sonata per a violí i piano núm. 1,
en La major, op. 13

GABRIEL FAURÉ

Allegro molto — Andante — Allegro vivo — Allegro quasi presto

Suite popular española, per a violí i piano,
a partir de «Siete canciones populares españolas»

MANUEL

DE

FALLA

Arranj. PAUL KOCHANSKI

El paño moruno — Nana — Canción
Polo — Asturiana — Jota

Six études, op. 52
VI. Étude en forme de valse

CAMILLE SAINT-SAËNS
Transcripció EUGÈNE YSAŸE

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert de primavera a càrrec dels guanyadors del
concurs, Katia Novell, violí, i Luis Parés, piano. Atès que aquest any hi ha
hagut un ex aequo, els altres guanyadors ens faran el concert de tardor.
Aquesta vegada ens ha passat un fet extraordinari. Hem pres la decisió de
traslladar la impremta a la Torre i el telèfon és diferent. Per aquest motiu
s’hauran perdut trucades, perquè en les circulars que heu rebut hi havia el telèfon d’abans. En les properes ja hi haurà el nou. Preguem que disculpeu les
molèsties. En els cartells de fora ja podreu veure el nou telèfon, i el de casa
continua essent el mateix.
Passem ara a la presentació dels dos joves artistes que avui ens acompanyen. Ells, juntament amb el trio que tocarà a la tardor, van guanyar el concurs que al llarg de 14 anys ha tingut la màxima puntuació. Tot i que es van
presentar en la modalitat de solista amb acompanyament, avui ens porten la
major part del concert com a duo (recordem que en les sonates el protagonisme
dels instruments va a parts iguals).
Tots dos s’han conegut estudiant al Royal College of Music de Londres,
on només entra gent amb un talent excepcional.
Comencem per Luis Parés, piano. Donant una ullada al seu currículum,
veiem una carrera molt destacada, poblada de premis tant com a solista com
fent cambra, que és el cas d’avui. Atesa la seva joventut, se li endevina un
futur molt prometedor com a artista important en el piano.
La Katia Novell, violí, la coneixem de 7 o 8 anys enrere, perquè havia
pres part en el nostre Curs de Cambra, i ja llavors, amb 15 o 16 anys, es
destacava entre tots els altres. Posteriorment va continuar estudis a Alemanya
i actualment ho fa a Londres, com dèiem abans, on està completant la seva
formació. El seu currículum també és poblat per nombrosos premis, i ha
actuat com a solista amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya a l’Auditori de Barcelona, etc. I remarquem que l’any vinent
actuarà amb l’ OBC sota la direcció del mestre Ros-Marbà.
En la sessió final del nostre concurs van tocar el primer moviment del
Concert per a violí i orquestra, de Sibelius. Us diré, a manera d’anècdota, que el mestre Benet Casablancas, del jurat, compositor mundialment
reputat, deia a la mitja part: «No em puc treure el Sibelius del cap».

Imagineu-vos com devien tocar perquè una persona tan exigent com ell fes
aquest comentari.
S’han presentat al Concurs Maria Canals i han quedat finalistes. Demà
toquen a la final.
Doncs bé, aquest és el duo excepcional, guanyadors exaequo del Catorzè
Concurs Paper de Música de Capellades, que avui ens oferirà un bell concert
de primavera.
Amb tots nosaltres, els flamants guanyadors del Catorzè Concurs Paper
de Música de Capellades:
Katia Novell, violí,
i Luis Parés, piano.
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INTÈRPRETS
KATIA NOVELL
Violí
Nascuda a Barcelona l’any 1979, rep
les primeres lliçons de violí, als cinc
anys, a l’Escola Municipal de Música
de l’Hospitalet de l’Infant. Des de
llavors ha estudiat a centres com el
Conservatori Professional de Música
de Vila-seca, la Hochschule der Kunste de Berlín i el Royal College of
Music de Londres, on actualment cursa el segon any de postgrau com a
«scholar supported by the Antonio
Brosa award». Ha estat becada regularment pel Ministeri d’Educació i
Cultura i per la Generalitat de Catalunya.
Ha estudiat amb professors com
Felix Andrievsky, Itzhak Rashkovsky, Yossy Zivoni, Evgeni Grach,
Andrei Viytovich, Uwe Haiberg i
Evelio Tieles.
Durant la seva trajectòria ha
obtingut els següents premis i reconeixements: primer premi al concurs
de violí Ian Stoutzker del Royal
College of Music (2002), diploma al
concurs internacional de violí Yampolsky a Rússia (2002), el Beethoven
Piano Music Society of Europe’s
Chamber Music Competition Prize
(2003) i el primer premi al Catorzè
Concurs Paper de Música de Capellades (2003).

Des del seu debut amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), el febrer
del 2002, ha actuat com a solista amb
l’Orquestra Simfònica de les Balears
(2002), amb l’Orquestra de Cambra
Moskovia, a la sala simfònica del
conservatori Txaikovski de Moscou
(2002), i amb l’Orquestra Simfònica
del Vallès (2003), essent dirigida per
directors com Franz Paul Decker,
Mattias Aschenbacher i Eduard
Grach. Ha ofert, igualment, nombrosos concerts a Catalunya, Alemanya,
Itàlia i la Gran Bretanya.
Entre els seus projectes més immediats trobem tres concerts amb
l’OBC (el gener del 2005), en els
quals interpretarà el Concert número 2
de Bartók, sota la direcció d’Antoni
Ros-Marbà.

LUIS PARÉS
Piano
Nascut a Caracas, estudia al Royal
College of Music de Londres, amb
Gordon Fergus-Thompson, gràcies a
una beca atorgada per l’Elsa & Leonard Cross Memorial Award. Inicià
els estudis de piano, als nou anys,
amb Juan Antúnez. Així mateix, ha
estudiat amb Sergio Cimarosti i amb
el trio de Trieste, a Itàlia, i amb Igor
Lavrov, a Caracas.
Ha obtingut l’ordre José Félix
Ribas a la seva tercera classe (Veneçuela, 1997), la menció especial al
concurs de piano Stefano Marizza
(Itàlia, 1998) i el primer premi al
Concurs Nacional de Piano Silvia
Eisenstein (Veneçuela, 2001). Ha
guanyat, igualment, premis de música
de cambra com el RCM Kathleen
Turner Piano Chamber Music Prize,
el RCM Wind Ensemble Competi-

tion, el Beethoven Piano Society of
Europe Gwyneth George Prize i el
Catorzè Concurs Paper de Música de
Capellades. Ha participat activament
a classes magistrals de Christian
Blackshaw, Alberto Portugheis i Stephen Kovacevich.
Ha realitzat nombrosos concerts
com a solista i com a músic de cambra a Veneçuela, Itàlia, Espanya i la
Gran Bretanya. A Londres, actua regularment a sales com la St. James
Piccadilly, la St. Martin-in-theFields i el Bolivar Hall. A Veneçuela
ha tocat com a solista amb l’Orquestra Simfònica Gran Mariscal de
Ayacucho i amb l’Orquestra Simfònica de Maracaibo. Té previst oferir
recitals a Londres, concerts a Espanya, amb la violinista Katia Novell, i
debutar amb l’Orquestra Simfònica
Municipal de Caracas a Veneçuela,
el juliol del 2004, amb el Concert
número 2 de Rakhmaninov.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
LUDWIG VAN BEETHOVEN

SERGUEI PROKÓFIEV

Sonata per a violí i piano núm. 3,
en Mi b major, op. 12/3

Sonata per a violí i piano núm. 1,
en Fa menor, op. 80

Beethoven va compondre les tres
sonates opus 12 entre els anys 1797
i 1798. Originalment publicades
com a Sonates per a clavecí o piano i
violí, foren dedicades al compositor
italià Antonio Salieri. La Sonata
núm. 3, opus 12 és, potser, la que
mostra més maduresa i una millor
integració de les parts instrumentals. L’obra adopta la forma clàssica
de tres moviments (ràpid-lentràpid). Cal destacar el moviment
central, el qual deriva cap a l’estil
profundament introspectiu propi de
l’últim període de composició de
Beethoven. La sonata es tanca amb
un rondó construït sobre un tema
de forta determinació.

Prokófiev començà a escriure aquesta
sonata el 1938 i l’acabà el 1946.
L’obra pertany al cicle anomenat Sonates de guerra, que inclou les sonates
per a piano números 6 i 8, la sonata
per a violí i piano i la sonata per a
flauta i piano, més endavant transcrita per a violí. Totes elles foren compostes durant la Segona Guerra
Mundial.
La Sonata núm. 1, opus 80, és una
obra que posseeix grans qualitats líriques i dramàtiques i un caràcter
marcadament rus. La relació entre els
instruments és de veritable duo, i les
dificultats tècniques d’ambdues parts
no interfereixen en el sentit musical
i expressiu de l’obra. L’estructura i la
profunda seriositat d’aquesta sonata
suggereixen una interpretació més
enllà de la música, que podria entendre’s com una resposta als terribles patiments del poble rus, no
només durant la Segona Guerra
Mundial, sinó també sota l’opressió
cultural del règim estalinista.

S EGONA PART
GABRIEL FAURÉ
Sonata per a violí i piano núm. 1,
en La major, op. 13
Aquesta sonata fou escrita per Fauré
quan encara era jove. La música és
d’un gran romanticisme, molt de
moda durant aquella època, i segueix una clara estructura clàssica,
influïda pels estudis formals del
compositor. No obstant això, aquestes característiques no resten importància a l’intens lirisme de l’obra.
Escrita en quatre moviments, en
contraposició amb els tres moviments tradicionals, la sonata consta
d’un únic temps lent, d’un profund
dramatisme, seguit pel graciós tercer
moviment.
MANUEL

DE

FALLA

Suite popular española
Falla va compondre les Siete canciones populares españolas, per a soprano
i piano, el 1914, les quals foren estrenades a Madrid, el 14 de gener

del 1915, interpretades per Luisa
Vela, soprano, acompanyada al piano
pel mateix compositor.
Paul Kochanski, violinista i amic
de Falla, va adaptar per a violí i
piano sis de les set cançons.
Així mateix, existeix una transcripció per a violoncel i piano escrita per Maurice Marechal.
L’obra es basa en textos i en ritmes
populars espanyols i és considerada
la primera manifestació de l’art madur i plenament personal del compositor.
CAMILLE SAINT-SAËNS
Étude en forme de valse núm. 6,
op. 52
Originalment, aquesta obra era un
estudi per a piano anomenat Estudi
en forma de vals, núm. 6, opus 52 que
el violinista belga Eugène Ysaÿe va
transcriure per a violí i piano.
Tot i el seu caràcter alegre i divertit, tant l’estudi original com la
present transcripció són obres d’extrema dificultat tècnica.

663

R ECULL G RÀFIC

L’ENLLAÇ,
DIA 6 DE MAIG DEL 2004

665

C a p e l l a d e s, 1 8 d e s e t e m b r e d e l 2 0 0 4

N Ú M E RO

64

C O N C E RT

D ’E S T I U

Quintet Moebius
MARTA LLEDÓ, flauta, RODRIGO GUTIÉRREZ, oboè
NAÜM MONTERDE, clarinet, PAU VALLS, trompa
ALEJANDRO FERREIRA, fagot
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Tres madrigals

CARLO GESUALDO

Dolcissima mia vita
Ecco moriró dunque!
Moro lasso al mio duolo

Transcr. de GRAHAM BASTABLE

Petite suite, L. 65

CLAUDE DEBUSSY

En bateau — Cortège — Menuet — Ballet1

Divertimento, per a quintet de vent

Arranj. de GORDON DAVIES

ENRIC PALOMAR

Tres moviments sense nom

S EGONA PART
Mládí

(Joventut), per a sextet de vent
LEO Š JANÁČEK
Allegro — Andante sostenuto — Vivace — Allegro animato

Amb la col·laboració de GERARD SIBILA, clarinet baix

Summer Music, per a quintet de vent, op. 31
Three shanties, per a quintet de vent, op. 4

SAMUEL BARBER

MALCOLM ARNOLD
Allegro con brio — Allegretto semplice — Allegro vivace(1792-

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert d’estiu per al qual comptem amb el Quintet
Moebius, finalista del Catorzè Concurs Paper de Música de Capellades, format per Marta Lledó, flauta, Rodrigo Gutiérrez, oboè, Naüm Monterde, clarinet, Pau Valls, trompa, i Alejandro Ferreira, fagot.
Un fet remarcable d’aquest quintet és que amb només un any de vida hagi
tingut un nivell tan alt per arribar a la final del nostre concurs.
Tenen dos comuns denominadors: tots els seus membres surten de la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya i s’estan formant o s’han format a l’Escola
Superior de Música de Catalunya. Podem dir, doncs, a partir del Quintet
Moebius, que l’escola ja va donant els seus fruits. I això sempre és una satisfacció.
Fem un resum dels seus currículums:
Marta Lledó, flauta, a part dels estudis convencionals, ha rebut classes
magistrals de dos destacats professors.
Rodrigo Gutiérrez, oboè, té el premi d’honor de grau professional i també
ha rebut classes magistrals de dues personalitats del seu instrument.
Naüm Monterde, clarinet, té també el premi d’honor de grau professional,
i ens ha fet il·lusió llegir que ha estat format per la Queralt Roca a Berga,
de grat record per a nosaltres des de l’inici de Paper de Música.
Pau Valls, trompa, ve de l’Escolania de Montserrat. També ha rebut classes
magistrals de diversos professors, i ha tocat, entre d’altres orquestres, amb
l’OBC, la del Gran Teatre del Liceu i la Jove Orquestra Nacional de
Catalunya.
Alejandro Ferreira, fagot, ve de Veneçuela. Als 18 anys es trasllada a
Catalunya, accedeix al grau superior de l’Escola Superior de Música de
Catalunya i, tot continuant els seus estudis, col·labora regularment amb
diverses formacions simfòniques i de música de cambra del país.
El que queda clar és que són joves que fan de la música la seva raó de viure,
i és en aquesta entrega total on es veuen uns resultats tan excel·lents.
El Quintet Moebius ens presenta un programa complet i variat. I notem
ˇ , s’hi afegirà Gerard Sibila,
que a la segona part, en l’obra de Janácek
clarinet baix.

Disposem-nos, doncs, a passar una bona vetllada amb el Quintet Moebius.
Us deixem amb:
Marta Lledó, flauta,
Rodrigo Gutiérrez, oboè,
Naüm Monterde, clarinet,
Pau Valls, trompa
i Alejandro Ferreira, fagot,
formant el Quintet Moebius.

INTÈRPRETS
QUINTET MOEBIUS
El Quintet Moebius neix, l’any 2002,
a partir del programa de creació de
grups de cambra de la Jove Orquestra
Nacional de Catalunya (JONC). Els
cinc membres del quintet han format
part d’aquesta orquestra i han coincidit a l’Escola Superior de Música de
Catalunya, on han treballat com a
grup de cambra amb Joan Enric
Lluna. Després d’una sèrie de troba-

des dins el marc de la JONC, han treballat amb professors com Jaume
Cortadellas, Bob Porter i Júlia
Gállego.
Han estat premiats al Concurs de
Música de Cambra Ciutat de Manresa (tercer premi ex aequo) i al
Concurs de Música de Cambra de
Valldoreix (tercer premi), i han estat
finalistes al de L’Arjau i al Catorzè
Concurs Paper de Música de Capellades.
Van participar, l’any 2003, al Festival de Joves Intèrprets de Torroella
de Montgrí.
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MARTA LLEDÓ

RODRIGO GUTIÉRREZ

Flauta

Oboè

Nascuda a Granollers el 1979, comença els estudis musicals a l’Escola Municipal de Música Josep M.
Ruera, amb el professor Joan Bosch,
i obté el títol de grau professional al
Conservatori de Terrassa.
Posteriorment, estudia sis anys
amb Magdalena Martínez, flauta
solista de l’OBC, i, actualment, és
alumna de Vicenç Prats a l’Escola
Superior de Música de Catalunya.
Així mateix, ha rebut classes magistrals de Kate Hill i de Jaime Martín.

Neix a Àvila, l’any 1981, i comença
els estudis musicals al Conservatori
Municipal Tomás Luis de Victoria de
la mateixa ciutat. Obté el premi
d’honor de grau professional al Conservatori d’El Escorial amb el professor Ricardo Grau. Va començar el
grau superior d’oboè a l’Escola Superior de Música de Catalunya, amb
Eduardo Martínez, i, actualment,
l’està acabant a Sant Sebastià amb el
professor Juan Manuel Lumbreras.
Ha format part de l’Orquestra
d’Estudiants de la Comunitat de Madrid i ha estat convidat a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya.
Ha rebut classes magistrals de
François Leleux i d’Emanuel Abbühl,
i, des de fa dos anys, estudia l’oboè
barroc amb Paul Dombrecht, Alfredo Bernardini, Katherina Spreckelsen i Anthony Robson.

MARTA LLEDÓ

RODRIGO GUTIÉRREZ

NAÜM MONTERDE

PAU VALLS

Clarinet

Trompa

Nascut a Berga el 1980, inicia els
estudis musicals a l’Escola Municipal de Música de Berga, amb Queralt Roca. Obté el premi d’honor de
grau professional, al Conservatori de
Manresa, amb el professor Joan Plaja.
Cursa estudis superiors de clarinet al
Conservatori Superior de Perpinyà
amb Edwige Giot. Ha assistit a cursos impartits per professors com
Hans Deinzer, Yahuda Gilad, Joy
Farrall i Anthony Pay. Actualment,
estudia amb Joan Enric Lluna a
l’Escola Superior de Música de
Catalunya.

Nascut a Barcelona l’any 1980, inicia
els estudis de trompa a l’Escolania de
Montserrat amb Manel Barea, amb
qui continua estudiant al Conservatori de Badalona, on obté el títol de
grau professional. Posteriorment, realitza els estudis musicals de grau superior en els conservatoris de Badalona
i del Liceu, i rep classes de David B.
Thompson, solista de l’OBC, amb qui
estudia actualment a l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Ha assistit a classes de professors
com Ab Koster, Hermann Baumann,
Javier Bonet, Frantisek Supin, Francisco Azorín, José Javier Raga, Jorge
Rentería, Marc Chamot i David Lee.
Ha tocat a moltes orquestres de
Catalunya, entre les quals cal destacar
l’OBC, l’Orquestra del Gran Teatre
del Liceu i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya.

NAÜM MONTERDE

PAU VALLS
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ALEJANDRO FERREIRA
Fagot
Neix el 1980 a Barquisimeto, Veneçuela. Inicia els estudis musicals al
Conservatori Jacinto Lara de la seva
ciutat, on cursa fagot amb els professors Andrés Riera i Leonardo Deán.
En aquesta institució culmina el
cicle regular d’estudis i obté el títol
professional, a més de formar part,
com a fagot solista, de l’Orquestra
Juvenil de l’Estat Lara, formació inscrita, juntament amb el conservatori,
al Moviment Nacional d’Orquestres
Juvenils veneçolà.
Paral·lelament, entre els anys
1994 i 1997, participa a la selecció

ALEJANDRO FERREIRA

de l’Orquestra Nacional Infantil de
Veneçuela, en què ocupa, alternativament, els llocs de fagot assistent i
de solista. Amb aquesta orquestra
realitza una sèrie de gires internacionals i ofereix concerts a diversos
auditoris americans, com ara el Teatro Amazonas de Manaus, el Teatre
Villa-Lobos de Brasília, el Teatre de
Bellas Artes de Ciutat de Mèxic, el
Kennedy Centre de Washington DC
o l’edifici seu de l’ONU a Nova
York. Posteriorment, passa a formar
part de l’Orquestra Simfònica Gran
Mariscal de Ayacucho, a Caracas,
ciutat on continua els estudis de fagot, amb Omar Ascanio, al Conservatorio Superior de Música Simón
Bolívar.
El 1998 es trasllada a Catalunya,
on continua estudiant fagot, amb
Josep Borràs, al Conservatori Professional de Badalona. Accedeix al
grau superior a l’Escola Superior de
Música de Catalunya, on cursa estudis de fagot modern amb David
Tomàs i de fagots històrics amb
Josep Borràs. Actualment, segueix els
estudis, amb David Tomàs, a Sant
Sebastià i col·labora regularment
amb diverses formacions simfòniques i de música de cambra d’arreu
de Catalunya.

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
CARLO GESUALDO

CLAUDE DEBUSSY

Tres madrigals

Petite suite, L. 65

Gesualdo, duc de Venosa, és considerat un dels compositors més revolucionaris de la seva època gràcies al
tractament harmònic que donava a
les composicions.
El madrigal, nascut vers la meitat
del Trecento, és la forma poèticomusical més antiga de l’Ars Nova. La
interpretació sempre era vocal, amb
l’objectiu de representar el significat
del text amb la pròpia música. En
aquest arranjament instrumental de
Graham Bastable es perd el text, però
es posa de manifest l’harmonia en el
seu estat més pur.

Debussy, com Ravel, fou un compositor molt interessant en els sons
procedents d’arreu del món, en part
gràcies a l’Exposició Universal de
París de l’any 1889, que li permeté
escoltar música de llocs com l’illa de
Java o la Xina. A partir de la incorporació de noves escales (de tons,
pentatòniques...) aconsegueix crear
nous ambients sonors.
La Petite suite, original per a piano a quatre mans, també ha estat
instrumentada per a orquestra. L’arranjament de Gordon Davies per a
quintet de vent combina, de manera
excel·lent, els diferents timbres del
quintet per aconseguir colors més
propis de l’orquestra, sense perdre,
però, el caràcter original de la música de cambra.

1. Dolcissima mia vita,
a che tardate la bramata aita?
Credete forse che’l bel fuoco and’ardo
Sia per finir, perchè torcete ’l guardo?
Ahi, non fia mai die brama
il mio desire o d’amarti, o morire!
2. Ecco morirò dunque!
Nè fia che pur rimire
Tu ch’ancidi mirand’ il mio morire.
3. Moro lasso al mio duolo,
E chi mi può dar vita,
Ahi, che m’ancide e non vuol darmi aita.
O dolorosa sorte,
Chi dar vita mi può, ahi, mi dà morte.

ENRIC PALOMAR
Divertimento, per a quintet de vent
El compositor català Enric Palomar
és conegut, actualment, pel seu treball discogràfic amb Miguel Poveda, titulat Poemas del exilio i basat en
poemes de Rafael Alberti. A la seva
música, els elements extrets del fla-
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menc tenen un paper molt important, i en aquest Divertimento, obra
encarregada pel Quintet Moebius,

tindrem la possibilitat de sentir el
quintet en un estil poc habitual per
a aquesta formació.

S EGONA PART
LEOŠ JANÁČEK
Mládí, per a sextet de vent
Janáček, compositor txec, va estudiar
detingudament les cançons populars
de la seva Moràvia natal, la qual cosa
va deixar empremta a tota la seva producció musical. Un dels aspectes més
interessants d’aquest compositor és
l’ús que fa del llenguatge de la paraula
per crear melodies (speechmelody). Per
exemple, sembla que la melodia inicial de Mládí (Joventut) està inspirada
en la cantarella que produeixen les
paraules «Joventut, daurada joventut»
en la llengua de Janáček.
La incorporació del clarinet baix a
la formació estàndard de quintet és un
fet inusual en el repertori, i ens descobreix un munt de noves possibilitats.

SAMUEL BARBER
Summer Music,
per a quintet de vent, op. 31
Samuel Barber, un dels compositors
americans més reconeguts i premiats
(té dos premis Pulitzer), és molt
conegut pel seu Adagio per a corda,
d’una bellesa extraordinària. Summer music és una obra de postguerra

original per a quintet de vent, que es
compon d’un sol moviment, amb
una forma lliure, i explota enormement els recursos tècnics dels instruments.
MALCOLM ARNOLD
Three shanties,
per a quinet de vent, op. 4
El compositor anglès Malcom Arnold va començar la seva trajectòria
musical com a trompetista, principalment a la London Philharmonic
Orchestra. Des del 1948 es va centrar
en la composició, tot escrivint una
música que mostra la concepció de
l’orquestra en un estil tonal i atractiu
per a un públic més ampli del que és
habitual en la música contemporània. Ha escrit un gran nombre de
bandes sonores per a pel·lícules, entre les quals cal destacar la del film El
pont sobre el riu Kwai.
L’obra original per a quintet de
vent Three shanties es compon de tres
moviments, de caràcter festiu i irònic, inspirats en melodies del folklore
anglès.
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DIARI D’IGUALADA,
17 DE SETEMBRE DEL 2004
GERARD SIBILA,
EL CLARINET BAIX

LA VANGUARDIA,
DIA 18 DE SETEMBRE DEL 2004

DURANT EL DESCANS DE LA MITJA PART

C a p e l l a d e s, 1 7 d ’ o c t u b r e d e l 2 0 0 4

N Ú M E RO

65

C O N C E RT

DE

TA R D O R

Trio L.O.M.
DANIEL LIGORIO, piano
JOAN ORPELLA, violí
JOSÉ MOR, violoncel
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Trio amb piano núm. 1,
en Si major, op. 8

JOHANNES BRAHMS

Allegro con brio
Scherzo
Adagio
Allegro
992)

S EGONA PART

Trio amb piano núm. 2,
en Mi menor, op. 67
Andante. Moderato
Allegro con brio
Largo
Allegretto

DMITRI XOSTAKÒVITX

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts al concert de tardor, amb el qual celebrem, l’octubre, el
nostre aniversari: 16 anys de Paper de Música!
Amb els canvis que anem tenint a l’empresa, en el cartell d’avui ens ha passat un error: anuncia el concert a les 9 del vespre en lloc de les 6 de la tarda. Ja
estarem al cas perquè no es repeteixi, tot i que ens sap molt de greu perquè perjudica el nombre d’assistents, com també el fet que sigui en diumenge, cosa que
no hem pogut evitar per raó de la disponibilitat d’un dels components del trio.
El Trio L.O.M. està format per José Mor, violoncel; Joan Orpella, violí, i
Daniel Ligorio, piano. Hem de destacar que tant el Daniel Ligorio com el José
Mor han estat finalistes del nostre concurs com a solista l’any 94 i com a duo,
l’any 99, respectivament.
Daniel Ligorio, piano, és una persona molt apreciada per nosaltres perquè
el coneixem de fa anys i és fill de la veïna vila de Martorell. La seva trajectòria
és de les més brillants. Per començar ha fet la carrera de piano amb matrícula
d’honor a tots els cursos, i ha obtingut el preuat premi d’honor de piano de grau
superior. Després va marxar a Londres, on continua amb resultats espectaculars.
El seu currículum està poblat de premis importants. Ha fet concerts per tot
Europa, i a l’Estat espanyol ha fet de solista amb les millors orquestres.
Joan Orpella, violí, després d’estudiar a Badalona, cursa el grau mitjà a la
reputada Purcell School de Londres i el 2000 obté el «performer diploma» a la
Universitat d’Indiana, als Estats Units. En el seu currículum també trobem
molts premis i ha rebut classes magistrals de figures mundialment reconegudes.
Ha ofert concerts a Europa i als Estats Units i ha enregistrat per a les principals
emissores del país.
José Mor, violoncel, comença a València, però amb 16 anys ja estudia amb
Lluís Claret per continuar posteriorment a Londres. Com no podia ésser altrament, també compta amb premis importants en el seu currículum, ha tocat arreu
de l’Estat espanyol i actualment és membre de l’OBC.
Només amb 2 anys de trajectòria musical conjunta, el Trio L.O.M. s’ha
guanyat un lloc molt elevat dins el panorama musical català, cosa que fa preveure en un futur no gaire llunyà un lloc d’honor en el nostre país dins la formació de trio amb piano.
Com a programa ens porten dues grans obres de dos grans compositors: Brahms
i Xostakòvitx. Un concert de gran altura per celebrar el nostre setzè aniversari.

Com sempre, en aquesta ocasió, donem les gràcies a la Maria i la Montserrat
Tutusaus, que desinteressadament ens confeccionen els bonics ramets per als
músics. I a tots vosaltres, el bon públic de Paper de Música, perfecte per escoltar
aquests grans concerts en les millors condicions. Per molts anys tots plegats!
Amb tots nosaltres el Trio L.O.M., format per:
Daniel Ligorio, piano,
Joan Orpella, violí,
i José Mor, violoncel.

INTÈRPRETS
TRIO LIGORIO-ORPELLA-MOR
El Trio L.O.M. és una de les formacions emergents, d’una nova generació de músics del nostre país, que
desperta més expectatives i interès,
tant per part del públic com per part
de promotors i agents. Tot i compaginar els concerts individuals amb la
música de cambra, els seus membres
han trobat, al repertori per a trio
amb piano, des del classicisme fins al
segle XXI, una afinitat musical i
sonora personalitzada.
Amb dos anys de trajectòria musical conjunta, han ofert nombrosos
concerts arreu del país i tenen previstes gires per l’estranger. Cal destacar
interpretacions com la del Palau de la
Música Catalana, la del Festival Internacional de Vilabertran o la del cicle
monogràfic que l’auditori Enric Granados va dedicar al trio amb el nom

679

de «El trio a través del temps», totes
elles especialment reconegudes per la
crítica i per la premsa especialitzada.
Entre els seus projectes més immediats hi ha el de fer un enregistrament d’obres de compositors
catalans. També tenen programat interpretar, arreu d’Europa, un monogràfic de compositors del nostre país,
dins el qual s’estrenarà una obra d’un
compositor jove escrita expressament
per a l’ocasió.
El 2003 el trio guanya, ex aequo, el
Catorzè Concurs Paper de Música de
Capellades.

JOAN ORPELLA
Violí
Nascut a Barcelona, als deu anys entra al Conservatori Professional de
Música de Badalona, on cursa el
grau elemental de violí amb el professor Jordi Cervelló. El 1991 es
trasllada, gràcies a una beca, a la
Purcell School de Londres i cursa el
grau mitjà com a estudiant privat
del professor Rodney Friend. L’any
1993 rep una beca per continuar els
estudis amb Rodney Friend al Royal College of Music de Londres, on
obté, el 1997, el «bachelor of music»
(Hons, violí) amb la màxima qualificació. El 2000 obté el «performer
diploma» a la Universitat d’Indiana
(Bloomington), als Estats Units,
com a estudiant del professor Mauricio Fuks.
Ha obtingut els següents premis:
Concurs Germans Claret (primer
premi, 1989), Premi Guivier (concedit per la Purcell School de Londres, 1993), Percy and Dorothy
Coates (Royal College of Music de
Londres, 1995), Nina Neal Scholarship (Estats Units, 1997) i Fundació
R. Parramon (2000). Ha estat becat
pels Amics de la Música del Cercle
Artístic del Liceu de Barcelona, per
la Purcell School de Londres, pel
Royal College of Music de Londres, pel Ministeri d’Educació i Cul-

JOAN ORPELLA

tura, per la Generalitat de Catalunya i per la Fundació «La Caixa».
Ha assistit a classes magistrals impartides per violinistes i músics de
renom internacional com Silvia Rosenberg, Igor Oistrakh, William
Pleeth, Peter Frankl, Hu Kun, Camilla Wicks, Henry Kowalski, James
Dunham i Earl Carlyss, i ha realitzat
concerts a Espanya, França, Anglaterra, Portugal i els Estats Units.
També ha enregistrat per a Ràdio
Nacional d’Espanya, Catalunya Ràdio, Ràdio Clàssica i TV3.
Actualment interpreta amb un
violí de David Bagué, fet a Barcelona l’any 1999, i és professor de
violí i de música de cambra al Conservatori Professional de Música de
Badalona.

JOSÉ MOR
Violoncel
Nascut a Godella, València, el 1976.
Estudia al Conservatori Superior de
Música Joaquín Rodrigo de València, on obté el títol de professor superior de violoncel. El 2002 assoleix
el títol superior de música de cambra al Conservatori El Bruc de Barcelona.
Entre els anys 1992 i 1998 estudia
amb Lluís Claret a l’Escola de Música de Barcelona. Entre el 1999 i el
2002 estudia a Londres amb Charles
Tunnell, violoncel·lista principal de
l’Orquestra de Cambra Anglesa, a més
de comptar sempre amb l’assessorament de Vicent Costa Cortell.
Paral·lelament, ha realitzat cursos
de perfeccionament amb Pedro Corostola, Radu Aldulescu, Lluís Claret,
Martti Roussi, Bernard Greenhouse,
Charles Tunnell i Frans Helmerson.
Ha estat membre de la Jove Orquestra del Mediterrani i de la Jove
Orquestra Nacional d’Espanya i, a
ambdues formacions, ha estat primer
violoncel·lista.
Ha col·laborat amb diverses orquestres i grups instrumentals de
València, així com amb l’orquestra
d’aquesta ciutat.
Ha obtingut nombrosos premis,
entre els quals es destaquen:

JOSÉ MOR

- 1995: primer premi de la VIII edició del Concurs Germans Claret.
- 1998: primer premi, dins la modalitat de corda, del Concurs
Permanent de Joves Intèrprets de
Joventuts Musicals d’Espanya,
celebrat a Sabadell.
- 2000: primer premi del IV
Concurs de Joves Intèrprets Ciutat de Xàtiva.
El gener del 2001 actua amb la
Jove Orquestra Nacional d’Espanya
com a solista del Concert per a violoncel i orquestra d’Enric Casals, a l’auditori de Saragossa. L’abril del 2001
interpreta el concert de Schumann
amb l’Orquestra del Segle XXI. Actualment és membre de l’OBC.
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DANIEL LIGORIO
Piano
Nascut a Martorell el 1975, finalitza,
als dinou anys, el grau superior de
piano i de música de cambra al Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona, amb el catedràtic Miquel Farré. Obté matrícula
d’honor de piano a tots els cursos i el
premi d’honor de grau superior. El
1998 obté, al Royal College of Music
de Londres, l’«advanced postgraduate
of performance», amb el catedràtic
Yonty Solomon.
Als nou anys aconsegueix el primer premi del Concurs de Joventuts
Musicals de Vilafranca del Penedès, al
qual seguiren, entre d’altres, els premis dels concursos Piano Royale, Infanta Cristina, Ciutat de Manresa, el
diploma d’honor, categoria sènior, del
Concurs Internacional Maria Canals,
el concurs de beques d’estudis Fundació Sofia Puche, Fundació Yamaha,
el primer premi del Concurs Permanent de Joventuts Musicals d’Espanya
i del Primer Palau de Barcelona. L’any
1998 és seleccionat per representar
Espanya al concert de la UER. Durant la seva estada a Londres, obté els
premis Quilter Piano Prize, Kendall
Taylor Beethoven Piano Prize i Hopkinson Gold Medal & Sidney & Peggy Shimmin Piano Prize.
Ha ofert concerts, des que tenia
dotze anys, a Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Anglaterra, Bèlgica i
Bulgària. Participa als festivals internacionals de música de Granada, de
Peralada, de Cadaqués i de Torroella

de Montgrí, i realitza gires i concerts
amb l’orquestra txeca Archi-Bohemi,
amb el Quartet de Praga i amb l’Orquestra de l’Empordà. Alguns dels seus
concerts han estat enregistrats per
TVE, TVC i la RAI. El 1999 treu al
mercat el seu primer disc, amb obres
de Liszt i de Bartók.
D’ençà que, el 1993, va ser seleccionat com a solista de la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya, sota
la direcció de Josep Pons, i després del
seu debut a l’Auditori Nacional de
Madrid amb l’Orquestra Simfònica
de RTVE, ha realitzat actuacions amb
les millors orquestres nacional. Es destaquen els concerts al Palau de la
Música Catalana, amb l’Orquestra
Nacional de Catalunya, al Teatre de la
Maestranza de Sevilla, amb l’Orquestra Simfònica de Sevilla, a l’Auditori
Manuel de Sarasate, tots ells amb gran
reconeixement per part de la crítica
especialitzada. El 1998 inaugura, davant els reis d’Espanya, el festival
d’homenatge a Federico García Lorca, celebrat a l’auditori de música de
Granada.

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
JOHANNES BRAHMS
Trio amb piano núm. 1,
en Si major, op. 8
Brahms tenia vint anys quan va
compondre el Trio en Si major, opus 8.
Aquesta no fou la primera obra de
música de cambra que va escriure,
però sí la primera que el compositor
va permetre que es publiqués.
La peça s’estrenà, als Estats Units,
el 8 de desembre del 1855 i, tres set-

manes més tard, a Europa. No obstant això, trenta-cinc anys després,
Brahms va sotmetre el seu trio de
joventut a una revisió dràstica, tot
reescrivint grans seccions de tots els
moviments excepte del segon, el
scherzo.
Per tant, estem davant un document únic, fruit del gran temperament i de l’esperit de joventut de
Brahms, però moderat per una
saviesa i una profunditat pròpies de
l’etapa de maduresa.

S EGONA PART
DMITRI XOSTAKÒVITX
Trio amb piano núm. 2,
en Mi menor, op. 67
Aquest trio fou escrit el 1944, durant
un dels períodes de més destrucció de
la Segona Guerra Mundial, amb la
terrible persecució antisemita: un dels
moments més foscos de la història de
la humanitat
L’obra representa, sens dubte, una
rotunda condemna del mal i de la
brutalitat i una crida a la consciència
moral i a la humanitat. Ja en el moment de la seva estrena, a Moscou,
amb la presència del compositor, que

tenia una formidable capacitat com
a pianista, la música va crear una
impressió i un impacte emocional
tan profunds que l’obra fou immediatament prohibida.
Tot i que Xostakòvitx no va redactar cap nota de programa referent
al trio, el terror i el patiment són
implícits a cada fibra de l’obra, i tant
el seu significat com la seva intenció
es fan evidents des de la primera
nota.
El trio està dedicat a Ivan Sollertinsky, confident musical i un dels
millors amics del compositor. La mort
de Sollertinsky va trasbalsar Xostakòvitx profundament.
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DIARI D’IGUALADA,
DIA 15 D’OCTUBRE DEL 2004

LA VANGUARDIA,
DIA 17 D’OCTUBRE DEL 2004
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D ’H I V E R N

Moisès Fernández Via, piano

P RO G R A M A
Sis moments musicals, per a piano,
op. 94, D. 780
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FRANZ SCHUBERT

I. Moderato
II. Andantino
III. Allegretto moderato
IV. Moderato
V. Allegro vivace
VI. Allegretto

Sonata per a piano núm. 14,
LUDWIG VAN BEETHOVEN
en Do # menor, op. 27/2, «Clar de lluna»
Adagio sostenuto. Attacca
Allegretto. Attacca
Presto agitato

Tres peces per a piano, D. 946
I. Allegro assai. Andante. Allegro assai
II. Allegretto
III. Allegro

FRANZ SCHUBERT

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a la sessió d’hivern corresponent als concerts de les quatre
estacions, a càrrec de finalistes del concurs Paper de Música de Capellades.
De tots els concerts que hem fet de les quatre estacions, des del començament
de l’octubre del 88, quasi 15 anys!, el d’avui és extraordinari, perquè, per
mèrits propis, va a càrrec d’un capelladí: Moisès Fernández Via.
Com aquell qui diu, l’hem vist créixer, hem tingut mostres de la seva vàlua
des que era petit, entre altres coses, amb la creació d’una coral infantil on el seu
talent brillava amb la doble faceta de músic creatiu i educador. Recordem aquells
«Paisatges Aquàtics» per la festa major de l’any 99.
I, finalment, va prendre la gran decisió de marxar a Centreuropa per rebre
una formació musical en amplitud i en profunditat.
No li han calgut gaires recitals per fer-se una colla d’admiradors fidels, que
el segueixen sempre que poden, que li valoren la qualitat poètica, que els que
coneixíem la Maria Ribas no podem deixar de veure com l’art ha passat de
l’àvia, a través de la mare, al nét.
També voldria ressaltar, en aquest punt, la importància de la seva família,
que ha sabut crear al seu voltant una pau anímica i una llibertat tan necessàries
per al seu desenvolupament en el difícil camí de l’art.
Avui no hi haurà dues parts, sinó que es tocarà seguit. Els Sis moments
musicals de Schubert, amb els quals s’inicia el concert, aniran precedits, cada
un d’ells, per un petit moment poètic a manera d’introducció a l’obra musical.
Amb tots nosaltres aquest artista capelladí, que és:
Moisès Fernández Via.

INTÈRPRET
MOISÈS FERNÁNDEZ VIA
Piano
Neix a Barcelona el 1980, on inicia
la formació musical a l’edat de deu
anys sota la guia de la pianista
Josefina Rigolfas. Maria Ribas, àvia
materna i actriu de gran talent, exerceix, a través de la poesia i de la literatura, una influència decisiva en la
seva concepció humana i artística.
El 1993 es presenta per primera
vegada al públic i ofereix un recital a
la ciutat francesa d’Agen, on se’l cita:
«Moisès Fernández Via, un nom qu’il
faudra retenir!»
Des del 1999 és alumne oficial de
la Universitat Mozarteum de Salzburg, on cursa estudis de piano amb
Imre Rohmann, de música de cambra
amb membres del Quartet Hagen, de
lied amb Hartmut Höll i d’interpretació amb el musicòleg Siegbert Rampe.
Participa a seminaris de composició
dirigits per Reinhard Febel, de direcció amb Carl Høgset i de construcció
i mecànica pianística amb Alfred
Blüthl i Franz Nistl, els quals complementen la seva perspectiva i la seva formació de caràcter estrictament global.
Actualment revisa i orienta el seu
desenvolupament artístic Maria João
Pires, amb qui treballa la consolidació
de les eines i del mitjà comunicatiu
públic-intèrpret al centre per a les arts
i la música Belgais, a Portugal.

Des de l’any 1993 participa regularment a diverses competicions de
caràcter infantil i juvenil i obté nombrosos premis, entre els quals cal
destacar el primer premi de la categoria juvenil del Concurs de Joventuts
Musicals de Vilafranca del Penedès
(1997), una menció d’honor al Concurs Internacional d’Andorra (1998) i
el segon premi al XXV Concurs Joan
Massià de Barcelona (2004).
El maig del 2001 guanya, per
unanimitat del jurat, el primer premi
absolut, amb la màxima puntuació,
del Setè Concurs Internacional Domenico Scarlatti de Nàpols, Itàlia, i
és convidat a participar a la temporada de concerts de l’any 2002 a l’esmentada ciutat.
L’octubre del mateix any debuta a
l’emblemàtic Palau de la Música Catalana amb l’Orquestra Nacional
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d’Andorra, sota la direcció de Miquel
Ortega, i és premiat per la crítica i pel
jurat amb un accèssit del premi El
Primer Palau per la seva interpretació
«alada i plena de vida interior» del
concert KV 449 de Mozart.

Alemanya, Àustria, Portugal i el Marroc, tant com a solista com amb altres
músics, entre els quals cal destacar la
col·laboració amb la soprano Nuria
Orbea, amb la violinista Lena Neudauer i amb el guitarrista Eliot Fisk.

Convidat per l’Institut Cervantes,
representa Espanya al II Festival de
Joves Músics Europeus, celebrat a
Itàlia, i ofereix recitals a l’Auditorium Cicollini i a l’Instituto Grenoble, els quals són unànimement
aplaudits pel públic i per la crítica.

És creador i director del projecte
«Música a l’hospital» mitjançant el
qual, des del desembre del 2003, duu
a terme una activitat de difusió de la
realitat musical i cultural als hospitals
catalans.

Manté una activitat concertística
regular al territori nacional, Itàlia,

Durant el curs 2003-2004 ha estat becat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

C O M E N TA R I M U S I C A L
L’ O M B R A

D

’UN

SOMNI

«Éssers d’un dia!
Què és cadascú?
Què no és?
L’home és el somni
d’una ombra»
PÍNDAR (Pítica VIII)

Potser el gran misteri d’aquesta
citació, allò que la fa pràcticament
incomprensible, és que desamaga tots
els misteris possibles tocant, amb la
seva veritat profunda, l’arrel de tota
l’existència. La raó, que aquí es
commou, aboca la seva llum directament cap a nosaltres –perquè ens
defineix– i, incapaços de veure-hi
amb el sentir, els nostres ulls se
ceguen davant l’únic moment on
existir esdevindria conèixer.

Dir que l’home és el somni d’una
ombra és fer-nos fills de l’Univers:
de l’absoluta i eterna absència de
llum des d’on no s’albiren marges ni
horitzons; únicament perquè, si fos
possible definir l’Univers –amb tota
la contradicció que aquest fet significaria–, caldria dir que és la pròpia
absència d’horitzons i marges on res
no és possible; un infinit buit de
propòsits.
Així, quan aquest infinit se somnia, quan es desitja, existeix en tot allò
que no és i se sent petit, finit i incorrecte; pressent una existència plena
de marges i horitzons possibles, però
finits, i així s’humanitza i ens habita.
Som SOMNI, impuls d’esdevenir
que per la seva pròpia naturalesa ruïnosa sols obté lloc en l’infinit finint-

se; projecció d’un desig en el buit
absolut, que acaba engolit en el mateix no-res que tot ho configura. El
nostre somni, allò que el treball diari,
l’esforç i el desig aconsegueixen alçar
–sigui quina sigui la remor o el crit
desesperat que l’alci–, és la nostra
OMBRA: el perfil del desconeixement
que penja dels nostres talons quan la
llum de la veritat ens cega; l’espai
definit que tot objecte protegeix
abraçant-lo amb aquesta llum encegadora; fins i tot potser allò que, sense
ser nosaltres, millor ens representa.
La llum i l’ombra són l’element
(i dic element en singular, perquè
ambdós són una única naturalesa) que
dóna sentit a l’espai físic, a la música
que es presenta i a aquestes paraules;
un petit cosmos ple de desig, reflexió
i acció (per tant, ple d’imperfecció)
on habitar durant tot el temps que
aquest SOMNI perduri.
*
Entre aquest cosmos absolutament
habitat per Schubert, es troba un
somni –com un eco llunyà– en
Beethoven. No existeix cap camí de
l’un cap a l’altre, i encara menys un
retorn cap a aquest primer, perquè
citar-lo significaria desmentir els
esdeveniments que han format la història. Anem de Schubert a Schubert,
Beethoven és tan sols la forma més
precisa de viure les dimensions i la
llum de l’ombra de Schubert.
Encara que es trobin emplaçats en
la contemporaneïtat d’aquella Viena
que diluïa i ampliava els límits del

classicisme, pocs més són els punts
on ambdós es retroben. Schubert,
contràriament a la nostra concepció
actual, era àmpliament desconegut
dins d’aquell marc. Cap de les seves
simfonies, així com la majoria de la
seva extensa producció, no va sonar
en aquella Viena de radiant culturalitat. És avui que, dins el nostre àmbit
cultural deformat, la seva producció
ha acabat esdevenint llum en lloc de
l’ombra que significava.
FRANZ SCHUBERT
Sis moments musicals, op. 94, D. 780
Els Moments musicals són sis petits
cosmos, mons de naturalesa contradictòria i aïllada que representen la
musicalització d’una llum, una sensació i un espai absolutament irrepetibles. Evidencien el fet que sentir és
crear paisatges, i precisament aquesta
és la seva naturalesa: mons que neixen
de la més profunda riquesa de sensació, somnis tan purs que són absolutament habitables, amb pertinents
estacions i climes, horitzons i constel·lacions... Sis perfils d’ombres diverses.
He plantejat l’execució d’aquestes
peces precedides per la lectura de sis
fragments poètics que –partint les
unes i les altres de la mateixa naturalesa artística– volen il·lustrar de forma irracional i poc explícita algun
tret identificatiu de cadascuna d’aquestes existències; volen fer de
porta per a cadascun d’aquests paisatges fets d’arqueologia humana.
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Els transcric en el seu context
pertinent:
Moment musical núm. 1,
en Do major. I. Moderato
«–Rossinyolet, dels boscos alegria,
perquè jo he hagut de ser lo teu botxí,
jo que amb ton cant al vespre m’adormia,
i em desvetllava amb ell cada matí?
Mes germanes petites, d’escarnir-te
provaven amagant-se en la verdor;
les grans, l’alè aturaven per oir-te,
recordant somnioses son amor.
Ma bona mare, en èxtasis tranquil·la,
bevia el cant com rajolí de mel,
com cantaran los angelets del cel?»
JACINT VERDAGUER, «La Mort del rossinyol»
(fragment)

Moment musical núm. 2,
en La b major. Andantino
«–Amor –li diria jo–,
guaita la mar, ampla i clara:
ella ens ha dut al port,
ella ens farà de companya;
el camí de retornar
serà un petó que s’allarga,
jo llegiré en els teus ulls
tot el que espero i em manca
i el viu del cor serà fresc
com una rosa que es bada.
Tornarem al mateix port
d’on vaig sortir per trobar-te;
hi tornarem llavimuts
un dia en caient la tarda;
tu tindràs el cabell pur,
jo, la pell un xic colrada.
I el nostre retorn, el gust
d’una música llunyana.»
MIQUEL MARTÍ i POL, «Mare, si fos mariner»
(fragment)

Moment musical núm. 3,
en Fa menor. Allegro moderato
«El gitano l’ha guanyat,
i llençant els daus s’aixeca,
i agafa les gerres d’or,
i les joies i diademes,
i els bells blasons i estendards,
i pel finestral ho llença!
–Pobres d’aquests encontorns,
partiu-vos-ho i feu-ne festa!
Jo no necessito res
que la Terra és tota meva:
Per teulada tinc el cel,
sol i lluna per llanterna,
per llar els boscos ombrius,
i per llit les planes verdes.»
ÀNGEL GUIMERÀ, «El Gitano» (fragment)

Moment musical núm. 4,
en Do # menor. Moderato
«Si et volta la brossa inclement,
si branca i punxa t’estalonen,
si l’aglevat i el pensament
no saps on donen,
poc trobaràs ni mel ni glop
ni llum de cares vives;
se’t tornaran les genives
fumades com les del llop!
Però si enmig d’espessorall
el pit rebel deixa la fúria,
i troba un caminet com un mirall
fred i glaçat dins la foscúria,
i pot seguir-lo mansament
sense escoltar cap més musica,
sentirà com el fum del pensament
es va aclarint de mica en mica.
Tu no saps el camí què significa?»
JOSEP M. DE SAGARRA, «El poema de Nadal»
(fragment)

Moment musical núm. 5,
en Fa menor. Allegro vivace
«–No sentiu veus que a la porta s’aturen?
Són veus humides d’angúnia i rellent.
–Seran els cans, que de tot s’asseguren
i sempre lladren si acàs passa gent.
–No són els cans; el sentiu com me crida?
“Hereu Riera, desferma el cavall,
puja a la sella i afluixa la brida,
deixa l’altura i arriba a la vall.”
–Pareu esment, que ja és més allunyada,
com si cridessin i anessin fugint:
“Hereu Riera, la teva estimada
dins de la cambra s’estava morint!”»
JOSEP M. DE SAGARRA,, «L’hereu Riera»
(fragment)

Moment musical núm.6,
en La b major. Allegretto
«I aquesta cançó només,
estranya, anònima, lliure,
s’enganxa al llavi, després
de tant dubtar i tant somriure;
i ens dóna un deliri foll,
i sentim el cor com salta,
i ens fa doblegar el genoll,
i ens humiteja la galta.
I sense saber per què
aquest plor viu i serè
tot l’esperit ens amara
i anem reprenent el to
de fa mil anys, de sempre i d’ara.»
JOSEP M. DE SAGARRA, «El poema de Nadal»
(fragment)

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata per a piano núm. 14,
en Do # menor, op. 27/2,
«Clar de lluna»
L’illa que dins d’aquest programa
ens ofereix l’obra de Beethoven
parteix –històricament parlant–
d’una contrarietat destacable. Encara que, durant la vida de Beethoven,
aquesta obra va gaudir d’una popularitat notable, mai no va ésser
coneguda com a «Sonata del Clar
de Lluna», que és de fet (amb perdó)
la forma mediàtica en què ens ha
arribat. El bateig el protagonitza el
poeta i crític musical alemany Ludwig Rellstab, cinc anys després de la
mort del compositor. Rellstab va
descriure la sonata com: «La visió
d’un vaixell en el llac de Lucerna al
clar de la lluna». És evident que la
frase presentava una certa inviabilitat com a títol de l’obra, però no
deixa de sorprendre que la història
fes la tria entre tota la romantitzada
descripció, i n’escollís l’últim terme: Mondschein (clar de lluna). Que
Beethoven en la composició de l’obra –el 1801– no tenia cap visió
programàtica en aquests termes és
evident, perquè entre altres motius,
desconeixia completament el llac de
Lucerna i la llum que la lluna ofereix en aquest indret. L’única guia
fiable, dins d’aquest entramat tan
manipulat, li atorgà l’autor, «quasi
una fantasia».
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Que per als contemporanis de
Beethoven la composició d’una obra
en la tonalitat de Do # menor havia
d’ésser d’una raresa avui en dia intraduïble, és un fet evident per la falta
de precedents històrics amb què
comptava l’autor: no existeix cap
obra de Mozart, i únicament una
sonata per a piano de l’any 1770 de
Haydn, en aquesta tonalitat. Aquest
fet, juntament amb la indicació deixada per Beethoven «quasi una fantasia», ens emplaça a un espai molt
subjectiu, intuïtiu i íntim en el rígid
món de la forma musical sonata. I
vull dir-hi més! Encara que molts
historiadors s’estirin la perruca, en
l’inicial adagio sostenuto s’intueix embrionàriament una idea d’impressionisme, perquè la música ens porta a
veure-hi a través de l’oïda i a sentirhi a través de la vista.

FRANZ SCHUBERT
Tres peces per a piano, D. 946
Les Tres peces per a piano D. 946 representen les últimes voluntats creatives de Schubert –pertanyents a
l’últim mig any de vida del compositor– sobre les quals plana un cert
dubte d’unitat real, així com de
veritable conclusió. No pot eludirse destacar que va ser el mateix
Johannes Brahms qui les va editar
anònimament per primera vegada el
1868. D’ençà d’aquesta primera
publicació afortunada, s’ha mantingut intacta –en totes les edicions
posteriors– la idea d’unitat entre
elles, encara que el manuscrit de les
peces ofereix certs dubtes i més
aviat sembla que se’ns ha llegat en
testament un esbós d’idees sense
cap forma final definida.
L’aspecte global de les peces ens
fa pressentir una certa naturalesa de
Moments musicals més extensos i més
orgànicament desenvolupats, paisatges on s’esdevenen alguns dels
moments més àlgids de l’extensa
productivitat que va ocupar la vida
del compositor, encara que sigui en
forma de silenci i desconeixement,
com a ombres d’un somni íntimament incomprès.

R ECULL G RÀFIC
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VISTA GENERAL DE LA SALA, ABANS DE COMENÇAR EL CONCERT,
QUE MOSTRA LA PRESÈNCIA MASSIVA DE CAPELLADINS,
ELS QUALS PARTICIPARAN D’UNA FESTA EN QUÈ LA MÚSICA, LA POESIA I ELS SENTIMENTS
IMPREGNEN L’AMBIENT.

LA VANGUARDIA,
5 DE FEBRER DEL 2005

L’ENLLAÇ,
3 DE FEBRER DEL 2005
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P R I M AV E R A

Cuarteto Arccus
LARRAITZ OIARZABAL i MARTA HERNANDO, violí
ENEKO NUÑO, viola i AMAT SANTACANA, violoncel

P RO G R A M A
P RIMERA PART
Divertiment per a quartet de corda, WOLFGANG AMADEUS MOZART
en Re major, K. 125a
Allegro
Andante
Presto

Quartet de corda núm. 59, en Sol menor,
op. 74/3, Hob. III:74, «El genet»

992)

FRANZ JOSEPH HAYDN

Allegro
Largo assai
Menuetto. Allegretto
Finale. Allegro con brio

S EGONA PART
Quartet de corda núm. 2,
en Sol major, op. 18/2
Allegro
Adagio cantabile
Scherzo. Allegro
Allegro molto, quasi presto

LUDWIG VAN BEETHOVEN
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert de primavera que aquest any ha coincidit amb
el pont de la segona pasqua, i això fa que no pugui tenir l’audiència que es
mereix.
Perquè aquest és el concert que va a càrrec dels guanyadors del concurs de
l’any anterior: el Cuarteto Arccus, format per Larraitz Oiarzabal, violí;
Marta Hernando, violí; Eneko Nuño, viola, i Amat Santacana, violoncel.
Quan veiem que als polítics els costa posar-se d’acord en el tema de
Catalunya, País Basc i centre, és fantàstic trobar un quartet, els membres del
qual són una parella basca, una madrilenya i un català, que s’entenen meravellosament bé, amb una comprenetració perfecta, i constitueixen un quartet de
tan alt nivell per guanyar el nostre concurs.
Llàstima que no puguin encomanar aquest bon enteniment als polítics: facilitarien molt una colla de coses. Però ells són aquí per fer bona música i fer-nosen gaudir.
Per això ens porten un programa de grans compositors que ens són molt
familiars: Mozart, Haydn i Beethoven. Què més podem desitjar en aquest dissabte de pasqua granada?
Amb tots nosaltres, els guanyadors del Quinzè Concurs Paper de Música de
Capellades, el Cuarteto Arccus, format per:
Larraitz Oiarzabal, violí;
Marta Hernando, violí;
Eneko Nuño, viola,
i Amat Santacana, violoncel.

INTÈRPRETS
CUARTETO ARCCUS
Des que es va formar l’any 2002,
aquest jove quartet ha obtingut diversos premis, com el primer premi
del Quart Concurs de Música de
Cambra Ciutat de Vinaròs, el primer
premi del Quinzè Concurs Paper de
Música de Capellades, el segon premi del Novè Concurs Primer Palau
i el premi del públic del II Festival de
Música de Cambra Vila de Sant
Mateu.
També ha estat seleccionat per la
fundació alemanya Yehudi Menuhin
(2003), dins el programa Live Music
Now!, i Villa Música Stiftung (2004),
per participar a diversos cicles de
concerts a Alemanya i rebre classes
de professors prestigiosos, durant els
pròxims tres anys.
Format per quatre músics joves,
realitza actualment un postgrau a
Alemanya, amb el quartet Melos, a la
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, i ha rebut
classes de Harald Schonewg (quartet
Cherubini), a la Hochschule für
Musik Köln, Colònia. El quartet també ha participat a classes magistrals
de reconeguts músics com Rainer
Schmidt (quartet Hagen) a la Universitat Mozarteum de Salzburg,
Thomas Kakuska i Gerhard Schulz
(quartet Alban Berg), a la Hoch-

schule für Musik Köln, el quartet
Mandelring, a la Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Actualment, el quartet gaudeix
d’una beca atorgada per La CaixaDAAD.
El Cuarteto Arccus està centrant
la seva activitat a Alemanya i a Espanya, on ha actuat al Palau de la
Música Catalana, a la seu de la Fundació Alexander Von Humboldt, a la
biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao, a l’Auditori de la Universitat de
Colònia i al Palau la Redoute de
Bonn-Bad Godesberg. També ha
ofert recitals a ciutats com Valladolid,
Düsseldorf, Vigo, Lleó, Colònia, Sabadell, Duisburg, Bonn, Figueres,
Zamora, Sant Cugat del Vallès, Maó
i Düren.
Així mateix, ha participat a diferents festivals com l’Oberstdorfer
Musiksommer Festival, el Konzert in
der Remise Burg Langendorf o el
cicle de joves valors de la Fundació
Marcelino Botín de Santander, on
estrenaren el Sisè quartet d’Eduardo
Rincón. També ha realitzat diverses
gires per Espanya, organitzades per
Joventuts Musicals d’Espanya. Les seves actuacions han estat retransmeses
per RNE 2, RNE 4 i Catalunya
Música.
La crítica els ha qualificat com a
«músics que entenen la música» i ha
destacat el seu «alt nivell tècnic i instrumental», la seva «sonoritat nítida i
precisa», «manifesta expressivitat»,
«seguretat»,«personalitat musical»…
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LARRAITZ OIARZABAL

MARTA HERNANDO

Violí

Violí

Neix a Andoain, Guipúscoa, el 1980.
Finalitza els estudis musicals al Conservatori Superior de Música de
Sant Sebastià, amb Cristian Ifrim, i
obté els premis d’honor de violí i de
música de cambra.
Posteriorment amplia els estudis
de violí a la Hochschule für Musik
Köln, Colònia, Alemanya, amb la
professora Mihaela Martin.
Ha estat becària del Departament
de Cultura de la Diputació Foral de
Guipúscoa i, actualment, ho és de la
Fundació La Caixa-DAAD.

Nascuda a Madrid, l’any 1980, realitza estudis musicals al Conservatori
de la Comunitat de Madrid, amb la
professora Anna Baget, i a l’Escola
Superior de Música Reina Sofia,
amb els professors Zakhar Bron i Yuri
Volguin.
Va obtenir el primer premi del
Concurs de Música de Cambra de
Guadamora de Pozoblanco, Còrdova, i el segon premi als concursos
de violí de Novosibirsk, Rússia, i
d’Andújar, Jaén.
Actualment està becada per la
Fundació La Caixa-DAAD, i realitza
estudis de postgrau de violí al Conservatori Superior de Música de Colònia, Alemanya, amb la professora
Mihaela Martin.

LARRAITZ OIARZABAK

MARTA HERNANDO

ENEKO NUÑO

AMAT SANTACANA

Viola

Violoncel

Nascut a Barakaldo, Biscaia, l’any
1977. Comença els estudis musicals
al CEM Juan Antxieta de Bilbao,
amb Dan Mitu, i els continua al Conservatori Superior de Música de
Sant Sebastià, amb Cristian Ifrim, on
obté el títol superior de viola.
Posteriorment, becat pel Departament de Cultura de la Diputació
Foral de Biscaia, amplia els estudis de
viola a la Folkwang-Hochschule Essen, Alemanya, amb la professora
Jone Kaliunaite.

Neix a Barcelona, el 1980. Estudia
a la seva ciutat amb Suzanna Stefanovic i amb Peter Thiemann, i al
Conservatori Superior de Música
de Salamanca amb Iagoba Fanlo i
Aldo Mata, on obté els títols superiors de violoncel i de música de
cambra.
L’octubre del 2002 es trasllada a
la Universität für Musik und
Darstellende Kunst Wien, Viena,
becat per la Fundació Pau Casals i
per la Generalitat de Catalunya, per
realitzar un postgrau, amb els professors Wolfgang Herzer i Howard
Penny.
El desembre del 2002 obté el segon premi nacional de violoncel
Florián de Ocampo, celebrat a Zamora.

ENEKO NUÑO

AMAT SANTACANA
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Divertiment per a quartet de corda,
en Re major, K. 125a
És el primer dels tres divertiments
escrits, a principi del 1772, a Salzburg. Mozart tenia 15 anys. Escrits a
quatre veus, s’han fet populars també
en la versió per a orquestra de corda.
Està compost per tres moviments
breus i segueix el tradicional ordre
viu-lent-viu. El primer moviment és
un allegro molt viu. El segueixen un
andante escrit en compàs ternari i un
últim moviment presto, més ràpid que
el primer. Són pàgines encantadores
plenes d’invenció, a cavall entre dos
camps de la música instrumental.
FRANZ JOSEPH HAYDN
.

Quartet de corda núm. 59,
en Sol menor, op. 74/3, «El genet»
És el més conegut dels quartets
opus 74 i rep el sobrenom d’«El
genet», ja que la introducció del
primer moviment i el principi del
quart recorden el galop d’un cavall.
El centre de gravetat del quartet
resideix al segon moviment.
Al principi de l’allegro trobem
una introducció amb un moviment

galopant, ple de salts d’octava i de
breus appoggiature dels quatre instruments a l’uníson. Després d’aquesta
frase de vuit compassos, hi ha un
silenci i un canvi radical de caràcter,
amb cromatismes que passen d’un
instrument a l’altre. El tercer element
existent són els tresets precedits d’una
anacrusi de dues negres.
El sublim largo assai, en 4/4, del
qual el mateix Haydn va realitzar
una versió per a piano, està escrit en
la tonalitat, relativament allunyada,
de Mi major i segueix la forma A-BA’, amb la secció central en Mi
menor. Es tracta d’una pàgina amb
caràcter d’himne. Les genials modulacions estan subratllades amb canvis
radicals de dinàmica.
El menuetto (allegretto) està compost en Sol major. El minuet és diatònic i curt, i, en canvi, el trio és més
llarg i cromàtic i es retroba amb Sol
menor, to que, curiosament, crea una
zona d’estabilitat.
El final (allegro con brio), en 4/4, és
una gran forma sonata que, per la
seva magnitud, gairebé equival a la
resta dels moviments. El tema principal, en Sol menor, saltironant i sincopat, és un dels dos temes que justifiquen el nom de l’obra. El desenvolupament és dramàtic i contrastat,
amb silencis que interrompen la
música de cop per passar del tema

principal al secundari. A la reexposició, el tema secundari apareix en Sol

major, tonalitat que ens acompanyarà
fins al final de l’obra.

S EGONA PART
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quartet de corda núm. 2,
en Sol major, op. 18/2
Compost simultàniament amb el
popular Septet, l’any 1799. Dins el
cicle dels opus 18, és el que té una
influència més clara de Haydn que,
encara llavors, seguia viu i era admirat. Si busquem un exemple del pes
que va tenir Haydn en l’obra del
jove Beethoven, aquesta és la peça
més adequada per escollir.
Allegro. El primer tema consisteix
en un grup de tres motius separats
per curts silencis, en vuit compassos.
Fuses del primer violí, respostes pel
quartet amb una figura de dansa. El
segon tema és més cantabile i està
format per notes curtes i sforzando
en frases distribuïdes també en vuit
compassos. Al desenvolupament,
Beethoven multiplica totes les possibilitats de diàleg i d’intercanvi entre
els quatre instruments a partir de
cèl·lules rítmiques breus i d’una
superposició d’elements diferenciats. Això es nota, sobretot, a la secció fugato, el punt central del moviment. Segueix una reexposició
ampliada i ornamentada amb floritures i imitacions. La coda acaba
amb el tema principal, interpretat
per la viola i acompanyat pels pizzi-

catos dels altres instruments.
Adagio cantabile (en 3/4). Allegro
(en 2/4). Forma A-B-A’. La primera
secció (A) comença amb un dolç
cant en Do major, tocat pel primer
violí i acompanyat pels altres instruments. Aquesta primera secció és
d’un estil ornamentat amb inflexions
cromàtiques. La secció B és un ràpid
allegro, en 2/4, escrit en Fa major.
Està formada per un motiu de semicorxeres en stacatto. La reexposició
(A’) comença amb el tema principal
tocat pel violoncel, el qual alterna el
cant amb el primer violí.
Scherzo (allegro). Aquest moviment
està construït a base de contrastos. La
primera part, en Sol major, proposa
un diàleg immaterial entre els dos
violins sobre un breu motiu arpegiat. El principal contrast és amb el
trio, en Do major, un tema bastant
rudimentari.
Allegro molto, quasi presto (en 2/4).
Té un caràcter popular. S’estableix
sobre un ritme de marxa amb un
primer tema anunciat pel violoncel.
La seva melodia respira llibertat i la
seva estructura mostra una amplitud
pràcticament desconeguda en tots els
temes anteriors. A tot el rondó domina una alegria ensucrada pel
caràcter de serenata mozartiana del
segon tema.
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La construcció del primer tema
del primer moviment (allegro) així
com totes les inclinacions harmòniques de tònica a dominant d’aquest
moviment, han fet que l’obra es co-

negui com a Complimenter Quartett
(quartet dels compliments). La peça
va ser estrenada a Viena, pel Quartet
Schuppanzigh.

R ECULL G RÀFIC

LA MIRANDA,
NÚM. 200, ABRIL DEL 2005

L’ENLLAÇ,
DIA 12 DE MAIG DEL 2005
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EN DRAGAN VASILJEVIC, GUANYADOR DEL CONCURS 2005,
LLIURA EL RAM A UNA GUANYADORA DE L’EDICIÓ 2004

ÉS L’HORA D’APLEGAR LES CADIRES O DE MARXAR, EN ACABAT
EL CONCERT. EN PRIMER TERME EN JOSEP COMELLAS I LA SEVA
MULLER, ROSAURA.
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Dina Nedéltcheva, piano

P RO G R A M A
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P RIMERA PART
Suite anglesa per a tecla núm. 3,
en Sol menor, BWV 808

JOHANN SEBASTIAN BACH

Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Gigue

Sonata per a piano núm. 60,
en Do major, Hob. XVI:50

FRANZ JOSEPH HAYDN

Allegro — Adagio — Allegro molto

S EGONA PART
Nocturn, en Do # menor, op. 27/1
Balada núm. 4, en Fa menor, op. 52
Suite Iberia, segon quadern
III. Triana

FRÉDÉRIC CHOPIN
FRÉDÉRIC CHOPIN
ISAAC ALBÉNIZ

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al Paper de Música d’estiu (tot i que les fortes calors ja
han passat) a càrrec de Dina Nedéltcheva, piano, finalista del nostre concurs
l’any 2003.
Amb 19 anys es va atrevir a presentar a la primera part una balada de
Chopin amb la qual va tenir el mèrit extraordinari de passar a la final. I en
aquesta final, amb un coratge impressionant, va tocar el primer moviment (allegro con brio) de la sonata «Waldstein» de Beethoven i un scherzo de Chopin.
Porta el seu currículum poblat de primers premis que no solament ha guanyat com a solista, sinó també amb una formació de trio (violí, clarinet i piano)
que ha començat el 2002.
Ha ofert concerts a Bulgària, Espanya i Àustria, i ara està a punt de
començar una gira pel sud d’Alemanya. I tot això quan està finalitzant estudis superiors i completant la seva formació.
En el programa d’avui ens porta una suite de Bach, pedra de toc per a qualsevol bon professional, i amb Haydn, Chopin (sempre compromès) i Albéniz
completarà el recital.
Que passeu tots una bona vetllada gaudint de la jove artista que és Dina
Nedéltcheva.
Amb tots nosaltres
Dina Nedéltcheva.

INTÈRPRET
DINA NEDÉLTCHEVA
Piano
Neix a Plovdiv (Bulgària) el 1983.
Inicia els seus estudis musicals a l’edat de quatre anys a la seva ciutat
natal. El 1995 es trasllada a Espanya i
continua els seus estudis al Conservatori de les Illes Balears sota la tutela de Joan Moll i Miquel Estelrich,
on finalitza el grau mitjà.
Ha rebut classes magistrals impartides per Roberto Bravo, Andrzej
Jasinski, Nelson Delle-Vigne, Ludmil
Anguelov, Paolo Giacometti, Albert
Attenelle, Paul Badura-Skoda i Alicia
de Larrocha.
És guanyadora de diversos primers
premis: Marisa Montiel (Linares);
Rotarct Club (Palma de Mallorca);
Miquel Ballester i Serra; Palmañola i
Juventudes Musicales de Sóller. Ha
obtingut el segon premi en el Concurs Internacional de piano Ciudad
de San Sebastián (2004), segon premi
en el Concurs Permanent Juventudes Musicales de España (2004), primer premi en el Concurs Eugenia
Verdet (Catalunya, 2004) i segon premi en el Concurs Piano-Junior de
Barcelona (2005).
Des del 2002 és membre del Trio
Tríptic (violí, clarinet i piano). Amb
aquesta formació cambrística ha
obtingut dos premis: primer premi
en el Concurs Art Jove (illes Balears)

i segon premi de Juventudes Musicales a Vinaròs (Castelló).
Ha estat convidada per la JONDE
a col·laborar en diverses trobades de
música de cambra (Lleó, Sevilla...).
Ha participat en diversos cursos
d’especialització musical: «Las sonatas
de Beethoven» de Charles Rosen,
«Interpretación de la música para teclado de Bach» de Paul Badura Skoda
i «Análisis musical» de Teresa Catalán.
Ha ofert recitals a Bulgària, Espanya i Àustria.
Actualment està finalitzant els
seus estudis en el Conservatori Superior de Música de Badajoz amb el
professor Ángel Sanzo. També completa la seva formació amb Ireneusz
Jagla i Mariana Gurkova.
A l’octubre d’aquest any realitzarà
una gira pel sud d’Alemanya, participant al Festival per a Joves Intèrprets
de Munic.
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C O M E N TA R I

MUSICAL

PRIMERA PART
JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite anglesa per a tecla núm. 3,
en Sol menor, BWV 808
No es coneix exactament la data de
composició de les sis Suites angleses
per a clavecí (BWV 806-811). Hom
admet, en general, que Bach hi
començà a treballar bastant aviat, a
Weimar pels volts del 1715, i que les
va acabar en l’època de Cöthen,
entre el 1717 i el 1723. No obstant
això, Norbert Dufourcq opina que
els preludis que obren cada suite
anglesa van ser afegits posteriorment, segurament durant l’estada de
Bach a Leipzig. És veritat que aquestes suites ens ofereixen una sèrie d’elements diferents, cosa que reforça la
idea que les componen moviments
diversos de diferents períodes de la
carrera de Bach.
Prelude (en 3/8): veritable moviment de concert, aquest preludi està
emparentat amb la transcripció per a
clavecí dels concerts per a violí de
Vivaldi, que Bach va fer a Weimar.
A més, aquest moviment anuncia el
Concert italià (BWV 971). En realitat
es basa en l'oposició –típica del concerto grosso– entre els vigorosos passatges de tutti, amb els seus grans
acords, i els episodis de soli, més
expressius. El tema principal discorre

a través de tot el preludi i reapareix,
unes vegades harmonitzat i unes altres ornamentat.
Allemande (en 4/4): una alemanda
succeeix aquest preludi d’estil sever.
La línia melòdica de la veu inferior
és la que sembla que té la més gran
importància, ja que passa, alternativament, d’una veu a l’altra, a la primera part, per tornar, invertida, al
començament de la segona. Aquest
tema, amb algunes modificacions,
servirà de conclusió.
Courante (en 3/2): Bach compon
una courante a la francesa, suau, elegant i lleugera. Una successió de
cadències, cada tres compassos,
accentua el segon període.
Saraband 2 (en 3/4): obra mestra
de profunda expressió, aquesta sarabanda està acompanyada pel seu
doble. El baix és immutable en els
dos moviments, però l’ornamentació
del doble dóna a la sarabanda un
caràcter turmentat.
Gavotte I i Gavotte II, o la Musette
(en 2/2): a una gavota viva i rotunda,
en Sol menor, la succeeix una gavota
en forma de musette, en Sol major.
Gigue (en 12/8): Bach ha escollit
aquí la forma fugada. Tres exposicions del tema (descendent i per
graus conjunts, a la primera part,

ascendent i disjunts, a la segona),
entren successivament al començament del segon període. Amb aquests
dos aspectes (moviment directe i
moviment invers) és com acaba
aquesta giga.
FRANZ JOSEPH HAYDN
Sonata per a piano núm. 60,
en Do major, Hob. XVI:50
Que sigui o no la darrera que Haydn
va compondre, no sabem quin dels
dos moviments hem d’admirar més
en aquesta sonata que no fou publicada fins al 1800.
L’allegro inicial es basa en un sol
tema angulós, d’aparença austera,
però que es guarnirà amb un contracant nou a cada aparició. Les tres
aparicions de l’exposició, a les quals
responen unes altres completament
diferents en la repetició, permeten
preguntar-se si Haydn no ha volgut
unir aquí les dues grans formes irreconciliables de la música pura: la
forma sonata i la variació. El gran
desenvolupament sobrepassa tot allò
que és propi de les altres sonates
per la seva audàcia modulatòria, gairebé visionària. No obstant això, encara és més sorprenent la variació de
la segona aparició del tema en la reexposició: pianissimo en el registre
agut del piano, legato, amb audaces i
sincopades harmonies, aureolades
per un pedal, expressament indicat
per Haydn.

L’adagio en Fa pot ser considerat
un homenatge fúnebre a Mozart, ja
que evoca l’andante cantabile de la
Sonata K. 130. És una sublim fantasia, en què el somni ens arrossega fins
a les tonalitats més allunyades, i una
sobtada immersió, en Fa menor,
sembla plorar el gran amic desaparegut. La coda, visionària, frega les zones de beatitud serena que ens obre
en aquesta mateixa època l’andante
de la darrera Simfonia núm. 104.
L’allegro molto final ha estat qualificat de «minuet embogit» i és un
caprici d’aire schumannià, però, al
mateix temps, trobem saborosos testimoniatges d’aquest humor que féu
de Haydn «el compositor més espiritual que hagi existit mai», un humor d’unes conseqüències a vegades
molt audaces, però mai inconscients.
Així, des del començament, el tema
es perd en una tonalitat molt allunyada. Hi ha un breu silenci i tornem a començar en Do major, com
si no hagués passat res –per primera
vegada, Mozart havia procedit així
en el seu últim Quartet K. 590–.
Hom recorre a l’esperit de l’auditor
per reconstituir mentalment, durant
el breu silenci, l’encadenament, la
transició que permet tornar a trobar
la tonalitat principal; primer signe,
encara imperceptible de la degradació de la tonalitat: passat un segle,
Schönberg demana constantment als
seus auditors aquest esforç de reconstitució harmònica.
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S EGONA PART
FRÉDÉRIC CHOPIN

tiu, que ens torna a la cantilena del
començament.

Nocturn, en Do # menor, op. 27/1
Balada núm. 4, en Fa menor, op. 52
Els dos Nocturns, opus 27, compostos
el 1835, foren publicats l’any
següent, simultàniament a Leipzig, a
Londres i a París per Schlesinger.
L’editor anglès els donà un subtítol
seductor: «Els gemegaires»! Estan
dedicats a la comtessa d’Apponyi,
dona de l'ambaixador d’Àustria a
França, el saló musical de la qual
s’honorava freqüentment amb la
presència de Chopin.
El Nocturn núm. 1 d’aquest opus
(larghetto, 4/4) conté molta força i
molta febre interior. Comença amb
una cantilena palpitant i tendra, molt
vocal, sostinguda pel moviment ondulatori i la flexibilitat d’un acompanyament de corxeres que Chopin
interpretava a mitja veu. Un motiu
intermedi s’uneix a la primera melodia i, amb aquesta, introdueix progressivament la segona part de l’obra,
più mosso, en 3/4. La febre augmenta
amb l’aparició d’un nou tema en octaves sobre el grunyit continu dels
tresets del baix. Després, l’apassionada agitació culmina quan aquest
tema es transforma en acords sobre
un baix que solca el teclat. Segons
André Coeuroy, se succeeixen aquí
«ràpids estats de l'ànima» que donen
la fugitiva il·lusió d’un vals. Una
transició harmònica excepcional, seguida d'un calderó i d'un curt recita-

La composició de les quatre balades
de Chopin s’esglaona a través d'una
dotzena d’anys. Totes elles estan
construïdes amb un compàs binari
de subdivisió ternària: 6/4 i 6/8. Per
la intensitat de l’accent melòdic i per
la riquesa de l’escriptura harmònica,
figuren entre les obres més aconseguides del músic.
La darrera de les balades, composta
el 1842 i publicada a Leipzig i a París,
per Schlesinger, el 1843, està dedicada
a la baronessa Charlotte Rotschild.
Extraordinària obra mestra per la seva
inspiració i eloqüència, per l’originalitat dels motius i la riquesa de la seva
harmonia, és una pàgina patètica, a
vegades apassionada i a vegades trista,
fins i tot suplicant, en què Alfred
Cortot veia «una sumptuositat harmònica, un refinament d’escriptura
significatiu d’una nova orientació en
l’estil de Chopin. Sens dubte, si
hagués viscut, és amb aquest caràcter
precursor del nostre impressionisme
musical com hauria escrit les seves
obres de l’esdevenidor».
Comença l'andante con moto amb
set compassos d'introducció, sobre un
motiu d'un lirisme tendre i nostàlgic
que reapareixerà al centre de l’obra.
El primer tema, mezza voce, té el
caràcter expressiu d’un nocturn,

amenitzat per un petit dibuix d’alegres corxeres. Llargs acords forte,
sobre poderoses octaves que semblen
balancejar-se, condueixen a la reexposició del tema, transformat en la
seva línia melòdica ornamentada per
una graciosa línia de terceres paral·leles.
Un brillant accelerando ens porta al
segon tema, exposat sobre un tranquil ritme de barcarola. Després, tot
s’anima amb una empenta impressionant que es calmarà amb el retorn de
les tendres inflexions de la introducció, però aquesta vegada en La major,
que, al seu torn, s’esvaeixen com un
somni en una cadència dolcissimo
sobre lleugers i aeris arpegis escrits
en petites notes. Un sorprenent cànon
a dues, i després a tres veus, s’encadena immediatament sobre els elements
del primer tema, que prenen aquí un
caràcter inquiet i turmentat, però
que es desenvolupen i es transformen
immediatament en alegres tresets
remolinants. Fins i tot el segon tema
participa en aquesta explosió sonora,
que s’aboca sumptuosament fins a
l’arribada de tres corxeres fortissimo,
interrogatives, allargades per dos silencis i un calderó. A aquesta interrogació, responen sordament cinc
llargs i clars acords que semblen marcar el començament de la coda al mig
d’un esvalot ple de vitalitat, travessat
per passatges de tresets de terceres,
octaves i acords. La Balada, que havia
començat com un somni, acaba amb
un calorós entusiasme.

ISAAC ALBÉNIZ
Suite Iberia, segon quadern.
III. Triana
És amb Iberia amb què esclata finalment el geni llargament contingut del
músic espanyol. Aquesta col·lecció segueix sent l’obra mestra d’Albéniz i
una obra mestra absoluta de la literatura pianística. Consta de dotze «impressions», compostes entre el 1905 i
el 1908 (publicades a París, del 1906 al
1909), repartides en quatre quaderns,
amb tres peces cadascun. És notable
que Albéniz va concebre Iberia com
un «adéu» a Espanya, decepcionat per
l’acollida que li havia reservat el seu
país, ja que es va sentir com un exiliat. Tota Iberia respira folklore, però
un folklore artificial, reinventat, i, no
obstant això, més autèntic que mai.
Aquest fou el secret d’un home que
estava tan pròxim a les fonts, que en
feia brollar aigües noves.
Triana. L’enèrgic tema d’un pasdoble, en Fa sostingut menor, obre l'última peça del quadern segon, que
evoca un barri de Sevilla. El ritme de
bolero dóna lloc a una transició complexa i audaç –hi ha nombroses dissonàncies i falses relacions– envers un
segon tema, en la lluminosa tonalitat
de La major. Aquest segon, tema una
marxa torera, no és altra cosa que una
derivació del pasdoble, que no reapareixerà a la reexposició. Una breu
seqüència modal, feta de grupetos i
incisius stacatti, introduirà la conclusió, que torna a la tonalitat inicial.

715

R ECULL G RÀFIC

L’ENLLAÇ, DIA 15 DE SETEMBRE DEL 2005

717

EL GRAN PIANISTA ALBERT ATTENELLE,
SOTS-PRESIDENT DEL JURAT DEL NOSTRE CONCURS, HA FELICITAT SATISFET LA SEVA ALUMNA

DINA CONSERVA UN BON RECORD DEL CONCERT FET A CAPELADES, COM NOSALTRES
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Joan Antoni Pich, violoncel
Àlex Ramírez Gama, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Sonata per a violí i piano,
en Sol major, K. 293a

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Transcripció A. VALDMA/V. DESPALJ

Allegro con spirito
Allegro

Sonata per a violoncel i piano núm. 4,
en Do major, op. 102/1

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Adagio. Allegro vivace
Adagio. Tempo d’andante. Allegro vivace

S EGONA PART
Sonata per a violoncel i piano,
en Do major, op. 119

SERGUEI PROKÓFIEV

Andante grave. Tranquillo ed espressivo
Moderato
Allegro ma non troppo

Le grand tango, per a violoncel i piano

ÁSTOR PIAZZOLLA

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert de tardor, amb el qual celebrem el nostre
aniversari: 17 anys de Paper de Música!
I per celebrar-ho tenim un duo de violoncel i piano, format per Joan
Antoni Pich Caneda, violoncel, i Àlex Ramírez Gama, piano, els quals
es presenten en tant que finalistes del nostre concurs de l’any passat. Però he
d’afegir que en Joan Antoni Pich es va presentar, l’any 2001, amb un quartet
i va arribar també a la final i l’Àlex Ramírez Gama, com a solista, va ser
finalista l’any 1998 i guanyador ex aequo l’any 2000.
Com a duo varen començar a principi del 2003, amb vocació de constituir
una formació estable, i ja porten diversos premis guanyats, coronats pel primer
premi, per unanimitat del jurat, en el Vintè Concurs de Música de Cambra
Ciutat de Manresa.
Ells han escollit la música com a eix vertebrador de la seva vida, ja que hi
estan dedicats d’una manera total. Per això, tot i que fa tan poc temps que
formen duo, obtenen tan bons resultats, que els fan justícia i que anuncien un
futur brillant per a aquest jove duo Pich-Ramírez.
Per celebrar el nostre 17è aniversari ens porten obres amb tonalitat major
i acaben amb un gran tango, perquè puguem passar una vetllada ben gratificant.
Nosaltres, com cada any, aprofitem l’avinentesa de l’aniversari per repetir
el nostre agraïment a la Maria i a la Montserrat Tutusaus, que desinteressadament, any rere any, ens preparen uns bonics rams per als músics, i a vosaltres,
públic assistent, que feu ressaltar amb el vostre respecte la qualitat que ens van
oferint els músics que passen per la nostra sala.
Aquesta vegada us he de demanar disculpes perquè la tramesa ha arribat
massa tard a correus, per anunciar aquest concert. Per això es va fer l’esforç de
portar els sobres de Capellades, personalment, a la bústia de cadascú. Pensem
que és un tema d’aprenentatge (ho porta una nova persona des de fa poc
temps) i farem el que calgui de la nostra banda perquè no es torni a repetir
aquest error.
Tot i així, felicitem-nos per aquest 17è aniversari, i que per molts anys en
puguem complir força més.

Un darrer aclariment respecte al programa: pel que fa als moviments, la
sonata de Beethoven en té 2, i la sonata de Prokofiev en té 3 (no els que diu
el programa).
Amb tots nosaltres, el duo de violoncel i piano format per
Joan Antoni Pich i Àlex Ramírez Gama.

INTÈRPRETS
DUO PICH - RAMÍREZ
Format a principi del 2003, el duo
Pich - Ramírez és una de les poques
formacions estables, de la seva naturalesa, dins el panorama musical
català. Ha rebut consells de mestres
com Bernard Greenhouse, el duo
Lluís Claret-Josep Colom i Christophe Coin, entre d’altres. El no-

vembre del 2003 obté el tercer
premi del VI Certamen Internacional de Joves Intèrprets Pedro Bote, a
Villafranca de los Barros (Badajoz).
El 2004 participa al XV Concurs
Paper de Música de Capellades i
queda en segon lloc. El passat febrer
guanya, per unanimitat del jurat, el
primer premi del Vintè Concurs de
Música de Cambra Ciutat de Manresa. Ha actuat arreu de l’Estat i a
França.
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JOAN ANTONI PICH

ÀLEX RAMÍREZ GAMA

Violoncel

Piano

Inicia els estudis al Conservatori de
Badalona, amb Mark Friedhoff. Els
continua amb Peter Thiemann, al
Conservatori del Liceu, i amb María
de Macedo, a Madrid. Obté el títol
superior, com a alumne de Michael
Müller, al Reial Conservatori de La
Haia. Ha perfeccionat la formació
amb mestres com Janos Starker, Bernard Greenhouse, Lluís Claret, Ferenc
Rados i el quartet Alban Berg, entre
d’altres. Ha estat convidat a participar
a les classes magistrals dels festivals
d’Orlando (Països Baixos) i de Schleswig-Holstein (Alemanya). Ha actuat
com a solista de la JONDE (Jove
Orquestra Nacional d’Espanya) i de
la JOSC (Jove Orquestra Simfònica
de Catalunya). També ha col·laborat
amb les orquestres simfòniques de
Ràdio Televisió Espanyola, d’Euskadi,
de Castella-Lleó, amb la Reial Filharmonia de Galícia i amb l’OBC. Ha
guanyat el Setzè Premi Ciutat de
Manresa, amb el quartet de corda
Arché, i ha estat premiat al Setè Concurs Montserrat Alavedra de Terrassa,
amb el sextet Barcelona Collage. Amb
aquestes formacions, ha actuat arreu
de l’Estat, a Holanda, a Alemanya, a
França, a Finlàndia i a Portugal. Actua, regularment, amb els grups BCN
216 i Barcelona Collage. Així mateix,
és solista de l’Orquestra de Cambra
de Granollers. A més, és professor de
violoncel a l’Escola de Música de
Barcelona.

Nascut a Barcelona, inicia els estudis
al Conservatori Superior de Música
del Liceu, amb Margarida Serrat i
Benjamí Santacana. El 1999 obté el
premi d’honor de grau superior. Posteriorment, continua la formació a
Madrid, amb el pianista Josep Colom,
a la Universitat d’Alcalà d’Henares.
Així mateix, ha rebut classes de mestres com Alicia de Larrocha i Paul
Badura-Skoda. Ha estat guardonat a
diversos concursos, com a solista i
com a músic de cambra: Concurs Nacional de Joves Pianistes Ciutat d’Albacete, 2003; Concurs Permanent de
Joves Intèrprets de Joventuts Musicals,
2002; Concurs Paper de Música de
Capellades, 2000; El primer Palau,
1998; Concurs de Música de Cambra
Ciutat de Manresa, 2004; Jugend
Musiziert de l’EMCY, 1999. Ha actuat a Espanya, França, Alemanya i
Portugal, sol o en col·laboració amb
altres músics o formacions (Wolfgang
Güttler, BCN 216, Bilbao Cámara,
Trio Scherzo, Simfonietta Porta Ferrada, orquestres de cambra Joan Valls i
Nacional d’Andorra). Actualment és
membre del Trio Addirsi i actua, regularment, amb l’agrupació Barcelona
Collage. És professor d’instrument a
l’escola municipal de música Can
Roig i Torres de Santa Coloma de
Gramenet i pianista de repertori i
professor de música de cambra al
Conservatori Superior de Música
del Liceu.

C O M E N TA R I

MUSICAL

PRIMERA PART
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sonata, en Sol major, K. 293a
Fins a final del segle XVII, l’obra
escrita per a violí i teclat es pot
considerar música per a solista acompanyat. Durant el barroc, el paper
del clavicèmbal es redueix a un pur
acompanyament, en forma de baix
continu. Amb l’arribada del fortepiano, a principi del segle XVIII, s’inverteixen els termes i passa a ser el
teclat qui adquireix un paper predominant.
Les primeres partitures de Mozart per a aquest duo (K. 6-15) són
senzilles obres de joventut, mitjançant les quals segueix les passes de
Johann Christian Bach. Amb el següent grup de sonates (K. 301-306),
Mozart porta el duo de piano i violí
a una altra dimensió, tot formant un
veritable conjunt de cambra. Les sonates K. 301-306 foren escrites a
Mannheim, el 1778, el mateix any
que les famoses sonates per a piano
K. 330-333 i que la música concertant per a flauta i orquestra.
La Sonata K. 293a (antiga K. 301)
s’estructura en dos moviments. El
primer, concebut originalment per
a flauta, és una forma de sonata clàssica. El segon, escrit en forma A-BA, té aire de dansa i una clara

influència barroca, sobretot a la secció central.
La transcripció per a violoncel
i piano és obra del pianista estonià
Arbo Valdma i del violoncel·lista
croat Valter Despalj.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata per a violoncel i piano núm 4,
en Do major, op. 102/1
De la mateixa manera que Mozart
amb les sonates per a piano i violí,
fou Beethoven l’impulsor del modern duo per a piano i violoncel.
La majoria dels tractats agrupen
la música de Beethoven en tres períodes, d’acord amb l’evolució compositiva experimentada pel músic
alemany al llarg de la seva obra. Les
cinc sonates per a violoncel i piano
abracen les tres èpoques: les sonates
1 i 2 (opus 5, 1795), d’estil haydnià,
pertanyen a la primera; la sonata en
La major (opus 69, 1808), contemporània de les simfonies 5 i 6, del
concert per a violí i del cèlebre Emperador, a la segona; i les sonates 4
i 5 (opus 102, 1815), a la tercera, segurament el període més dens i ric
de l’obra de Beethoven.
La Sonata en Do major, op. 102/1,
fou escrita l’estiu del 1815, i està
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dedicada a la comtessa Marie von
Erdödy, tot i que el destinatari real de
l’obra era el violoncel·lista del Quartet Schuppanzigh, Joseph Linke.
L’obra presenta una estructura i un
caràcter molt similars als de la Sonata
per a piano núm. 28 (obra immediatament posterior).
A totes dues partitures, Beethoven reestructura (una de les principals característiques del tercer estil)
la forma sonata.

En certs aspectes, fins i tot podríem afirmar que hi ha un retorn al
barroc, tant per l’estructura lentràpid-lent-ràpid, com pel marcat
caràcter polifònic dels moviments.
Inicia l’obra amb un andante (a la
manera d’un ricercare, a l’opus 102,
i d’una siciliana a la Sonata núm. 28),
seguit d’un allegro amb aire de marxa.
El segueix l’adagio, on recapitula el
tema de l’andante inicial, i clou l’obra
amb un segon allegro d’estil haydnià i
clarament contrapuntístic.

S EGONA PART
SERGUEI PROKÓFIEV

Escrita l’any 1949, cap al final de la
vida del compositor. Significativament, és el moment en què també
produí obres com la Simfonia concertant, el Concertino per a violoncel i
orquestra i la Sonata per a violoncel sol
(obra inacabada), inspirat per un aleshores jove violoncel·lista rus anomenat Mstislav Rostropòvitx.

volupament i transformació del
material temàtic, el moviment arriba a un clímax frenètic, en què els
instruments imiten el so de grans
campanes abans de caure en un
inusual final amb harmònics del
violoncel. El segon moviment, un
scherzo, és la típica «broma» de
Prokófiev: a voltes maliciós i a voltes derivant cap a llargues melodies.
El tercer moviment torna al caràcter expressiu i generós del primer,
tot combinant melodies líriques
amb un ritme ràpid i lleuger.

L’obra s’obre amb un andante
que explora les possibilitats melòdiques del violoncel, en els seus registres més extrems: des dels greus de
l’inici (Prokófiev escriu al principi
de la sonata: Un home. Amb so orgullós) fins als aguts del segon tema.
Després de diverses fases de desen-

El segon tema ens sona poc a
Prokófiev: recorda, pel seu caràcter
oriental i seductor, la música del seu
contemporani armeni, Aram Khatxatúrian. La coda ens torna a l’esplendor èpica del principi de la sonata: el
compositor ens porta cap a una apoteosi en un Do major incontestable.

Sonata per a violoncel i piano,
en Do major, op. 119

ÁSTOR PIAZZOLLA
Le grand tango,
per a violoncel i piano
Le grand tango fou una de les últimes
obres escrites pel compositor i bandoneonista argentí Ástor Piazzolla.
Fou dedicada a un ja gran i internacionalment reconegut Mstislav
Rostropòvitx, qui, de fet, en féu l’en-

càrrec. Fou estrenada, per ell mateix,
a Nova Orleans l’any 1990. Dividida
en tres seccions, Ritme de tango —
Meno mosso — Piu mosso, l’obra ens
mostra els grans trets de la música del
seu autor: els recursos expressius de
la música popular de Buenos Aires, el
gust per l’ús de la polifonia i la utilització de la tonalitat per crear tensió i distensió més enllà de les formes
clàssiques de la música occidental.
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Fantasiestücke, op. 73

ROBERT SCHUMANN

Zart und mit Ausdruck (Tendre i amb expressió)
Lebhaft, leicht (Viu, lleuger)
Rasch und mit Feuer (Ràpid i fogós)

Fantaisie, per a saxo i piano

DENIS BÉDARD

Vif et gai

Lamento et Rondeau, per a saxo i piano

PIERRE SANCAN

Adagio espressivo — Vif

S EGONA PART
Sonata, per a saxo i piano, op. 29

ROBERT MUCZYNSKI

Andante maestoso
Allegro energico

Sonata, per a saxo i piano

DAVID MASLANKA

2n mov. Very expressive

Klonos, per a saxo i piano
Allegro — Andante moderato — Allegro

PIET SWERTS

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert d’hivern a càrrec del duo de saxo i piano
Ganzer - Salleras, finalistes de la darrera edició del Concurs Paper de
Música de Capellades.
Aquesta formació és la segona vegada que toca en aquesta sala. La primera
fou el 26 de febrer del 94, i d’això ja fa 12 anys!
El duo es va formar l’any 2002 a Barcelona, i ja compta amb una colla
de premis i concerts a festivals internacionals, a l’Auditori Maurice Ravel de
París, a l’Auditori Caja Madrid de Barcelona i al Festival del Mercat de
Música Viva de Vic, entre d’altres.
David Salleras Quintana, saxo, ja es va destacar en obtenir només amb
18 anys el premi d’honor de grau superior del seu instrument. Seguint en
aquesta línia, a París obté la medalla d’or de saxo per unanimitat del jurat
i en una altra ocasió repeteix medalla d’or per unanimitat amb felicitacions
del jurat, també prop de París. És de Figueres, a l’Alt Empordà.
Gemma Ganzer Justícia, piano, tampoc no es queda enrere i obté també
a París la medalla d’or per unanimitat del jurat amb menció especial.
En la seva formació intervenen artistes tan destacats com Alicia de
Larrocha, Edith Fischer, Paul Badura-Skoda i Josep M. Colom.
I amb el programa que el duo Ganzer - Salleras ens ofereix avui, ens
descobriran una colla de compositors, desconeguts per la majoria de nosaltres,
amb noves músiques i noves emocions.
Us proposem, doncs, una vetllada extraordinària a càrrec de dos joves
artistes, tots dos medalla d’or per unanimitat del jurat del conservatori Claude
Debussy de París (honor reservat només a uns quants escollits), el duo
Ganzer - Salleras.
Amb tots nosaltres:
David Salleras, saxo,
i Gemma Ganzer, piano.

INTÈRPRETS
DUO GANZER - SALLERAS
Integrat per la pianista Gemma
Ganzer i el saxofonista David Salleras, es va formar, l’any 2002, a Barcelona.
Ha estat reconegut amb el primer
premi del Concurs Internacional de
Joves Intèrprets J. I. C. (Barcelona),
amb el primer premi de música de
cambra del Concurs l’Arjau (Barcelona), amb el segon premi del
Concurs de Música de Cambra de
Castellterçol, amb la menció d’honor del Concurs de Música de
Cambra de Vinaròs i amb la menció
d’honor del Concurs de Música de
Cambra de Valldoreix.
Entre els nombrosos concerts que
ha ofert, cal destacar la seva actuació
al XVI Festival Internacional de
Piano i Música de Cambra de Blonay,

Suïssa, a l’Auditori Maurice Ravel
de París, a l’Auditori Caja Madrid de
Barcelona, als cicles «Clàssica als
parcs» i «Joves&clàssica» de Barcelona, al 25è Festival Internacional de
Músiques de Torroella de Montgrí i
al 17è Mercat de Música Viva de Vic,
tot representant l’espectacle Defrosted
and Cooked, que es va fer juntament
amb el col·lectiu eaeccc.

DAVID SALLERAS QUINTANA
Saxòfon
Va estudiar al Conservatori Superior
de Música del Liceu, on, amb 18
anys, va obtenir el premi d’honor de
grau superior de saxo.
Més tard, decideix continuar els
estudis a París, amb el professor
Nicolas Prost, al Conservatori Claude Debussy, on obté la medalla d’or
de saxo, per unanimitat, i el premi
de perfeccionament de música de
cambra.
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Entre d’altres premis i reconeixements, és mereixedor del primer
premi per a joves intèrprets de Barcelona, del primer premi del Concurs de Música de Cambra de la
Universitat de Barcelona, de la beca
de la Fundació Agrupació Mútua,
del Premi Joves Intèrprets, atorgat
per la Fundació CANAVY de París,
i de la beca de perfeccionament d’Ibercaja.
Participa a espectacles de creació
contemporània com Poétiques instrumentales, de Gilles Cagnard, i Envolts,
d’Estephan Bartoli, i al recital dedicat a Therry Escaich, tot interpretant
l’obra Trei Intermezzi. També és
sol·licitat, com a solista, a festivals i a
recitals com el Festival de Guitarra
d’Angulema, França, i el Festival de
Saxo de Nàpols.
Ha finalitzat la formació, becat
per la Generalitat de Catalunya,
amb el reconegut intèrpret internacional Jean-Yves Fourmeau, a París,
on ha obtingut la medalla d’or per
unanimitat amb felicitacions del
jurat del CNR de Cergy-Pontoise.

GEMMA GANZER JUSTÍCIA
Piano
Va estudiar al Conservatori Superior de Música del Liceu, on va obtenir els títols de grau superior de
piano i de grau superior de música
de cambra. A més, ha cursat perfeccionament de música de cambra al
Conservatori Claude Debussy de París, on ha obtingut la medalla d’or
per unanimitat del jurat i amb menció especial.
Ha estat alumna de Maria Teresa
Monteys, professora de l’Acadèmia
Marshall, on, a més, ha rebut classes
magistrals de la concertista Alicia de
Larrocha. Actualment assisteix a classes de perfeccionament impartides
per la pianista i concertista xilena
Edith Fischer.
Ha participat a les tres darreres
edicions del Curs Internacional de
Piano i Música de Cambra de Blonay, Suïssa, on ha rebut classes magistrals de Paul Badura-Skoda, Bernd
Zack, Josep Maria Colom, Maria Iris
Radrigan, Michael Davidson i Péter
Nágy, entre d’altres.
Durant els darrers anys, ha ofert
nombrosos concerts, com a solista i
amb diferents formacions de música
de cambra, a la Casa Elizalde de Barcelona. Així mateix, actua al recital
Joves Pianistes, amb la formació trio
Agitato a l’Auditori de l’Ajuntament
de Sant Sebastià, al Casal del Metge
de Barcelona i al cicle de cant i piano
de la Casa Golferichs.

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
ROBERT SCHUMANN
Fantasiestücke, op. 73
Els Fantasiestücke, originals per a
clarinet i piano, van ser compostos
el 1849, un any molt prolífic per a
Schumann, particularment en el
terreny del duo de piano i instrument de vent.
Cada una de les tres peces, construïdes en forma de lied amb coda,
és intensament lírica, d’unes sonoritats nostàlgiques i evocades, en la
versió que avui us proposem, per la
sonoritat i el timbre delicat del saxo
soprano. Les tres peces es toquen
sense interrupció. La primera porta
la indicació següent: «tendre i amb
expressió». És una elegia, on la suau
melodia de l’instrument de vent
dialoga amb els tresets del piano. A
la part central, els instruments s'intercanvien arpegis per moviment
contrari. La segona peça, de caràcter
«viu i lleuger», és un scherzo voluble
en què tots dos instruments dialoguen animosament. La tercera, amb
la indicació «ràpid i fogós», reprèn
els elements de les peces anteriors,
lliurement modificats. Hi trobem
una secció central de caràcter misteriós, on la vivacitat del començament dóna pas a un passatge més
apagat, d’una inquietud latent als

tresets acèfals del piano. Finalment,
s’arriba a una coda que ha d’anar
«progressivament més i més ràpid».
Així, la música es va accelerant fins
a l’últim arpegi ascendent, el qual
culmina amb els brillants acords
finals.
DENIS BÉDARD
Fantaisie, per a saxo i piano
Aconsegueix els premis d’orgue, clavecí, música de cambra, contrapunt
i fuga del Conservatori del Quebec,
a més del Premi Europa del 1975.
Actual professor del Conservatori
del Quebec, és, alhora, un reconegut
concertista d’orgue.
Com a compositor li devem diferents obres per a formacions de cambra, entre les quals cal destacar dues
sonates per a orgue i saxo, música
orquestral, vocal, i, sobretot, composicions per a orgue. La música de
Denis Bédard és tonal i essencialment melòdica. Està marcada per
una claredat formal i busca la comunicació immediata amb el públic.
La Fantaisie per a saxo i piano,
composta el 1995, recorda la música
dels francesos Poulenc i Milhaud. És
una obra plena d’humor i de complicitats, que comença amb una
melodia rítmica per contraposar-se,
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més endavant, a una melodia trista
i expressiva. Una obra plena de lleugeres combinacions rítmiques i harmòniques amb un final de fantasia.
L’escriptura alegre, fàcil i espontània
de Bédard ha fet que les seves obres
siguin interpretades arreu del món.

PIERRE SANCAN
Lamento et Rondeau,
per a saxo i piano
Sancan va desenvolupar, amb èxit,
tres carreres: la de prestigiós pianista
internacional, entre els anys 1950 i
1970, la de professor de piano del
Conservatori Superior de París, del
1956 al 1985, i la de compositor, per
la qual va rebre el Primer Gran
Premi de Roma el 1943.
La música de Pierre Sancan se
situa dins la línia musical francesa de
la primera meitat del segle XX: Debussy, Ravel, Chabrier, Poulenc... Les
composicions de Sancan van de les
òperes a peces per a piano. Així, a la

seva producció consten diferents
sonates per a instrument solista (flauta, clarinet, saxo, violí...) i piano, les
quals es destaquen tant per la dificultat interpretativa com pel respecte
per la forma, per la musicalitat «a la
francesa», tan defensada per Sancan.
Lamento et Rondeau fou composta,
el 1975, per al concurs de saxo del
Conservatori de París i dedicada a
Daniel Deffayet, gran mestre del
saxo. Sancan inclou en aquesta obra
els elements que ell creu imprescindibles en un bon intèrpret: musicalitat i virtuosisme.
El Lamento és un moviment lent,
dramàtic, en què el saxo desenvolupa
una melodia de gran força expressiva, sostingut constantment per un
acompanyament harmònic obstinat,
gairebé obsessiu. Llavors apareix el
Rondeau, pura música francesa: alegre, repetitiu, virtuós i elegant. És
una combinació de ritmes ternaris,
una alternança de matisos i accentuacions amb un final brillant, una
veritable dansa entre la pianista i el
saxofonista.

S EGONA PART
ROBERT MUCZYNSKI
Sonata per a saxo i piano, op. 29
Estudia piano i composició amb Walter Knupfer i Aleksandr Txerepnín,
respectivament, a la DePaul University de Chicago, on finalitza els estudis
el 1952 i obté el diploma Master of
Music en interpretació pianística.
El 1958 debuta al Carnegie Hall i
presenta un programa de peces pròpies. Ben aviat, les seves obres s’inclouen a programes de concert, tant
als Estats Units com a Europa, Austràlia o Mèxic. Així, les composicions
orquestrals de Muczynsky han estat
interpretades per l’Orquestra Simfònica de Chicago, per l’Orquestra
Simfònica de Cincinnati i per la Simfònica Nacional de Washington. Entre
els premis que ha obtingut, cal destacar els dos Young Composer’s Project
Fellowship Grants de la Fundació
Ford (1959, 1961), el premi de la Societat Internacional de Música Contemporània per l’obra Suite per a piano
(1961) i el premi del Concurs Internacional de Niça per la Sonata per a
flauta i piano (1961). A més, el Concert
per a saxo alt i orquestra de cambra va ser
nominat a un premi Pulitzer.
La Sonata, opus 29, per a saxo i piano, composta el 1972, consta de dos
moviments de caràcter ben diferent:
un andante maestoso i un allegro energico. Mentre que al primer trobem passatges lents i delicats, el segon és un
esclat d’energia, de ritme accentuat i

vigorós, que acumula una tensió in
crescendo que es desborda gràcies a un
final explosiu.
DAVID MASLANKA
Sonata, per a saxo i piano
Compositor nord-americà, graduat per
la Universitat de l’Estat de Michigan.
Enormement influït pels corrents
musicals del monotonalisme i del
minimalisme, Maslanka utilitza nombrosos elements d’aquests estils i els
contraposa a una expressió extrema.
La seva música és una mescla de
senzillesa, exageració, dramatisme i
superficialitat. És una mena d’improvisació rigorosament guiada per
detallades indicacions.
Profundament espiritual, de pensament pròxim al New Age, d’una
immensa cultura musical, a les seves
obres trobem clars elogis a referents
de la música clàssica, des del romanticisme fins al renaixement.
Tot i que al seu catàleg trobem
obres per a diverses formacions, David Maslanka té una especial predilecció pels instruments de vent,
especialment pel saxo, i per la percussió.
Ha estat professor de nombroses
universitats i ha publicat les seves
obres a les editorials nord-americanes més importants. Actualment resideix a Missoula, Montana.
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La Sonata per a saxo i piano (1988)
és una obra immensa, tres moviments que representen tres paisatges.
Es tracta d’una obra que combina el
monotonalisme, l’atonalisme i un romanticisme desmesurat. Si al primer
moviment hi ha una referència a la
Sonata per a piano en Si menor de Franz
Liszt, al very expressive, segon moviment, Maslanka s’inspira en la força
poètica dels madrigals de Gesualdo.
El compositor explota les sonoritats extremes del saxo, la seva extensa
tessitura. Tot i que l’inici de la peça
és una mena d’improvisació escrita,
sense tempo, més endavant el piano
exposa la idea principal, tot utilitzant
una melodia senzilla que sorgeix
d’una harmonia elemental. A partir
d’aquí hi ha tres evolucions diferents,
tres grans crescendos massa exagerats,
amb tensions incòmodes, amb frases
redundants, però plens d’un dramatisme descriptiu inusual i sorprenent.
PIET SWERTS
Klonos, per a saxo i piano
Swerts va estudiar, del 1974 al 1989, a
l’institut Lemmens de Lovaina, on va
obtenir deu primers premis. Actualment, és professor de piano, d’anàlisi i
de composició en aquest mateix institut. Alhora treballa com a pianista,
compositor i director. Com a compositor, Swerts ha obtingut nombrosos
premis, incloent el premi de composició Camille Huysmans, el 1986, amb

l’obra Droombeelden (Imatges de somni) i el premi de composició de la
província de Limburg pel seu Caprici
per a guitarra i orquestra de cambra. Ha
guanyat, a més, el premi baró Flor
Peeters per Apocalyps I per a orgue.
També han estat guardonades les Rotacions per a piano i orquestra, la Simfonia
núm. 1 i el concert per a violí Zodiac,
amb el qual va aconseguir el primer
premi del Concurs Internacional de
Composició Reina Elisabet.
Una tècnica extremament eclèctica distingeix la seva obra: la gran
varietat estilística, una escriptura flexible i la construcció formal de l’obra
són d’una gran importància per a
Swerts. Tal com veiem a Klonos, els
diferents moviments estan notablement relacionats entre si i sovint
flueixen orgànicament i s’entrellacen. En el desenvolupament material, és evident un gran control. Així,
hi integra imitacions, llaços polifònics i elements rítmics obstinats.
Swerts treballa el desenvolupament de motius: el nucli musical de
la composició parteix d’una sola
cèl·lula elemental. Així mateix, un
element característic de la música de
Piet Swerts és l’aparició de melodies
populars flamenques, pròpies del seu
país natal.
Klonos escenifica una persecució
ferotge entre ambdós instruments, tot
creant una atmosfera angoixant que
només trobarà un breu moment de
repòs gràcies a la quietud dels primers
compassos del segon moviment.
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Dragan Vasiljevic, acordió
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P RIMERA PART
El clavecí ben temperat, vol II

JOHANN SEBASTIAN BACH
Preludi i fuga núm. 6, en Re menor, BWV 875

Sonata per a tecla, en Mi major, K. 135

DOMENICO SCARLATTI

Les estacions, per a piano, op. 37/b
III. Març. La cançó de l’alosa
Dotze estudis transcendentals, S. 139

PIOTR I. TXAIKOVSKI
FRANZ LISZT

Estudi núm. 8, en Do menor, «La caça»

Nativité du Seigneur, op. 122

OLIVIER MESSIAEN

Meditació núm. 9, «Dieu parmi nous»

S EGONA PART
Sonatina-tocatta, per a acordió
Romança, per a acordió
Sonata per a acordió núm. 1
Variació — Ostinato — Coral i recitatiu — Final

VLADIMIR BONAKOV
FRANCK ANGELIS
ANATOLI KUSIAKOV

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts!
La primavera acaba de començar i ja en el seu primer dissabte, en la nit del
qual hi haurà el canvi d’hora, us oferim el concert d’un dels guanyadors, ja que
van ésser ex aequo, l’acordionista Dragan Vasiljevic.
El gener del 2004 ens va oferir un concert impressionant en qualitat de
finalista. Avui ve com a guanyador, donant-nos de nou l’oportunitat de gaudir
d’un gran artista i un gran músic, a part del domini complet que té de l’instrument.
El seu currículum és ple de primers premis arreu d’Europa i un segon premi
a nivell mundial, a Alemanya.
Ha tocat per tot Europa, i cal destacar la seva participació com a solista al
Festival de Música de Granada.
Avui ens porta un programa molt variat de compositors, que van des del pare
Bach fins al més modern, Franck Angelis, una gamma que mostra la versatilitat
del seu instrument.
Serà, sens dubte, un bon concert per donar la benvinguda a aquesta primavera acabada d’estrenar.
El Dragan ens diu en el seu currículum que després d’haver guanyat nombrosos concursos internacionals, «s’ha convertit en una promesa dins el món de
l’acordió».
Nosaltres creiem que en Dragan Vasiljevic ja és una gran realitat artística i
molt destacada. Avui ho podreu comprovar per vosaltres mateixos. I sense més
preàmbuls deixem pas a:
Dragan Vasiljevic, acordió.

INTÈRPRET
DRAGAN VASILJEVIC
Acordió
Neix, el 1981, a Kragujevac, Sèrbia i
Montenegro. Inicia els estudis musicals el 1990 i, aquests últims anys,
ha guanyat nombrosos concursos
internacionals. Així, s’ha convertit
en una promesa dins el món de l’acordió.
Ha treballat amb professors com
Vojin Vasovic, Radomir Tomic, Jacques Mornet i, actualment, acaba els
estudis al Conservatori Superior de
Saragossa amb Ángel Luis Castaño.
Ha actuat per a Ràdio Belgrad i ha
enregistrat un disc per al concurs de
Castelfidardo, Itàlia. A més, a Lió té
projectat l’enregistrament d’un disc al
costat d’altres figures de l’acordió.
Ha obtingut el primer premi del
Concurs Internacional de Castelfidardo, Itàlia, el primer premi del
Trofeu Mundial CMA a Alcobaça,
Portugal, el primer premi del Concurs Internacional Arrasate Hiria,
Espanya, el segon premi Copa Mundial CIA a Trossingen, Alemanya, el
primer premi del Concurs Zolotariew a Marsella, França, el primer
premi únic del Grand Premi de
Saint-Etienne, França, el primer
premi del Certamen Internacional
d’Andorra, el segon premi del Cer-

tamen Internacional de Klingenthal, el primer premi ex aequo del
Concurs Paper de Música de Capellades i el primer premi del Concurs
Internacional Val Tidone a Piacenza,
Itàlia. Així mateix, ha ofert concerts
a Iugoslàvia, França, Espanya, Itàlia i
Finlàndia.
Recentment, ha estat guardonat
amb el primer premi del Concurs
Permanent de les Joventuts Musicals
d’Espanya, el qual li ha ofert l’oportunitat de realitzar més de vint concerts
per tot Espanya. A més, ha obtingut el
primer premi del Concurs Instrumental d’Alcoi i el del Certamen per
a Intèrprets de Villafranca de los Barros, a Badajoz.
Entre els concerts, cal destacar la
seva participació, com a solista, al
Festival de Música de Granada.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
JOHANN SEBASTIAN BACH

DOMENICO SCARLATTI

El clavecí ben temperat, vol II.
Preludi i fuga núm. 6,
en Re menor, BWV 875

Sonata per a tecla, en Mi major,
K. 135

Bach és el mestre suprem del contrapunt, de la fuga, de la composició
musical, de la melodia, de la composició per a formació de cambra i dels
repertoris per a un sol instrument.
Malgrat tot, la seva passió són les
composicions per a cor i orquestra.
Les seves peces per a un sol instrument, sobretot les dedicades al
violí i al violoncel, són d’una bellesa
i d’una perfecció formal tan intenses
que ni els virtuosos d’aquests instruments no han aconseguit revelar-ne
totalment els secrets.
Les composicions per a teclat mostren una habilitat mai igualada per
combinar estructures musicals i força
espiritual pura. De fet, la majoria dels
músics es plantegen la seva interpretació com una meta que cal assolir.

La música de Scarlatti està escrita perquè l’intèrpret en gaudeixi i transmet
claredat i frescor. Autor d’òperes i de
música per a orquestra, va dedicar els
últims 35 anys de la seva vida, transcorreguts a la Península Ibèrica com
a músic de les corts de Portugal i
Espanya, a escriure les sonates per a
clavicèmbal per les quals és majoritàriament conegut. La influència de la
guitarra i del folklore espanyol és palpable a moltes de les seves obres.
Considerat un dels músics més
originals del segle XVIII, és coneguda
la seva riquesa d’invenció i la seva
capacitat d’improvisació; així, hom
sospita que moltes de les seves obres
van ser improvisacions dictades a
copistes de la cort, tesi versemblant
perquè mai no s’ha trobat cap
manuscrit de l’autor. Scarlatti compta amb una obra de gran magnitud:
555 sonates, totes elles breus i de
forma binària. D’aparent simplicitat,
sobretot si les comparem amb les
obres escrites per a clavicèmbal pels
seus contemporanis, amaguen una
gran varietat de recursos rítmics i harmònics, inusuals per a l’època, que
mantenen l’atenció de l’oient mitjançant contrastos dinàmics i progressions harmòniques sobtades.

PIOTR I. TXAIKOVSKI

FRANZ LISZT

Les estacions, op. 37/b.
III. Març. La cançó de l’alosa

Dotze estudis transcendentals, S. 139
Estudi núm. 8, en Do menor,
«La caça»

El compositor va escriure aquesta
sèrie de peces per a piano entre el
desembre del 1875 i el novembre
del 1876, i, per tant, va trigar dotze
mesos. Sembla que no es va prendre
la feina gaire seriosament perquè
era un encàrrec d’una revista russa
que es publicava en francès, la Nuvellist.
Txaikovski s’asseia un cop al mes
i, amb poques hores, escrivia una
peça que enviava a la revista.
Tot i que el títol original de la
sèrie és Les estacions, potser hauria
estat més adequat Els mesos, ja que
cada miniatura està dedicada a un
mes. Les peces més conegudes són
Juny. La barcarola i Novembre. A la
troika.
Tot i que l’obra ha tingut admiradors, com el director Morton
Gould, que va fer-ne un arranjament per a orquestra, ha quedat forçat oblidada.

Liszt fou una de les personalitats més
importants del seu temps. A més del
reconeixement obtingut com a pianista i director, va compondre unes
tres-centes cinquanta obres i va escriure o col·laborar en vuit llibres.
Així mateix, va transcriure per a piano unes dues-centes obres d’altres
compositors.
Les composicions per a piano de
Liszt requereixen molta tècnica i
van innovar l’harmonia del segle
XIX, gràcies a la utilització de complicats acords cromàtics. D’aquesta
manera, el compositor atorgava al
piano un color i una sonoritat completament nous.
Entre les obres per a piano es
destaquen els Dotze estudis d’execució
transcendental, on trobem l’Estudi
núm. 8 «La caça», les Vint rapsòdies
hongareses, el Sis estudis sobre un tema
de Paganini, el Concert núm. 1 en Mi
bemoll major, el Concert número 2 en
La major i les peces dels tres volums
d’Anys de peregrinació.
L’Estudi núm. 8 «La caça» requereix una gran capacitat tècnica. Es
tracta d’un joc entre acords rítmics,
que simbolitzen «fanfare», i temes
lírics, tot acompanyat per arpegis.
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OLIVIER

MESSIAEN

Nativité du Seigneur, op. 122.
Meditació IX, «Dieu parmi nous»
Messiaen estudia al Conservatori de
París, entre el 1919 i el 1930, amb
Dukas, Emmanuel i Dupré. Més
endavant és l’organista de La Sainte
Trinité de París i inicia una carrera
com a organista i compositor. Les
seves primeres obres importants són
els cicles per a orgue i les meditacions simfòniques sobre la fe. Així,
des de bon principi, incorpora la
temàtica religiosa a la seva música.

Forma part de La Jeune France i,
el 1931, es casa amb Claire Delbos.
Arran d’aquest casament, compon
cicles de cançons sobre temes com
l’amor de la família, i ell mateix
n’escriu els textos.
Mentrestant, el repertori tècnic
de Messiaen va creixent: els seus
propis sistemes modals formaven la
base de les primeres obres, però,
amb El naixement de Jesús, hi afegeix
una irregularitat rítmica presa de
l’antiga teoria musical índia. Aquesta obra fou escrita per a orgue, i la
irregularitat rítmica la formen grans
acords que produeixen una tensió
dinàmica constant.

S EGONA PART
VLADIMIR BONAKOV

FRANCK ANGELIS

Sonatina-tocatta, per a acordió

Romança, per a acordió

Compositor, intèrpret i professor
rus, Bonakov acaba els estudis superiors i de postgrau d’acordió amb
Nikolai Chaikin. A més, estudia
composició amb Litinskiy. El 1957
guanya un concurs d’interpretació a
Estònia i, el 1970, obté el segon premi del Concurs Internacional de
Klingental.
Bonakov compon per a acordió,
per a orquestra i per a conjunt vocal.
La Sonatina-tocatta és un estudi
amb duess parts. La peça, bastant tonal, aprofita les possibilitats principals de l’acordió: l’expressivitat i la
tècnica.

Acordionista guardonat, el 1979, al
Gran Premi Internacional Fernand
Lacroix i, el 1981, al Trofeu Mundial
de l’Acordió celebrat a Castelfidardo, Itàlia, ha enregistrat diversos discos i hi ha inclòs algunes de les seves
composicions.
El repertori per a acordió s’ha
enriquit amb les seves obres, de gran
expressivitat i lirisme, acollides amb
entusiasme per nombrosos instrumentistes, que les inclouen als seus
concerts. Entre les seves composicions, influïdes per autors francesos i
llatinoamericans, com Piazzolla, podem trobar música de cambra per a

diferents formacions i obres per a
acordió sol.
Aquesta primera part escoltarem
Romança, composta el 1989 i dedicada a Magali Boissier. El títol de
l’obra descriu el seu caràcter evocador i apassionat i la riquesa de
modulacions harmòniques rep les
pinzellades de breus enllaços plens
de virtuosisme. Aquesta combinació
posa a prova el bon gust de l’intèrpret per unir-ho tot en un harmoniós discurs expressiu.
ANATOLI KUSIAKOV
Sonata per a acordió núm. 1
El concert conclou amb una sonata
d’aquest compositor i, alhora, professor de composició al Conservatori

de Rostov, del qual és rector des del
1981. Kusiakov tingué com a deixeble Viacheslav Semionov, acordionista
i compositor reconegut internacionalment, amb qui inicià una estreta
col·laboració. Fruit d’aquesta, sorgiren obres interessants que enriquiren
el repertori soviètic per a acordió,
que fins aleshores estava compost per
obres escrites per acordionistes i
basades en temes folklòrics i de gran
virtuosisme.
Al catàleg d’obres de Kusiakov hi
figuren composicions orquestrals i
de música de cambra, música escènica i obres per a piano. D’entre les
seves creacions per a acordió destaquen Paisatge tardorenc, Suite d’hivern,
el concert per a acordió, orquestra
de corda i percussió, així com tres
sonates per a acordió, totes elles
estrenades per Viacheslav Semionov.
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Quintet Aridane
ANDREA AMAT, flauta, DAVID PERPIÑÁN, oboè
AMPARO ALBIACH, clarinet, FERNANDO ORIOLA, fagot
VICENT SORIANO, trompa
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Trois pièces brèves, per a quintet de vent
Allegro — Andante — Allegro scherzando
Quintet en forma de chôros,
per a instruments de vent

JACQUES IBERT
HÉITOR VILLA-LOBOS

S EGONA PART
Quintet de metall, en Sol menor, op. 56/2

FRANZ DANZI

Allegretto — Andante — Minuetto — Allegro

Kleine Kammermusik, per a quintet de vent,
op. 24/2
Lustig (Divertit)
Walzer (Vals)
Ruhig und einfach (Fàcil i tranquil)
Schnelle Viertel (Quart moviment ràpid)
Sher lebhaft (Molt viu)

PAUL HINDEMITH

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert d’estiu, a càrrec del Quintet Aridane, format
per Andrea Amat, flauta, David Perpiñán, oboè, Amparo Albiach, clarinet,
Fernando Oriola, fagot, i Vicent Soriano, trompa. Ells substitueixen el duo de
guitarres previst inicialment.
Els hem conegut a través del concurs. Vénen de València, funcionen com a
grup des del 2002 i, a més a més, tots ells toquen en diferents orquestres, és a
dir, que estan en contacte amb la música d’una manera constant.
Al llarg d’aquests quatre anys, el Quintet Aridane ha protagonitzat diversos
concerts en el País Valencià i, en el seu camí cap a la perfecció, el passat novembre, van assolir la final del concurs de les Joventuts Musicals d’Espanya.
Quant al programa hi ha un canvi d’ordre:
A la primera part tocaran Ibert i Villa-Lobos, i a la segona, Danzi i Hindemith.
La primera obra que enceta el concert són tres peces breus amb els temps
següents: Allegro, andante i allegro scherzando.
La segona obra, de Villa-Lobos, són 14 peces que es toquen enllaçades.
La tercera obra, de Danzi, porta 4 moviments:1r Allegretto, 2n Andante,
3r Menuetto i 4t Allegro.
I la darrera obra, de Hindemith, té cinc moviments, però és com si fossin quatre perquè els dos últims es toquen seguits.
Avui és una vetllada per fer descobriments amb obres, compositors i una formació poc freqüents. Esperem amb tot plegat passar una estona ben agradable.
Amb tots nosaltres el Quintet Aridane:
Andrea Amat, flauta,
David Perpiñán, oboè,
Amparo Albiach, clarinet,
Fernando Oriola, fagot,
i Vicent Soriano, trompa.

INTÈRPRETS
QUINTET ARIDANE
Andrea Amat, flauta, David Perpiñán, oboè, Manuel Martínez, avui
substituit per Amparo Albiach, clarinet, Fernando Oriola, fagot, Vicent
Soriano, trompa.
Grup creat l’any 2002 arran d’un
curs de música de cambra impartit
pel Quintet Cuesta i celebrat als
Llanos de Aridane, a La Palma.
Els integrants del Quintet Aridane toquen a diverses orquestres de

joves com l’Orquestra de la Universitat de València, la Jove Orquestra
de la Generalitat Valenciana i la Jove
Orquestra Nacional d’Espanya.
La formació ofereix el primer
concert, gràcies al SARC, el novembre del 2003 a Alfara del Patriarca.
A més, durant el 2003, és contractada diversos cops per la Casa de la
Cultura de Burjassot. El febrer del
2005, convidada per l’ajuntament,
actua a Quart de Poblet i, l’octubre
del mateix any, a Villar del Arzobispo.
El novembre de l’any passat, el
Quintet Aridane assoleix la final del
Concurs de les Joventuts Musicals
d’Espanya.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
JACQUES IBERT
Trois pièces brèves,
per a quintet de vent
Nascut a París, Ibert estudia, entre el
1911 i el 1919, al conservatori de la
capital francesa. Durant aquest període és alumne de composició de
Gabriel Fauré i, el 1919, guanya el
Prix Coveted de Roma amb la cantata Le poète et la fée. A Roma compon les primeres obres importants: el
poema simfònic The ballad of reading
gaol i la suite per a orquestra Escales
(Ports of call).
El 1937, i fins al 1955, Ibert assumeix la direcció de l’Acadèmia de
França a Roma, essent el primer músic que ocupa aquest càrrec. Finalitzada la Segona Guerra Mundial, és
nomenat director auxiliar de l’Òpera
de París i, entre el 1955 i el 1957, dirigeix la gerència combinada de l’Òpera de París i de l’Òpera Còmica.
La música d’Ibert combina les
tècniques impressionistes de Debussy amb el neoclassicisme de Stravinsky i de Les Six. Així, compon
obres marcades per la claredat, la tolerància i l’enginy. D’aquestes obres
André George ha dit: «A les peces
que Jacques Ibert presenta als oients,
hi ha claredat i qualitat, expressió de
la feina ben feta. A la seva música

trobem un color i uns efectes iridescents característics».
Al catàleg d’obres d’Ibert trobem
des d’òperes, ballets clàssics, música
coral, obres per a orquestra, peces per
a piano o música de cambra, fins a
sintonies per a ràdio o música per
a pel·lícules.
Les peces més conegudes d’Ibert
són Escales (1922) i dues composicions de l’any 1930: Divertissement,
per a orquestra, i Trois pièces brèves,
per a quintet de vent.

HÉITOR VILLA-LOBOS
Quintet en forma de chôros,
per a instruments de vent
Villa-Lobos coneix la música popular brasilera gràcies als músics de les
sales de ball i del carrer. Les serenates
improvisades, nascudes de la cultura
urbana, inspiren les quinze peces que
integren la sèrie Chôros, composta
entre els anys 1920 i 1929.
El compositor defineix el caràcter
popular de l’element folk i el trasllada
a la música culta. Els Chôros representen una nova forma de composició, la
qual sintetitza els elements indígenes
i populars de la música brasilera. La
base de les composicions de Villa-

Lobos són el ritme i les melodies
populars.
El Quintet en forma de chôros va
ser compost, l’any 1928, per a flauta,
oboè, corn anglès, clarinet i fa-got.
No obstant això, al present concert
s’interpretarà substituint el corn
anglès per la trompa. L’obra està
integrada per catorze peces molt
curtes que s’enllacen tot alternant

passatges lents i ràpids. Aquesta
seqüència permet juxtaposar l’atmosfera de malencolia de la modinha
i el ritme frenètic de les danses. A
més, l’harmonia politonal caracteritza una partitura que contraposa,
hàbilment, les individualitats dels
instruments tot aprofitant un paisatge suggestiu que es mou entre el
misteri i l’exuberància.

S EGONA PART
FRANZ IGNAZ DANZI
Quintet de metall, en Sol menor,
op. 56/2
Danzi publica el primer recull de
quintets, Trois quintetti, opus 56, amb la
casa de Maurice Schlesinger, el 1821.
Aquesta sèrie és un dels primers treballs publicats per Schlesinger, i s’utilitza el francès per enumerar els
instruments: flûte, hautbois, clarinette,
cor i basson. En canvi, el tempo i la
dinàmica s’expressen en italià.
Els Tres quintets, opus 56, estan escrits en Si bemoll major, en Sol
menor i en Fa major, respectivament.
Tots tres estan dedicats a Antoine
Reicha, el qual va compondre una
sèrie de 25 quintets de vent entre el
1810 i el 1820. La publicació dels
quintets de Reicha estava encara en
procés quan, el 1821, Danzi compon
Els tres quintets, opus 56.
Els quintets de vent de Danzi
segueixen una estructura de quatre

moviments, com els de Reicha: forma de sonata, lent, scherzo i final. A
més, la longitud del segon, tercer i
quart moviment equilibra la durada
del primer. L’estructura dels tres
quintets de l’opus 56 es pot resumir
així:
Primer moviment. Segueix la
forma de sonata, construïda sobre
la base d’un tema que es posa en
contrast. A més, l’acompanyen un
conjunt de temes de cloenda. El
primer tema s’omet de les recapitulacions als quintets primer i segon i,
a cap dels tres, hi ha introduccions
lentes.
Segon moviment. Al quintet
número 1 segueix un ritme ternari
i apareix un trio central. Al segon
quintet trobem una forma de sonata
i, a l’últim, torna el ritme ternari.
Tercer moviment. Es tracta d’un
petit minuet acompanyat d’un trio,
escrits amb forma binària i amb un
da capo. Al tres quintets, aquest moviment es veu afectat pel Ländler.
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Quart moviment. Segueix la
forma de rondó-sonata sense cap
secció de desenvolupament. Les declaracions de la tornada cerquen l’estructura R C R C R, excepte al
segon quintet, el qual s’aproxima a la
forma de sonata.
Danzi va escollir l’editor parisenc
Maurice Schlesinger per publicar els
Tres quintets de vent, opus 56, perquè
els membres del quintet de Reicha
estaven en residència a diversos teatres de la ciutat. No obstant això, la
sèrie va publicar-se, alhora, a Berlín.
L’editor de la publicació alemanya
fou Adolf Martin Schlesinger, pare
d’en Maurice i fundador de Chez
Schlesinger.

PAUL HINDEMITH
Kleine Kammermusik,
per a quintet de vent, op. 24/2
Hindemith fou un dels compositors
més influents de la seva generació.
La famosa teoria de composició basada en la lògica i la sistemàtica de
l’acústica, reforçada per un gran coneixement de la teoria de la música
funcional, va portar el compositor a
ocupar un lloc privilegiat entre els
seus coetanis.
Durant anys, Hindemith va tocar
la viola a un quartet de corda professional. Gràcies a aquesta experiència,
va desenvolupar una gran tècnica
de composició per a formacions de
cambra.
Kleine Kammermusik, per a quintet de vent, composta el 1922, és
una peça brillant que amaga una
immensa tècnica sota un esperit de
divertiment. El moviment que
enceta l’obra és vital i contrasta,
així, amb el vals del segon temps, el
qual es basa en la repetició juganera
de notes. El tercer moviment dóna
joc als solistes i torna a la repetició
de notes, però, ara seguint un ritme
irregular. Un moviment ràpid i
enèrgic, compost en 6/4 i en 9/4,
tanca l’obra.
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ANDREA AMAT I DAVID PERPIÑÁN

VICENT SORIANO

FERNANDO ORIOLA I AMPARO ALBIACH
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Quartet Image Ensemble
JOAN RODRÍGUEZ, oboè, JORDI RUMBAU, clarinet
ENRIQUE SÁNCHEZ, flauta, i JOANA RULLAN, fagot

757

P RO G R A M A
P RIMERA PART
Trois pièces pour une musique de nuit

EUGÈNE BOZZA

Andantino — Allegro vivo — Moderato

Deux mouvements, per a quartet de vent

JACQUES IBERT

Allant — Assez vif et rythmé

Drei vergnügliche Stücke

KLAUS-PETER BRUCHMANN

(Tres peces divertides)

Allegro vivace — Allegro giusto —Vivace

S EGONA PART
Tres danses moravianes, per a quartet de vent

LEOŠ JANÁ ČEK

Allegro —Con moto — Andante

Divertissement, per a quartet de vent

MARCEL BITSCH

Vif — Pastorale — Fugue

Quartet de vent
Allegro — Andante — Allegro molto — Allegro vivo

JEAN FRANÇAIX

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a la sessió de tardor amb la qual celebrem cada any el
nostre aniversari: 18 anys de Paper de Música!
Per celebrar-ho, tenim els guanyadors ex aequo del concurs del 2005, el
Quartet Image Ensemble, format per Joan Rodríguez, oboè, Jordi Rumbau,
clarinet, Enrique Sánchez, flauta, i Joana Rullan, fagot.
És una formació estable, nascuda el 1999, a l’Orquestra Simfònica de les
Balears, i té l’objectiu de difondre i d’acostar al públic la música de cambra per
a instruments de vent, fusta i piano.
El repertori del grup inclou des d’obres clàssiques fins a peces dels compositors més importants del segle XX. Així, Image Ensemble interpreta obres poc
habituals i, a voltes, excloses de les programacions dels cicles musicals.
La formació ha actuat a diversos festivals celebrats a les illes Balears, i des
del 2001, Image Ensemble és resident al Festival Internacional de Música de
Deià.
Estem davant d’un grup molt versàtil, ja que, tot i tractar-se d’un sextet amb
piano, també actua com a quintet, quartet o trio. És amb la formació de quartet
de vent que Image Ensemble va guanyar el Setzè Concurs Paper de Música de
Capellades, i així els tenim avui amb nosaltres.
Tot i que algun dels compositors que configuren el programa l’hem sentit
alguna vegada en aquesta sala, penso que la d’avui és una d’aquelles sessions
per fer-hi descobriments musicals.
Com de costum, ens agrada aprofitar l’avinentesa de l’aniversari per agrair
públicament la valuosa col·laboració de la Maria i la Montserrat Tutusaus, la dels
mitjans de comunicació que es fan ressò de les nostres activitats, i de vosaltres, que
formeu part del públic selecte que ens aneu acompanyant sessió rere sessió. Que
per molts anys ens puguem anar trobant al voltant de la bona música!
Amb tots nosaltres el Quartet Image Ensemble, amb:
Joan Rodríguez, oboè,
Jordi Rumbau, clarinet,
Enrique Sánchez, flauta,
i Joana Rullan, fagot.

INTÈRPRETS
QUARTET IMAGE ENSEMBLE
Formació estable, nascuda el 1999 a
l’Orquestra Simfònica de les Balears.
Té l’objectiu de difondre i d’acostar al
públic la música de cambra per a instruments de vent, fusta i piano.
El repertori del grup inclou des
d’obres clàssiques fins a peces dels
compositors més importants del segle
XX, sense oblidar, això sí, Mozart,
Danzi, Beethoven, Jean Françaix,
Poulenc o Barber. Així, Image Ensemble interpreta obres poc habituals
i, a voltes, excloses de les programacions dels cicles musicals.

ENRIQUE SÁNCHEZ

La formació ha actuat a diversos
festivals celebrats a les illes Balears,
d’entre els quals destaquen el Corpus
de Palma, la quinzena edició dels
Concerts sobre l’herba de Bendinat,
el cicle de cambra de les Joventuts
Musicals de Palma, la Primavera Musical de Campanet i la temporada de
les Joventuts Musicals d’Alaior, a
Menorca. Des del 2001 Image Ensemble és grup resident al Festival
Internacional de Música de Deià.
Estem davant d’un grup molt
versàtil ja que, tot i tractar-se d’un
sextet amb piano, també actua com a
quintet, quartet o trio. Amb la formació de quartet de vent, Image
Ensemble va guanyar el Setzè Concurs Paper de Música de Capellades.

JOAN RODRÍGUEZ
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
EUGÈNE BOZZA

JACQUES IBERT

Trois pièces pour une musique de nuit

Deux mouvements

Violinista, director d’orquestra i compositor (Gran Premi de Roma, 1934).
De mare francesa i pare italià, el seu catàleg no amaga aquests orígens llatins.
Entre les seves obres trobem diverses òperes, ballets, grans obres
simfòniques i corals. No obstant això,
obté fama mundial gràcies a les composicions per a formacions de cambra. Per a aquestes composicions tria
diversos instruments per al paper de
solista, però mostra predilecció pels
instruments de vent.
L’obra de Bozza es caracteritza
per la facilitat melòdica, l’elegància
de la forma i l’interès constant d’un
músic sensible davant les possibilitats
de l’instrument.
Trois pièces pour une musique de nuit
està dividida en tres moviments molt
breus: andantino, allegro vivo i moderato.
Així, ens convida a imaginar un passeig de capvespre acompanyat del ball
i del xiuxiueig propi d’una vetllada
alegre. L’obra es tanca amb una cançó
de bressol suau, serena i interior, que
ens permet descobrir la personalitat de
l’autor: un home que va morir, un 28
de setembre a mitjanit, mentre a la ràdio sonava l’allegro vivo d’aquest quartet.

Compositor gens dogmàtic i, alhora,
eclèctic i obert a diverses formes de
modernitat, aborda amb el mateix
èxit tots els gèneres musicals.
Gran Premi de Roma l’any 1919,
és una figura exemplar de la música
francesa. Combina amb fluïdesa la
influència de Debussy, Ravel, Chabrier, Rousell, Rameau i Couperin,
però no deixa de banda el jazz o el
vodevil.
Deux mouvements, per a flauta,
oboè, clarinet i fagot (1922), pertany
al compendi d’obres de cambra per a
vent-fusta que Ibert va escriure per
donar prestigi a aquesta formació. El
catàleg el completen les Trois pièces
brèves per a quintet de vent (1930) i
les Cinq pièces per a trio d’oboè, clarinet i fagot (1935).
El primer moviment, allant, ens
evoca una atmosfera fresca, plena de
colors i sensacions pròpies de la
música de Ravel o de Debussy. En
canvi, el segon moviment és més
rítmic i proper a la música del vodevil o al jazz. Els dos moviments,
però, es caracteritzen per la combinació subtil i magistral del ritme
binari i ternari.

KLAUS-PETER BRUCHMANN
Drei vergnügliche Stücke
Compositor alemany amb un catàleg de més de 240 obres. És membre
de diferents jurats de concursos
internacionals i fa classes magistrals

a Hongria, Dinamarca, Bèlgica, Finlàndia i, evidentment, Alemanya.
Drei vergnügliche Stücke (Tres peces
divertides) està composta per tres
moviments plens d’optimisme i de
simpatia. Així, estem davant d’una
obra escrita per dibuixar un somriure constant a la cara de l’oient.

S EGONA PART
LEOŠ JANÁ ČE K
Tres danses moravianes
Compositor txec, nascut al país dels
Lachs, al nord-est de Moràvia. Recorre el país i Valàquia, amb Martin
Zeman, estudiant, anotant i col·leccionant les figures melòdiques i rítmiques, així com la interpretació per
part dels músics, de la música popular
de Moràvia.
La vitalitat de Janáček queda palesa a les seves obres, ja que, tot i
haver rebut formació a la dura escola
de mestres-compositors, té el mè-rit
d’assolir una expressió més real, gràcies a la qual la música es converteix
en llenguatge directe, en reflex de la
vida, en visió espontània dels sentiments viscuts. Aquest realisme comporta una sèrie d’exigències: l’obra
de Janáček demana un respecte pels
ritmes, difícil d’aconseguir per part
d’intèrprets no autòctons. La vitalitat
de la música del compositor txec pot
considerar-se una agressió a l’oient
no advertit, tot i que conté característiques pròpies de les peces com-

postes durant el segle XX: harmonies
de quartes, encadenaments melòdics
d’acords no resolts, escales de tons
sencers, contrapunt rítmic...
Tres danses moravianes és un recull
de danses populars de Moràvia mitjançant el qual l’autor no busca la
novetat, sinó que plasma la seva intuïció i el seu instint a l’hora de crear
una nova plàstica musical.
MARCEL BITSCH
Divertissement,
per a quartet de vent
Compositor i llicenciat en lletres a la
Sorbona, obté el Gran Premi de Roma l’any 1945. El seu estil, subtil i
transparent, com no podia ser d’altra
manera, s’engloba dins la més pura
tradició francesa. Amb una obra extensa i variada, editada per les principals editorials del món, demostra un
gran talent com a compositor.
Divertissement és una peça genial a
cadascun dels tres moviments. El primer és una broma musical: ràpid i
fugaç, ens evoca la imatge d’uns in-
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fants jugant a fet i amagar o corrent
pel parc. A la pastorale el compositor
ens convida a passejar pel camp, a
respirar a trenc d’alba, a escoltar els
ocells i a gaudir dels primers raigs de
sol que desfan la boira del matí, i, per
aconseguir-ho, utilitza l’estètica impressionista. Per acabar, i amb gran
subtilesa, Bitsch ens presenta una fuga, en què els recursos agònics, rítmics i dinàmics fan d’ella la part més
complexa i espectacular de l’obra.

JEAN FRANÇAIX
Quartet de vent
Compositor prolífic, inicia la seva
producció musical als sis anys i no
l’abandona fins a la mort. Les seves
obres segueixen la tradició francesa,

JOANA RULLAN

però emfatitzen l’aplicació pràctica
i la claredat pròpies de l’estètica
neoclàssica. La música de Françaix,
escrita en un estil liberal, revela influències de Ravel i del Grup dels
Sis. Alhora, suposa una estilització
de la tradició clàssica extrapolada al
segle XX.
Així, doncs, trobem Quatuor, una
obra composta el 1933. La peça ens
descobreix un Françaix jovial, fresc,
irònic, que escriu melodies plenes de
ritme, gairebé cinematogràfiques, a
cavall entre la música d’una pel·lícula
muda i la d’una de dibuixos animats.
Aquesta característica la trobem
especialment pronunciada als moviments primer, tercer i quart (tres allegro), mentre que el segon, andante,
està escrit en forma de coral i és ple
d’harmonies pròpies del més pur
estil francès heretat dels «grans».

JORDI RUMBAU
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D ’H I V E R N

Ars Piano Duo
AGNIESZKA SCHOLZ i ALEKSANDRA SZYMCZAK,
piano a quatre mans
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Petite suite, per a piano a quatre mans, L. 65

CLAUDE DEBUSSY

En bateau — Cortège — Menuet — Ballet

Variacions sobre un tema original,
en Do major, op. 82/1, D. 908

FRANZ SCHUBERT

S EGONA PART
Suite Dolly, per a piano a quatre mans, op. 56

GABRIEL FAURÉ

Berceuse — Mi-a-ou — Jardin de Dolly
Kitty-Valse — Tendresse — Pas espagnol

Zaslyszana melodyjka, per a piano a 4 mans
Danses eslaves, per a piano a 4 mans

WITOLD LUTOSLAWSKI
ANTONÍN DVOR̆ÁK

Op. 46/8 — Op. 72/2 — Op. 46/1

Quatre danses noruegues, op. 35
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro

marcato
tranquillo e grazioso
moderato alla marcia
molto

EDVARD GRIEG

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al Paper de Música d’hivern a càrrec d’Ars Piano Duo
(piano a quatre mans), format per Agnieszka Scholz i Aleksandra Szymczac,
finalistes del Concurs Paper de Música de Capellades de l’any passat.
Totes dues són de Polònia. L’Agnieszka va començar els estudis musicals
als 8 anys i va obtenir posteriorment matrícula d’honor i va acabar la carrera
amb el premi d’honor. El 96 li va ésser atorgada una distinció destinada als deu
millors pianistes del país. Ha aconseguit beques per assistir a cursos internacionals.
El 99 crea, amb l’Aleksandra, l’Ars Piano Duo, amb el qual ha obtingut el
primer premi dels Pòdiums en la seva catorzena edició.
L’Aleksandra va començar a estudiar piano als 5 anys. El 2001 obté el
diploma de cambra, i el 2002, el de solista amb menció. Becada pel govern
francès, continua la seva formació musical a París. Destaquem els importants
concursos en què s’ha presentat: el quart lloc al Concurs Chopin de Varsòvia, el
tercer lloc al Concurs Internacional Chopin de Brest, així com altres distincions
obtingudes a Alemanya, França i Polònia. I, evidentment, ha participat del
primer premi dels Pòdiums, en la seva catorzena edició.
L’Ars Piano Duo ens oferirà avui una bona variació de clàssics, amb els
quals passarem una bona vetllada tot gaudint d’aquestes dues consumades
pianistes.
En la segona part tocaran tres Danses eslaves, en lloc de les dues que tenien
inicialment previstes, en substitució de l’última de Guinovart, que no es tocarà.
De les danses noruegues en tocaran quatre.
Amb tots nosaltres l’Ars Piano Duo, piano a quatre mans, format per:
Agnieszka Scholz
i Aleksandra Szymczak.

INTÈRPRETS
AGNIESZKA SCHOLZ
Piano
Neix el 1978 a Opole, Polònia. Comença els estudis musicals, als vuit
anys, a l’escola de música de Strzelce
Opolskie, amb la professora Maria
Hayn. Els continua amb Beata Danilewska, després de traslladar-se a la
ciutat d’Opole, i obté la matrícula
d’honor com a qualificació. Finalment, es gradua a l’Acadèmia de
Música de Katowice en les especialitats de piano i de música de cambra,
amb els professors Maria KubienUszok i Teresa Baczewska, respectivament, i acaba la carrera amb premi
d’honor.
El 1996 és premiada al Concurs
d’Alumnes de Nivell Mitjà de Polònia, una distinció que s’atorga als deu
millors pianistes del país.
Debuta, el 1997, amb l’Orquestra
Filharmònica d’Opole, interpretant
el primer Concert per a piano i orquestra de Sergej Prokofiev.
Ha participat activament, com a
pianista acompanyant, a festivals
celebrats a Polònia i a Àustria, tot
compaginant-ho amb la tasca pedagògica duta a terme a les acadèmies
de música de Katowice i d’Opole.
Ha aconseguit beques per assistir a
cursos com l’Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest, l’Internationale Musiktage, a Àustria, la

AGNIESZKA SCHOLZ

Matheiser Sommer-Akademie, a Alemanya, cursos de música de cambra, a
Varsòvia, la Zakopane Academy of
Art, a Polònia, i el Curs Internacional
de Música de Vic, on ha rebut classes
dels professors Celina Hellerowa, Andrzej Jasinski, Janna Polyzoides, Jesús
María Gómez, Brache Eden, Alexander Tamir, Alexei Maksimov, Paul
Gulda i Albert Attenelle.
Entre el 2003 i el 2005 forma part,
com a alumna activa, de la classe del
reconegut pianista Albert Attenelle, a
l’Escola de Música de Barcelona.
És membre de l’agència artística
Silesia, amb la qual porta a terme
concerts com a solista i com a integrant de grups de cambra a Polònia,
a la República Txeca, a Alemanya, a
Àustria, a Hongria i a Espanya.
L’any 1999 crea, amb la pianista
Aleksandra Szymczak, el grup Ars
Piano Duo, formació amb la qual ha
obtingut el primer premi dels XIV
Pòdiums.
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ALEKSANDRA SZYMCZAK
Piano
Neix a Polònia l’any 1978. Als cinc
anys comença a estudiar piano a la
seva ciutat, estudis que continua al
Liceu Nacional de Música de Karol
Szymanowski, a Katowice, sota la
direcció d’Irena Kryszczukajtis. L’any
1997 cursa els estudis superiors de
piano a l’Acadèmia de Música de
Karol Szymanowski.
L’any 2001 obté el diploma de
música de cambra i, el 2002, el de
solista amb menció. Des d’aquell
any esdevé becària de la Fundació
Zalewski i continua els estudis a
l’École Normale de Musique de
París, a la classe de Ramzy Yassa, on
obté el diploma superior per unanimitat.
L’any 2003 el govern francès li
concedeix una beca per continuar la
formació musical a París.
Ha estat premiada a diferents concursos nacionals i internacionals, assolint, entre d’altres, el quart lloc al
Concurs Nacional Frédéric Chopin,

ALEKSANDRA SCYMCZAKZ

a Varsòvia, el tercer lloc al Concurs
de la Fundació Yamaha a Europa, el
tercer lloc al Concurs Internacional
Frédéric Chopin, a Brest, així com
altres distincions obtingudes a Alemanya, a França i a Polònia.
Ha actuat a Polònia, a França, a
Espanya, a Portugal, a Àustria i a Colòmbia, com a solista i com a integrant de formacions de cambra.
Així mateix, ha estat guardonada
amb el primer premi dels XIV Pòdiums, amb la formació Ars Piano
Duo.

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
CLAUDE DEBUSSY

FRANZ SCHUBERT

Petite suite,
per a piano a quatre mans, L. 65

Variacions sobre un tema original,
en Do major, op. 82/1, D. 908

D’origen francès, l’estil musical de
Debussy marca l’inici de l’impressionisme. Aquest estil inclou pintors
com Monet, Cézanne, Degas i Renoir, músics com Ravel, Respighi
i Falla, i escriptors com Rimbaud,
Mallarmé i Verlaine.
L’impressionisme deixa enrere el
romanticisme. Així, la línia melòdica
més pura queda en segon pla i es
busca l’efecte sonor, com si es tractés
de la paleta de colors d’un pintor. A
més, trenca la relació harmònica
entre acords, modulacions i estructura formal.
Petite suite és un exemple d’impressionisme musical i es divideix
en quatre peces plenes de contrastos: en bateau, cortège, menuet i ballet.

Nascut a Lichtenthal, prop de Viena, fou un gran instrumentista, ja
que dominava el violí, la viola i el
piano.Va compondre nombrosos lieder, i aquest caràcter cantabile de la
veu humana el va traslladar als altres
instruments, demostrant així un romanticisme net i de gran riquesa
melòdica.
Les Variacions en Do major estan
basades en un tema original de
Schubert. No sempre és així, ja que
els compositors solien aprofitar peces populars o temes d’altres autors.
L’obra es divideix en un tema
i vuit variacions, les quals comencen pel tema per variar després.
Així, podem apreciar la transformació constant del tema.
Les Variacions en Do major s’engloben sota el títol d’Els viatges de
Harold.
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S EGONA PART
GABRIEL FAURÉ

WITOLD LUTOSLAWSKI

Suite Dolly,
per a piano a quatre mans, op. 56

Zaslyszana melodyjka,
per a piano a quatre mans

Nascut a Pamiers, França, fou organista i compositor.
Fauré va dedicar la Suite Dolly a
la seva filla. L’obra està dividida en
sis parts. La primera s’anomena
Berceuse. La segona, el nom de la
qual és Mi-a-ou, no té res a veure
amb els miols d’un gat, sinó que
il·lustra la dificultat de la Dolly a
l’hora de pronunciar el nom del seu
germà gran, Raül. Jardin de Dolly és
la tercera part, la qual celebra l’entrada del 1905. Kitty-Valse fou
escrita amb motiu del quart aniversari de la Dolly i recorda els salts del
seu gos, Kitty. Tendresse desprèn una
gran delicadesa i evoca la tendresa
de Fauré vers la seva mare. La suite
acaba amb el Pas Espagnol, tot homenatjant Emmanuel Chabrier. Per
compondre aquesta peça de caràcter
espanyol, el compositor va inspirarse en una escultura eqüestre que
agradava molt a la Dolly i que era
obra del sogre de Fauré.

Nascut a Varsòvia, Polònia, és un
dels compositors més importants de
la seva època.Va crear un llenguatge
propi basant l’escriptura en l’ordre,
l’aleatorietat i el folklore polonès.
Zaslyszana melodyjka és un exemple de la devoció que el compositor
sentia vers el seu país i està inspirada
en una cançó medieval lúdica.
ANTONÍN DVOR̆ÁK
Danses eslaves,
per a piano a quatre mans,
op. 46 i 72
Compositor nascut a Nelahozeves, a
prop de Praga.
Com Grieg, Dvor̆ák basa la seva
obra en el folklore. Les Danses eslaves
en són una mostra. Aquestes danses
s’han interpretat en versió per a orquestra gràcies a un arranjament
magistral del mateix compositor i desprenen l’optimisme característic de
l’obra de Dvor̆ák.

EDVARD GRIEG
Quatre danses noruegues, op. 35
Pianista i compositor nascut a Bergen, Noruega. La música de Grieg
es basa en el folklore del seu país,
tot prenent com a exemples cançons, contes i balls.

A les Danses noruegues trobem bona part d’aquesta arrel folklòrica, ja
que el compositor ens presenta un
conte en què apareixen gnoms
divertits, graciosos, dolents i amb uns
nassos enormes. Segons la llegenda, a
Noruega hi ha tantes muntanyes
perquè els gnoms convertien en
pedres els nens que no feien bondat.
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DE

P R I M AV E R A

Trio Alquímia
ARIADNA PADRÓ, violí
LAIA BESALDUCH, viola
ANNA COSTA, violoncel

773
P RO G R A M A
P RIMERA PART
Trio de corda, en Si b major, D. 471

FRANZ SCHUBERT

Allegro

Serenata per a trio de corda,
en Do major, op. 10

992)

ERNÖ DOHNÁNYI

Marcia
Romanza
Scherzo
Tema con variazioni
Rondo

S EGONA PART
Trio de corda, en Mi b major, op. 3
Allegro con brio
Andante
Menuetto. Allegretto
Adagio
Menuetto. Moderato
Finale

LUDWIG VAN BEETHOVEN

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al Paper de Música de primavera que, com cada any, va
a càrrec de la formació guanyadora del nostre concurs en la seva última edició:
El Trio Alquímia, amb Ariadna Padró, violí, Laia Besalduch, viola, i
Anna Costa, violoncel.
El trio neix el gener del 2005 arran de l’amistat i l’afinitat musical que han
tingut les seves components des de molt joves. És bonic que es puguin servir
d’aquestes paraules per reflectir la seva realitat.
El seu currículum ens diu que «la seva trajectòria musical conjunta s’inicia
a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i, posteriorment, a la Joven Orquesta Nacional de España».
Finalitzen estudis a Àustria, l’Ariadna, a Holanda, la Laia i a Anglaterra,
l’Anna, i decideixen iniciar el projecte del trio «amb l’objectiu d’explorar un
repertori poc conegut que abraça tots els estils i es caracteritza per un paper molt
solista de cada una de les veus». Tot un repte!
A això hem d’afegir que l’Ariadna i la Laia realitzen un curs de perfeccionament amb Corrado Bolsi, mentre que l’Anna rep classes magistrals a
Viena, i totes tres perfeccionen cambra amb el Quartet Casals.
Fins aquí el seu currículum.
Jo voldria afegir un parell de consideracions finals:
1a) Que amb poc més d’un any de vida el trio hagi guanyat el nostre concurs. Quina preparació prèvia no devien portar a més d’una gran dosi
de musicalitat i sensibilitat femenines. Que interessant!
2a) Que el nostre país, on la corda no és precisament el seu fort, hagi produït
un trio tan jove i de tanta categoria. Ara ens cal esperar que el Trio
Alquímia no sols sigui un començament i felicitar l’Ariadna, la Laia i
l’Anna com a pioneres en aquest sentit.
El nostre concurs està obert a tothom, i sempre diem «que guanyi el millor».
Però nosaltres no podem evitar de sentir una completa satisfacció quan aquest
millor és gent del nostre país.
Del programa que ens porten, un compositor es toca per primera vegada:
Dohnányi que juntament amb els altres dos grans, Schubert i Beethoven, ens
faran passar una gran vetllada.

Amb tots nosaltres, el Trio Alquímia, guanyador del Dissetè Concurs
Paper de Música de Capellades, format per
Ariadna Padró, violí,
Laia Besalduch, viola,
i Anna Costa, violoncel.

INTÈRPRETS
TRIO ALQUÍMIA
El Trio Alquímia neix el gener del
2005 arran de l’amistat i l’afinitat
musical que han tingut des de molt
joves Ariadna Padró, Laia Besalduch
i Anna Costa. La seva trajectòria
musical conjunta s’inicia a la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya i,
posteriorment, a la Joven Orquesta
Nacional de España. Després de finalitzar els seus estudis a l’estranger,
Àustria, Holanda i Anglaterra, respectivament, decideixen iniciar aquest
projecte amb l’objectiu d’explorar
un repertori poc conegut que abraça
tots els estils i es caracteritza per un
paper molt solista de cada una de les
veus.

postgrau a la Universität für Musik
und Darstellende Kunst Graz (Àustria) amb Maighréad McCrann.
Ha estat membre de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i de
la Joven Orquesta Nacional de España i ha col·laborat amb l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu i la
Filarmonía de Galícia.
Actualment realitza un curs de
perfeccionament al Conservatori de
Música del Liceu amb Corrado
Bolsi i rep classes de cambra dels
membres del Quartet Casals.

ARIADNA PADRÓ
Violí
Finalitza el grau superior de violí al
Conservatori Superior de Música
de Barcelona amb la professora Eva
Graubin. Posteriorment realitza un

ARIADNA PADRÓ
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Actualment realitza un curs de
perfeccionament al Conservatori de
Música del Liceu amb Corrado
Bolsi, rep classes magistrals de viola
de Jonathan Brown i rep classes de
cambra dels membres del Quartet
Casals.

ANNA COSTA
Violoncel

LAIA BESALDUCH

LAIA BESALDUCH
Viola
Finalitza el grau superior de violí al
Conservatori de Música del Liceu
de Barcelona amb Corrado Bolsi.
Posteriorment realitza un postgrau
al Conservatori Superior de Música
d’Utrecht (Holanda) amb la professora Eva Koskinen.
Ha estat membre de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i de la
Joven Orquesta Nacional de España.

Títol superior de violoncel i música
de cambra al Conservatori Superior de Música del Liceu de
Barcelona i Títol BMUS Honours
Course a la Guildhall School of
Music and Drama (Londres) amb el
professor Stefan Popov.
Ha estat membre de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, de
la Joven Orquesta Nacional de España i l’Orquestra de l’Acadèmia
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Actualment rep classes magistrals
del professor Howard Penny a Viena
i rep classes de cambra dels membres del Quartet Casals.

ANNA COSTA

C O M E N TA R I

MUSICAL

PRIMERA PART
FRANZ SCHUBERT

ERNST VON DOHNÁNYI

Trio de corda,
en Si b major, D. 471

Serenata per a trio de corda,
en Do major, op. 10

Un dels principals compositors austríacs, nascut a una família humil, fou
alumne d’Antonio Salieri i conegué
Haydn i Beethoven. Als 19 anys, havia escrit més de 250 lieder. Mai, però,
no aconseguí viure de les composicions i sobrevisqué gràcies a la generositat dels seus nombrosos amics.
A Viena portà una vida bohèmia,
ja que fou amant de les tavernes i
dels ambients populars.
Una de les característiques de
Schubert és la seva inesgotable inspiració melòdica.
Finalment, una sífilis, complicada
per una febre tifoide, el porten a la
mort amb 31 anys.
L’última paraula que pronuncià
Schubert abans de morir fou «Beethoven» i l’últim desig, ser enterrat al
seu costat.
El Trio D. 471 fou escrit el setembre del 1816. És una composició incompleta, ja que només en va
escriure el primer moviment i el
principi del segon. L’obra és un
exemple de forma de sonata clàssica
i té un desenvolupament molt simple i directe.

Ernst von Dohnányi, quatre anys
més gran que Bartók i company seu
a l’Acadèmia de Música de Budapest, va iniciar la carrera com a concertista de piano, director i professor
de música. Així, el seu treball entén
la música amb propòsits pedagògics.
Gran admirador i intèrpret de
Brahms, Dohnányi va heretar-ne el
respecte per la forma i per la importància del ritme, seguint, alhora,
l’evolució de les harmonies postromàntiques.
La Serenata per a trio de corda en Do
major demostra el profund respecte
de Dohnányi per la tradició. Composta l’any 1902, durant un viatge a
Londres i a Viena, ret homenatge a
Mozart i al seu Divertiment K. 563,
escrit per a la mateixa formació.
La serenata s’estrenà el 1905, a
Viena, i està formada per cinc moviments que alternen temps ràpids i
passatges lírics. L’obra comença amb
una marxa en què els passos rítmics i
harmònics recorden la serenata del
segle XVIII. La romanza conté una
delicada melodia de la viola, acompanyada pels pizzicati del violí i del
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violoncel. Tot frasejant, evoca amb
nostàlgia la balada dels trobadors de
l’Edat Mitjana. El moviment central
és un scherzo de gran virtuositat, que
dóna un aire de joventut a la partitura, recordant els scherzi de Mendels-

sohn. El quart moviment, tema amb
variacions, fusiona la tradició clàssica
de la variació, herència de Mozart i
de Beethoven, amb l’esperit romàntic. Per acabar, al finale, fa una síntesi
harmònica i temàtica de l’obra.

S EGONA PART
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Trio de corda,
en Mi b major, op. 3
Compositor alemany, un dels més
grans i admirats de la història, considerat el precursor de la transició
del classicisme al romanticisme.
Als 8 anys va oferir el primer
concert de piano, sota una gran exigència per part del seu pare. Quan,
el 1787, tingué l’oportunitat d’escapar-se de la pressió familiar, viatjà a
Viena. Poc després, però, morí la
seva mare, i es va veure obligat a
tornar a Bonn i a mantenir la seva
família durant cinc anys, tot tocant
el violí a una orquestra i fent classes
de piano.
Finalment, el 1792, pot tornar a
Viena, on passa la resta de la seva
vida component sense parar, enamorant-se tràgicament i patint un
mal terrible: la sordesa.
A Viena rep classes de Haydn i de
Salieri, i la seva música gaudeix

d’una bona acollida, especialment
per part de la cort, de la noblesa i de
l’Església.
Beethoven, a causa de la seva
sordesa, passà els últims anys de la
seva vida pràcticament aïllat. Més de
vint mil persones assistiren al seu
enterrament, entre les quals hi havia
Schubert, el seu gran admirador.
Els Trios per a violí, viola i violoncel,
opus 3 foren escrits abans del 1798.
Són rics en so, amb una textura completa i grans contrastos dinàmics, rítmics i de color.
El seu primer trio és un treball
ambiciós, de sis moviments, probablement inspirat en el Divertiment
K. 563 de Mozart. Combina moviments molt contrastats i enèrgics,
com el primer, amb les escriptures
més íntimes del segon temps. A
més, compta amb els moments imaginatius i juganers del menuetto i
amb grans fases romàntiques.
Curiosament, les tres obres del
programa d’avui foren interpretades
per primera vegada a Viena.

R ECULL G RÀFIC
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Quartet Galiu
MARIA CAMAHORT, MARTA ROBLES, BELISANA RUIZ
i EKATERINA ZAITSEVA, guitarres
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Estampas, per a quartet de guitarres

F. MORENO TORROBA
La boda — Amanecer — Bailando un fandango charro
Quartet breu, per a quatre guitarres
FELIU GASULL
Lullaby — Mosaic
Fantasia sobre un tema de Manuel de Falla
FELIU GASULL

Introducció i fandango, per a guitarres

LUIGI BOCCHERINI

S EGONA PART
Sonata en Mi b major, BWV 1031

JOHANN SEBASTIAN BACH

Allegro moderato — Siciliano — Allegro

Paisaje cubano con lluvia, per a guitarra
Danses eslaves

LEO BROUWER
ANTONÍN DVOR̆ÁK

Mazurca, en Mi menor, Op. 72/2
Allegro assai, en Do menor, Op. 46/7

Fuga y misterio (adaptació GIDEON BRITTEN)
Baiao de Gude, per a quartet de guitarres

ÁSTOR PIAZZOLLA
PAULO BELLINATTI

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert d’estiu, que celebrem en l’últim dia de
l’estació i que va a càrrec del Quartet Galiu, guitarres, amb Maria
Camahort, Marta Robles, Belisana Ruiz i Ekaterina Zaitseva.
El seu currículum comença dient: «El Quartet Galiu neix amb l’afany de
cercar noves possibilitats per a la guitarra clàssica en l’àmbit de la música de
cambra». Elles «decideixen crear un quartet de guitarres per aportar noves
idees per a aquest tipus de formació, per buscar nous recursos, així com per
ampliar el repertori d’obres originals».
Això és tan veritat que il·lustra l’anècdota que us explicaré ara.
El concurs té lloc en divendres a la primera fase, i, el diumenge següent, se
celebra la final. El dissabte, truco sempre al mestre Ros-Marbà, president del
jurat, que només ve el diumenge, i l’informo dels grups finalistes. Quan li
vaig dir «un quartet de guitarres» em va comentar més o menys: «Bé, el de
sempre, ja m’ho conec», en un to no gaire engrescat, diguem-ne.
Després d’haver-les escoltat, estava entusiasmat, perquè descobria un quartet de guitarres diferent, innovador, i sobretot molt interessant.
També van enlluernar el comitè assessor que les va escollir per compartir
promoció amb el trio guanyador.
De fet, ja compten amb primers premis d’altres concursos i actuacions en
diversos festivals del país, i destaquem la seva participació, representant
l’ESMUC, al Festival Internacional de Conservatoris Superiors de Música
a Sant Petersburg.

De fet, el programa que ens porten avui mostra aquesta varietat, ja que hi
trobem des dels grans clàssics, encapçalats per Bach, Boccherini, Debussy i
Dvorak, fins als contemporanis Gasull, Bellinatti i Brouwer. El concert
comença amb una obra de Moreno Torroba i acaba amb una altra de
Piazzolla, compositor molt tocat pels músics joves.
Penso que el d’avui és un concert per fer-hi algun nou descobriment.
Després us oferirem el refresc habitual.
I ja us deixem, per passar una grata vetllada, amb el Quartet Galiu, guitarres, format per:
Maria Camahort,
Marta Robles,
Belisana Ruiz,
i Ekaterina Zaitseva.

INTÈRPRETS
QUARTET GALIU
Guitarres
El Quartet Galiu neix amb l’afany
de cercar noves possibilitats per a la
guitarra clàssica en l’àmbit de la música de cambra. A principi del 2005,
Katya Zaitseva, Marta Robles, Maria
Camahort i Belisana Ruiz decideixen
crear un quartet de guitarres per
aportar noves idees per a aquest
tipus de formació, per buscar nous
recursos, així com per ampliar el
repertori d’obres originals.
Des del 2006 el Quartet Galiu
ha realitzat concerts a diversos indrets de Catalunya (XIII Concert a

la cripta del temple de la Sagrada
Família, Festival de Guitarra de
Barcelona-Mostra de Joves Intèrprets…) i ha participat a diferents
concursos, on ha obtingut els següents premis: primer premi al Vila
de Ponts, primer premi i premi
especial a l’Arjau en la modalitat de
música catalana dels segles XX i XXI,
i finalista al Dissetè Concurs Paper
de Música de Capellades. Durant
aquest estiu, ha participat a festivals
com el Festival Internacional Joan
Brudieu, l’Onzè Festival Jove de
Segòvia i el Primer Festival de Guitarra de Roses.
D’entre les seves últimes actuacions, destaquen el concert realitzat
al Centre Cultural Conde Duque
de Madrid, l’estrena del cicle de
concerts de l'Escola Superior de
Música de Catalunya, «Els concerts
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de l’Acadèmia», a la sala polivalent
de l’Auditori, i la participació, representant l’ESMUC, al Festival Internacional de Conservatoris Superiors
de Música, organitzat pel Conservatori Rimski-Kórsakov, a Sant Petersburg.
El repertori que el Quartet Galiu treballa actualment es nodreix,
principalment, d’obres de compositors del segle XX o contemporanis:
Brouwer, Bellinatti, Gasull i Piazzolla, entre d’altres. Tot i això, el
quartet no limita el repertori a
aquest marc concret, sinó que hi
inclou obres de compositors clàssics
i pretén aproximar-se a altres camps
de la música com, per exemple, el
flamenc.
La motivació principal del
Quartet Galiu és aprofundir en les
diferents possibilitats que pot oferir
aquest tipus de formació, moltes de
les quals encara resten per descobrir.

BELISANA RUIZ

MARTA ROBLES

EKATERINA ZAITSEVA

MARIA CAMAHORT

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
FEDERICO MORENO TORROBA

FELIU GASULL

Estampas, per a quartet de guitarres

Quartet breu, per a quatre guitarres

Federico Moreno Torroba (18911982) estudià amb Conrado del
Campo i es destacà en la composició
de sarsueles, ja que n’arribà a escriure més de vuitanta. Personatge de
gran presència a la vida musical espanyola, l’any 1935 fou investit acadèmic de belles arts i, el 1975, assolí la
presidència de la Societat General
d’Autors i Editors. La suite Estampas,
original per a quartet de guitarres, és
una veritable galeria de finestrals per
on es veuen desfilar escenes típicament espanyoles. Així ho podreu
sentir amb la interpretació de La
Boda, Amanecer i Bailando un fandango
charro.

Feliu Gasull (1959) és compositor,
instrumentista i arranjador. Així,
escriu música per a poemes, cinema
i teatre, i compon música simfònica,
de cambra i per a instruments solistes. El Quartet breu consta de dos
moviments, Lullaby i Mosaic, i està
inspirat en un poema homònim de
Josep Palau i Fabre, poeta reconegut
i gran defensor de la llengua i de la
cultura catalanes. Al Quartet breu,
Feliu Gasull ens mostra, amb un
llenguatge fortament influenciat per
la música contemporània i pel flamenc, el profund coneixement que
té del seu instrument: la guitarra.
Fantasia sobre un tema
de Manuel de Falla
Fantasia sobre un tema de Manuel de
Falla és una obra dedicada al
Quartet Galiu, composta, originalment, per a quartet de guitarres,
cantant lírica i percussió. Amb
aquesta peça, Feliu Gasull fa una
versió del Polo de les Siete canciones
populares de Manuel de Falla, compositor amb qui comparteix l’afinitat per les sonoritats de la música
flamenca.
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LUIGI BOCCHERINI
Introducció i fandango
Luigi Bocherini (1743-1805) arribà
el 1769 a Madrid, on aconseguí establir-se com a músic de cambra de
Lluís de Borbó. De l’obra que produeix mentre viu a Espanya, es destaquen els quintets de corda amb

guitarra. En realitat, però, aquests
quintets són transcripcions i versions
d’obres anteriors, com en el cas d’Introducció i fandango. Les rudes cadències «fandangueres», així com el
ritme, l’aire i el tarannà d’aquesta música, volen actuar com un veritable
paisatge sonor històric, tot oferint una
instantània de la bullícia dels carrers
madrilenys de final del segle XVIII.

S EGONA PART
JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonata en Mi b major, BWV 1031
J. S. Bach (1685-1750) va escriure
tres sonates per a flauta amb acompanyament obligat. La segona d’aquestes tres sonates, BWV 1031,
composta originàriament en Mi
bemoll major, serà la que escoltarem
durant el concert. Hi ha dubtes sobre
l’autoria d’aquesta sonata, ja que el
manuscrit és del fill de Bach, Carl
Philipp Emmanuel. A més, l’estil galant de l’obra ha portat diversos estudiosos a qüestionar-se si és de Bach,
i l’han retirada de la majoria de les
edicions completes. L’obra és singular perquè totes les veus estan escrites
pel compositor (al contrari que a
altres sonates per a flauta, com la
BWV 1035, en què la realització del
baix continu va a càrrec de l’intèrpret). El segon moviment, popularment conegut com a Siciliano, dibuixa
una melodia de gran bellesa i claredat
sobre un acompanyament d’arpegis

que reprodueix l’ideal aquàtic barroc.
Una altra característica interessant
de la sonata és l’extensa durada del
tercer moviment, el qual compensa,
estructuralment, els dos anteriors.
La versió per a quartet de guitarres
és de Jeremy Sparks, guitarrista anglès fundador del Buffalo Guitar
Quartet.
LEO BROUWER
Paisaje cubano con lluvia
Leo Brouwer és un dels compositors més reconeguts, actualment, en
el món de la guitarra clàssica. Tot i
que el seu llenguatge és molt característic, no podem definir una línia
estètica única, ja que són moltes les
influències que hi convergeixen:
música folklòrica, música aleatòria,
dodecafonia, herències del romanticisme... i també, com ens mostra a
Paisaje cubano con lluvia, els elements
de la naturalesa.

En aquest cas, a Paisaje cubano con
lluvia, Brouwer ens descriu de forma
programàtica la pluja: des de les primeres gotes fins a la tranquil·litat que
arriba després del temporal. A aquesta obra, podem sentir alguns dels
recursos instrumentals i tímbrics que
Leo Brouwer ha trobat a la guitarra i
que caracteritzen el seu llenguatge.
ANTONÍN DVOR̆ÁK
Danses eslaves, op. 46/7 i op. 72/2
Antonin Dvor̆ák (1841-1904) estudià piano, violí i orgue, però avui és
conegut per la seva obra com a compositor. D’ell ens han arribat nou
simfonies, obres per a piano, les òperes Vanda, Dimitri, El jacobí, Katia i el
diable i Rusalka, entre d’altres, diversos poemes simfònics, música de
cambra, oratoris, cantates i misses.
Les dues col·leccions de Danses eslaves de Dvor̆ák, opus 46 i opus 72,
de les quals formen part les dues
obres que apareixen al programa, són
de les pàgines més conegudes de l’autor. El primer àlbum de Danses eslaves,
escrit per a piano a quatre mans i adaptat per a orquestra posteriorment, va
ser una de les partitures que va permetre a Dvor̆ák començar a consolidar-se com a compositor. El gran èxit
de la primera col·lecció va fer que,
anys després, l’editor Simrock dema-

nés la composició d’un segon àlbum,
el qual no sols havia d’incloure danses
txeques, sinó també d’altres països
eslaus. En aquestes peces, Dvor̆ák no
reprodueix literalment les melodies
tradicionals de la seva pàtria, sinó que
tracta de trobar-ne l’essència. Així, al
núm. 2 de l’opus 72, trobem una
melodia plena de nostàlgia sobre un
ritme de vals, mentre que el núm. 9
de l’opus 46 ens presenta una melodia de caire infantil amb un marcat
component rítmic. Les dues danses
que escoltarem avui són, també,
adaptacions de Jeremy Sparks.
ÁSTOR PIAZZOLLA
Fuga y misterio
La música feta per Ástor Piazzolla
(1921-1992) és una de les principals
expressions de l’Argentina contemporània. En afegir al tango influències, ritmes i sonoritats del jazz i de la
música clàssica, Piazzolla aconseguí
un resultat innovador i formidable, tot
sofisticant el ritmo porteño i revolucionant-ne els conceptes.
Fuga y misterio, original per a
quintet, ens mostra la convergència
d’estils musicals pròpia d’Ástor Piazzolla. El Quartet Galiu ens interpreta
la riquesa d’aquesta obra gràcies a
l’adaptació per a quartet de guitarres de Gideon Britten.
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PAULO BELLINATTI
Baiao de Gude,
per a quartet de guitarres
Paulo Bellinatti (1950) és guitarrista,
investigador i compositor. Bellinatti
dedica el seu talent a la música del seu
país, el Brasil, amb l’objectiu de portar

la música brasilera per a guitarra als
conservatoris i aconseguir que tingui
la mateixa difusió que la música
espanyola per a guitarra. L’obra Baiao
de Gude és un exemple d’aquesta
intenció, i assoleix l’objectiu, ja que
ens mostra els sons i els ritmes brasilers, tot i ser composta per a una formació clàssica, el quartet de guitarres.

R ECULL G RÀFIC
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UN ASSISTENT RUS LLIURA EL RAM A EKATERINA ZAITSEVA
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Amaia Ruano, violoncel
Maria del Mar Serra, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Sonata per a violoncel i piano núm. 1,
en Re menor, L. 135

CLAUDE DEBUSSY

Prologue — Sérénade — Finale
Suite popular española, per a violoncel i piano,
a partir de «Siete canciones populares españolas»

MANUEL

DE

FALLA

Arranj. MAURICE MARCEHAL

El paño moruno
Asturiana
Jota
Nana
Canción
Polo

S EGONA PART
Sonata per a violoncel i piano,
en Re menor, op. 40
Allegro ma non troppo
Allegro
Largo
Allegro

DMITRI XOSTAKÒVITX

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert de tardor, amb el qual celebrem el dinovè
aniversari: 19 anys de Paper de Música!
Per a aquest concert comptem amb el duo format per Amaia Ruano, violoncel, i Maria del Mar Serra, piano, finalistes del Dissetè Concurs Paper de
Música de Capellades.
Amaia Ruano es gradua amb matrícula d’honor i marxa cap a Amsterdam
per al perfeccionament. Ha estat membre de la Joven Orquesta Nacional de
España i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Actualment ho és de
l’orquestra internacional Verbier Festival Orchestra on està dirigida per grans
mestres. Des del 2005 participa en un projecte que inclou gires i l’enregistrament de Mozart per a violí i orquestra i, d’altra banda llegim que ha estat integrant de diferents grups de cambra i de música contemporània. Realment és un
espectre ampli com a varietat de tipus de música. Tot un repte per a qualsevol
intèrpret que indica l’elevat nivell i la maduresa de l’Amaia Ruano.
Lògicament, la Maria del Mar Serra li va de bracet. En el grau professional obté un excel·lent. Marxa a Madrid per cursar el superior, on fa cursos amb
destacats professors com Colom, Coll, Farré, Sintsev i Claret, entre d’altres.
Fent música de cambra obté el primer premi del Desè Concurs de Música de
Castellterçol el 2003, el premi al millor duo català al Cinquantè Concurs
Internacional Maria Canals el 2004, i el 2005 guanya el primer premi del Desè
Concurs de Música Acústica Garcilaso. Actua en diversos espectacles tot dedicantse al mateix temps a la docència en el camp musical.
Des del 2004 formen el duo Ruano - Serra, que és com l’hem conegut en el
nostre concurs.
Ens porten un gran programa amb Debussy, Falla, amb les sis cançons de la
Suite popular española que hem sentit aquí en diferents versions. Notem que
en els comentaris trobareu les lletres de cadascuna d’elles. I dediquen tota una
segona part al gran Xostakòvitx, obra important per cloure el concert del dinovè
aniversari de Paper de Música.
Com cada any agraïm la bona col·laboració de la Maria i la Montserrat
Tutusaus que preparen uns ramets ben escaients per als músics, i a tots vosaltres,
que formeu part del bon públic de Paper de Música i ens ajudeu a crear l’atmosfera adequada per als concerts.

Per molts anys tots plegats!
No vull acabar sense informar-vos que amb molta il·lusió estem preparant
el 20è aniversari amb l’edició de dos volums de tots els concerts celebrats a Paper
de Música, que consistirà en presentació, currículum, programa i fotos de cada
concert, juntament amb alguns escrits. Us el regalarem com a record del 20è
aniversari. Això d’aquí a un any.
Ara passarem una grata vetllada amb
Amaia Ruano, violoncel,
i Maria del Mar Serra, piano.

INTÈRPRETS
AMAIA RUANO
Violoncel
Nascuda l’any 1977 a Barcelona, comença els estudis de violoncel al
Conservatori de Badalona amb Mark
Friedhoff. Posteriorment es trasllada
a Madrid per cursar els estudis de
grau superior amb María de Macedo.
Després de graduar-se amb matrícula
d’honor, continuà la seva formació, a
Amsterdam, amb la professora Monique Bartels i, a la vegada, rebia regularment classes de Gary Hoffman.
Finalment, tornà a Barcelona per seguir els estudis amb Lluís Claret.
Ruano ha estat escollida per participar a classes magistrals amb mestres
com Janos Starker, Bernard Greenhouse, Tsuyosi Tsutsumi, Dmitri
Fershtman, Colin Carr, Timothy
Eddy, Valter Despalj i Christoph

Henkel, entre d’altres. A més, ha estat
becada, durant quatre anys, per la Generalitat de Catalunya, la Fundació
Joan Pich Santasusana de Badalona, la
Jove Orquestra Nacional d’Espanya i
les Joventuts Musicals.
Així mateix, ha estat membre de la
JONDE i de la JONC, i, actualment,
ho és de l’orquestra internacional
Verbier Festival Orchestra, on ha estat
dirigida per mestres com James Levine, Christoph von Dohnany, Yuri
Temirkanov, Neeme Jarvy, Charles
Dutoit, Michael Tilson Thomas i Valery Gergiev. Des del 2005 forma part
de l’Orquestra de Cambra de Verbier,
grup amb el qual participa en un projecte que consta d’una gira de concerts i de l’enregistrament de les obres
de Mozart per a violí i orquestra, amb
el violinista Maxim Venguerov. A més,
ha estat integrant de diferents grups
de cambra i de música contemporània, amb els quals ha actuat arreu de
l’Estat, als Països Baixos i a Suïssa.
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MARIA

DEL

MAR SERRA

Piano
Nascuda l’any 1978 a Barcelona, estudia el grau professional de piano al
Conservatori de Badalona amb la
professora Judit Cuixart i obté el títol
amb qualificació d’excel·lent. Posteriorment es trasllada a Madrid per
realitzar els estudis superiors amb la
catedràtica Carmen Deleito, a més de
portar a terme diferents cursos d’interpretació amb els professors Josep
Colom, Ramon Coll, Miquel Farré,
Ferenc Rados, Andrzej, Jasins-ki,
Leonid Sintzev, Pierre Reach i Lluís
Claret.
En el camp de la música de cambra, obté el primer premi del Desè
Concurs de Música de Castellter-çol,
amb el violinista Albert Rodrí-guez,
l’any 2003, així com el premi al
millor duo català al Cinquantè

AMAIA RUANO

Concurs Internacional Maria Canals,
l’any 2004. Més endavant, forma duo
amb la violoncel·lista Amaia Ruano,
amb qui actua regularment a sales i a
teatres de Catalunya. A més, és integrant del grup d’etnofusió Mushka,
amb el qual ha estat seleccionada pel
circuit estatal INJUVE 2005 i ha
guanyat el primer premi del Desè
Concurs de Música Acústica Garcilaso 2005.
Així mateix, actua, com a solista, a
la versió per a piano i cor de l’òpera
La vida breve de Falla, l’any 2003, al
Teatre de l’Aliança del Poblenou, i a
l’espectacle Somiant el carnaval dels
animals, al Teatro de la Villa de
Madrid, el desembre del 2006.
Maria del Mar Serra treballa en el
camp de la docència a diferents escoles de Madrid i de Barcelona i, actualment, imparteix classes a l’Escola
Municipal de Música del Papiol.

MARIA DEL MAR SERRA

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
CLAUDE DEBUSSY
Sonata per a violoncel i piano
núm.1, en Re menor, L. 135
Aquesta sonata per a violoncel i piano havia de formar part d’una sèrie
de sis sonates instrumentals. Aquesta
era la idea de Debussy, però la mort
el va sorprendre a mig projecte. Tot i
això, ens va deixar la Sonata per a violí
i piano, la Sonata per a flauta, viola i
arpa i la sonata que avui escoltarem.
Malgrat tot, l’editorial Durand va
decidir respectar el títol de Sis sonates
per a diversos instruments.
Debussy va compondre les últimes
obres amb gran dificultat a causa dels
temps convulsos de la Primera Guerra
Mundial i del càncer que patia. A
més, el compositor estava profundament afectat perquè, en estar malalt,
no podia servir l’exèrcit francès.
Finalment, va trobar en la composició un consol i una manera de contribuir a la victòria del seu país, tot
fent de les seves obres una afirmació
de la cultura francesa. Les peces van
inspirar-se en Rameau i Couperin,
compositors francesos del segle
XVIII, i Debussy va signar-les de la
següent manera: «Claude Debussy,
musicien Français».
Encara que les sonates són considerades, avui, obres magistrals, no

varen ser ben rebudes pel públic de
l’època. Es van veure com un inici
del declivi de la capacitat creativa
del compositor, com si hagués perdut la musa de la inspiració. Però, en
realitat, les sonates revelen un gran
nivell de maduresa i d’innovació.
MANUEL

DE

FALLA

Suite popular española
La Suite popular española de Falla és
una adaptació de les Set cançons per a
veu i piano, compostes l’any 1914 a
París. El mes de gener de 1915 foren
estrenades a l’Ateneu de Madrid per
la cantant Luisa Vela, amb el mateix
Falla al piano. L’èxit de l’obra va ser
rotund i va fer que es representés
novament durant la pausa de la producció de La vida breve. Immediatament va ser escollida per la Societat
Nacional de Música de Madrid per
al concert inaugural de les seves
noves sèries. Més endavant, l’amic i
compositor Ernesto Halffter féu un
arranjament orquestral de l’acompanyament. D’aquesta obra existeixen arranjaments per a violí, viola,
violoncel, guitarra i piano. La transcripció per a violoncel i piano la va
fer Maurice Maréchal.
Manuel de Falla va fer alguns
estudis sobre les sèries d’harmònics
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produïdes per vibracions musicals,
particularment basats en el tractat de
Louis Lucas anomenat L’Acoustique
nouvelle (la nova acústica). Lucas defensava que les notes més adequades
per donar suport a una melodia eren
aquelles reflectides en la sèrie d’harmònics naturals de cada nota o de la
nota fonamental. Falla va adonar-se
que el sistema típic d’escales de set
notes majors i menors i les seves respectives harmonies no s’avenia amb
la música popular, especialment per a
aquella en què s’utilitza altres escales
i modes. A partir de les idees de Lucas va desenvolupar les seves pròpies
idees i les va traslladar a un tema basat
en una cançó grega. Satisfet amb el
resultat obtingut va decidir apropar-se
de la mateixa manera a la música
popular espanyola i el fruit d’aquest
acostament són les Set cançons populars. Aquestes cançons utilitzen melodies i textos originals populars.
La primera cançó, El paño moruno, té els orígens a Andalusia. Es
destaca per les floritures vocals i l’acompanyament que ens recorda la
manera de tocar de la guitarra. Falla
va utilitzar aquest tema també al
ballet El sombrero de tres picos.
La següent peça de la suite és
l’Asturiana, una cançó que ens evoca
un lament i que fou trobada a Astúries i publicada per José Hurtado i
B. Fernández. Les innovacions harmòniques de Falla les trobem en el
fet d’utilitzar el quart grau com a
pedal fent-nos creure que aquesta
nota és el centre de la cançó.

Seguidament trobem la Jota, una
dansa aragonesa.
A continuació la Nana, una cançó de bressol andalusa portada a Espanya pels gitanos provinents de
l’Índia.
La cinquena peça és Canción. Tal
com el seu nom indica, és una cançó popular adaptada per Falla.
I el final, anomenat Polo, és una
cançó gitana brillant que amb el seu
acompanyament similar a una guitarra ens recorda una altra vegada la
cultura del cante jondo.
La segona cançó a l’obra original
és la Seguidilla murciana, la qual no es
toca en la versió per a violoncel. El
seu acompanyament suggereix de nou
una guitarra i un tambor.

1. El paño moruno
Al paño fino, en la tienda,
una mancha le cayó;
por menos precio se vende,
porque perdió su valor.
¡Ay!

2. Seguidilla murciana
Cualquiera que el tejado
tenga de vidrio,
no debe tirar piedras
al del vecino.
Arrieros semos;
¡Puede que en el camino
nos encontremos!
Por tu mucha inconstancia
yo te comparo
con peseta que corre
de mano en mano;
que al fin se borra,
y creyéndola falsa
¡nadie la toma!

3. Asturiana
Por ver si me consolaba,
arrimé a un pino verde,
por ver si me consolaba.
Por verme llorar, lloraba.
Y el pino como era verde,
por verme llorar, lloraba.

4. Jota
Dicen que no nos queremos
Porque no nos ven hablar,
A tu corazón y al mío
se lo pueden preguntar.
Ya me despido de ti,
de tu casa y tu ventana,
y aunque no quiera tu madre,
adiós, niña, hasta mañana.
Aunque no quiera tu madre...

5. Nana
Duérmete, niño, duerme,
duerme, mi alma,
duérmete, lucerito
de la mañana.
Nanita, nana,
nanita, nana.
Duérmete, lucerito
de la mañana.

6. Canción
Por traidores, tus ojos, voy a
[enterrarlos
no sabes lo que cuesta,
«del aire»
Niña, el mirarlos.
«Madre a la orilla»
niña el mirarlos.
«Madre»
Dicen que no me quieres,
ya me has querido...
Váyase lo ganado,
«Del aire»
por lo perdido,
«madre a la orilla»
por lo perdido,
«madre»

7. Polo
¡Ay!
Guardo una, ¡Ay!
Guardo una, ¡Ay!
¡Guardo una pena en mi pecho!
¡guardo una pena en mi pecho!
¡Ay!
¡Que a nadie se la diré!
Malhaya el amor, malhaya,
Malhaya el amor, malhaya,
¡Ay!
¡Y quien me lo dio a entender!
¡Ay!
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S EGONA PART
DMITRI XOSTAKÒVITX
Sonata per a violoncel i piano,
en Re menor, op. 40
La Sonata per a violoncel i piano és una
de les primeres obres del compositor. Fou escrita l’any 1934, just abans
que la seva música fos censurada per
les autoritats soviètiques a causa de
l’escàndol que suposà l’estrena de
l’òpera Lady Macbeth de Mtsensk. Per
la mateixa època, Xostakòvitx s’enamorà d’una de les estudiants del
Festival de Leningrad, cosa que va
provocar el divorci de la seva dona
Nina. La sonata fou acabada l’agost
i s’estrenà, el 25 de desembre, a Moscou, interpretada pel mateix Xostakòvitx i per Victor Lubatsky, amic
seu a qui dedicà l’obra. Durant la
tardor següent, Xostakòvitx i Nina
van tornar-se a casar i, el 1936, van
tenir una filla.
El primer moviment de la sonata
s’inicia amb un ampli tema del violoncel, acompanyat pels arpegis del
piano, que es va desenvolupant fins a
arribar a un intens clímax. Com un
raig de llum, sorgeix el segon tema, de
caràcter tendre, amb uns canvis tonals
inusuals anunciats pel piano i imitats,
després, pel violoncel. Durant el des-

envolupament, trobem un motiu rítmic penetrant que flueix a partir de
diferents evocacions del primer tema
per tornar a deixar pas al segon, que
desemboca finalment en una coda
lenta amb acords stacatto al piano i
línies llargues al violoncel, tot caminant lentament cap a l’infinit.
El segon moviment desprèn una
energia constant a través d’un patró
obstinat que ens recorda una dansa
de diables. El tema és presentat pel
piano en forma d’octaves, sonoritat
molt característica de la música de
Xostakòvitx.
Les grans esplanades russes són
evocades al profund tercer moviment, en què el violoncel adopta un
caràcter rapsòdic. L’estat d’ànim que
ens recorda aquest moviment és utilitzat més endavant a algunes de les
obres més importants de l’autor. Hi
trobem una introspecció i una reflexió mostrades a través d’unes dissonàncies que desemboquen en càlides
consonàncies.
El final té forma de rondó. El tema
principal apareix tres vegades imitat
pels dos instruments, intercalant episodis d’escales brillants. Així doncs,
aquest últim moviment és una mostra
colorista de les possibilitats sonores i
tècniques d’ambdós instruments.
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ES CUIDA DE RECOLLIR
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P RIMERA PART
Sonata per a piano núm. 53,
en Mi menor, Hob. XVI:34

FRANZ JOSEPH HAYDN

Presto
Adagio
Finale. Molto vivace

Sonata per a piano núm. 3,
en Do major, op. 2/3

LUDWIG

VAN

BEETHOVEN

Allegro con brio
Adagio
Scherzo. Allegro
Allegro assai

S EGONA PART
Rapsòdia hongaresa núm. 12,
en Do # menor, S. 244

FRANZ LISZT

Miroirs, per a piano

MAURICE RAVEL

II. Oiseaux tristes

Sonata per a piano núm. 2,
en Si b menor, op. 36

SERGUEI RAKHMÀNINOV

Allegro agitato — Non allegro. Lento — Allegro molto

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al Paper de Música d’hivern, en les seves acaballes, a càrrec del pianista Enrique Bernaldo de Quirós, finalista del Divuitè Concurs
Paper de Música de Capellades i segon classificat molt a la vora de la guanyadora. Tant és així que a la primera volta, encara que amb molt poca diferència,
ell va fer millor puntuació.
I és que Enrique Bernaldo de Quirós porta un currículum brillant: ha estat
premiat en diversos concursos internacionals.
Nat a Moscou, es forma al Real Conservatorio Superior de Música i a
l’Escola Superior de Música «Reina Sofía» de Madrid i rep, a més a més, el
millor de la tradició pianística russa amb destacats professors. Com a complement, buscant la perfecció estilística en la interpretació, estudia orgue durant més
de 5 anys.
Amb tot aquest bagatge ha fet concerts a Alemanya, Rússia, Itàlia i Suïssa
i als principals auditoris de tot l’estat espanyol. Ha enregistrat per a Radio
Clásica de Ràdio Nacional d’Espanya i per a Televisió Espanyola. Ha tocat
amb diferents orquestres simfòniques en qualitat de solista, essent dirigit per
mestres de la talla de Salvador Brotons i d’altres.
Desenvolupa una intensa activitat pedagògica; ha format part de jurats en
diversos concursos nacionals i internacionals tot i la seva joventut, i des del
2006 és coordinador artístic del Festival i Concurs Internacional de Piano
«Ciutat de Mallorca».
I com no podia ser d’altra manera amb un currículum semblant, Enrique
Bernaldo de Quirós ens porta un programa complet i de molta envergadura: una
sonata de Haydn i una de Beethoven, de la qual ens diu en el comentari que
«és una obra sense precedents quant a magnitud i exigències tècniques i musicals
en el domini de l’instrument», per continuar a la segona part amb una rapsòdia
hongaresa de les més populars de Liszt, una peça breu de Ravel i acabar amb
un pes pesat: una sonata de Rakhmaninov.
Feia dos anys i mig que no hi havia un recital de piano en aquesta sala!
Procurarem que no ens torni a succeir, per anar-nos enriquint amb l’extensíssim
repertori pianístic i per no oblidar les arrels de Paper de Música.
Amb tots nosaltres, per passar una gran vetllada pianística,
Enrique Bernaldo de Quirós.

INTÈRPRET
ENRIQUE BERNALDO
QUIRÓS

DE

Piano
Premiat en concursos internacionals
tan importants com «Fundación
Guerrero» (Madrid, 2004), «ViottiValvesia» (Itàlia, 2005), «Ciutat de
Mallorca» (2005), «CIPCE» (Las Rozas de Madrid, 2005), «Ricard Viñes»
(Lleida, 2006), «Ciudad de Huesca»
(2007) o «Cidade Do Porto» (Portugal, 2007), Enrique Bernaldo de
Quirós és, sense cap mena de dubte,
un dels representants més destacats
de la seva generació en el panorama
musical nacional. Nascut a Moscou
(1981), es forma al Real Conservatorio Superior de Música i a l’Escola
Superior de Música «Reina Sofía» de
Madrid.
La seva inquietud per la perfecció
estilística en la interpretació el duu a
interessar-se per la interpretació històrica i la música antiga, i estudia orgue durant més de cinc anys amb el
mestre Anselmo Serna, reconegut especialista en la música barroca espanyola. Mentrestant, rep el millor de la
tradició pianística russa a través de
professors com Galina Eguiazarova,
Marta Gulyas o Eldar Nebolsin.
En la seva labor concertística ha
actuat com a pianista, com a organista
i com a membre d’agrupacions de
cambra a Alemanya, Rússia, Itàlia o

Suïssa, així com a la totalitat de la
geografia espanyola, presentant-se
amb èxit a sales com l’Auditorio Nacional de Música (Madrid), el Palau
de la Música Catalana (Barcelona),
l’Auditorio Manuel de Falla (Granada), Fundación Juan March (Madrid),
el Centro Cultural de la Villa (Madrid), el Palau de la Música (València),
l’Auditorium (Palma de Mallorca),
l’Auditori Enric Granados (Lleida), la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (retransmès en directe per
Radio Clásica de RNE–Madrid), etc.
Ha gravat com a solista en diverses
ocasions per a emissores radiofòniques com Radio Clásica (RNE), SER
i per a TVE.
Ha intervingut en qualitat de solista amb orquestres com la Filharmònica de Bacau (Romania), la
Simfònica del Vallès, la Sinfónica de
la Comunidad de Madrid, l’orquestra Nacional de Porto, i ha estat dirigit per mestres de la talla d’Ovidiu
Belen, Salvador Brotons, José Ramón Encinar o Stuart Stratford.
A més de la seva activitat artística,
Bernaldo de Quirós està compromès
amb l’ensenyament, desenvolupant
una intensa labor pedagògica com a
professor al Conservatorio Profesional de Majadahonda (Madrid) i al
Conservatori Superior de les Illes
Balears. Ha format part de jurats en
diversos concursos nacionals i internacionals i, des de l’any 2006, és
coordinador artístic del Festival i
Concurs Internacional de Piano
«Ciutat de Mallorca».
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PRIMERA PART
FRANZ JOSEPH HAYDN

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonata per a piano núm. 53,
en Mi menor, Hob XVI:34

Sonata per a piano núm. 3,
en Do major, op. 2/3

La sonata de Haydn que ens ocupa
no és, ni de bon tros, una de les més
conegudes del compositor, però sí
que podríem afirmar que és una de
les més rellevants. En els seus tres
breus moviments s’aprecia un llenguatge d’una gran maduresa compositiva i pianística. El to fosc del
Mi menor (només 6 de les 52 sonates de Haydn estan en mode
menor) no implica dramatisme en
aquesta ocasió; no obstant això, serveix per posar en relleu l’ús de
molts colors i matisos expressius. El
sobri presto inicial ens presagia el primer Beethoven, mentre que el fresc i
innocent adagio torna la mirada a les
millors pàgines del Mozart operista.
El moviment final és un brillantíssim
molto vivace en el qual es posa de
manifest el mestratge del compositor
en la construcció de la forma rondó.

Es tracta d’una obra culminant del
model de sonata clàssica que ja s’anava gestant en les últimes sonates de
Haydn. Beethoven dedica precisament aquesta sonata al geni vienès. És
una obra sense precedents quant a
magnitud i exigències tècniques i musicals en el domini de l’instrument.
El primer moviment, allegro con
brio en forma sonata, reflecteix a la
perfecció una depurada elaboració
temàtica amb dos motius clarament
contrastats; hi ha, però, algunes controvèrsies quant a la identificació del
tema B, per aquesta raó hi pot haver
dues interpretacions vàlides.
El moviment lent, adagio, sembla
una premonició de l’últim Beethoven, amb una càrrega emocional i un
llenguatge comparables als de les
seves sonates més tardanes.
El scherzo és una innovació del
mateix Beethoven que substitueix
el freqüent minuet per aquest altre
moviment de caràcter desenfadat i
burlesc.
L’allegro final exigeix una veritable
mostra de virtuosisme de l’intèrpret,
amb complicats passatges d’acords,
octaves i destresa digital.

S EGONA PART
FRANZ LISZT

MAURICE RAVEL

Rapsòdia hongaresa núm. 12,
en Do # menor, S. 244

Miroirs. II. Oiseaux tristes

La Rapsòdia hongaresa núm.12 és, per
descomptat, una de les més populars
de Liszt, i competeix molt de prop
amb la conegudíssima segona. Seria
erroni dir que les Rapsòdies són
obres merament virtuosístiques i
d’escassa transcendència musical.
Certament es tracta d’obres amb
una construcció molt senzilla, en la
qual un tema predominant de
caràcter popular apareix de manera
cíclica entre diferents episodis contrastants, donant unió a aquests epidodis. En la Rapsòdia núm. 12 el
mestratge de Liszt en aquest tipus
de construcció formal queda palès.
Presenciem aquí, a més, una infinita
paleta de sentiments, que van des
del més dramàtic i patètic fins a la
joia més absoluta, passant pel còmic
i fins el grotesc. No convé oblidar
que poc temps abans Liszt acabà les
seves Harmonies poètiques i religioses
(un dels seus cims creatius) i estava
embarcat plenament en la composició de la seva cèlebre sonata. És un
moment de plenitud creativa, i això
queda reflectit en aquesta Rapsòdia.

Es tracta de la peça més breu d’una
de les suites més significatives del
compositor (Miroirs), en la qual
Ravel duu a cotes inimaginables la
subtilesa de determinats efectes
sonors, creant amb el so un sens fi
d’impressions que, per moments,
semblen una mica reals i gairebé
palpables, però que s’esvaeixen amb
la mateixa facilitat, deixant-nos
sempre expectants davant aquest
procés de transformació de la matèria sonora.

SERGUEI RAKHMÀNINOV
Sonata per a piano núm. 2,
en Si b menor, op. 36
L’obra, escrita el 1913, coincideix
amb l’època de plenitud personal i
màxima activitat creadora de l’autor.
Poc temps abans Rakhmàninov acaba els seus concerts per a piano i
orquestra núm. 3 i núm. 4, la seva
segona simfonia i el grandiós poema
simfònic «Les campanes». La Sonata
num. 2 és una obra crucial en la producció pianística de l‘autor, ja que
recull totes les particularitats i les
preocupacions de la seva personalitat
creativa. Estructurada en tres moviments que es toquen sense interrup-
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ció, l’obra va passant per una multitud
d’estats d’ànim basant-se principalment en dos motius temàtics: primer,
Allegro agitato, apareix al començament i és un motiu descendent, ple
d’una gran càrrega de patetisme; i el
segon, Non allegro. Lento, basat en el so
de les campanes que toquen de forma
insistent, inevitable, trista, malenco-

niosa, triomfal, etc. Rakhmàninov,
emigrant forçat, persona profundament religiosa i amant de la seva
terra, associa en les seves obres les
campanes com un element genuïnament rus, a través del qual plasma tot
l’espectre de sentiments humans. La
Sonata núm. 2 és un exemple més
d’això.
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MARINA GRINCHUK, QUE PARTICIPA ASSIDUAMENT DELS ACTES DE PAPER DE MÚSICA,
HA VALORAT D’EXCEL·LENT LA QUALITAT MUSICAL DEL SEU COMPATRIOTA
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Auxiliadora Toledano, soprano
Ricard Estrada, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Àries d’òpera:
Idomeneo, K. 366

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Padre, germani, addio!
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GIACOMO PUCCINI

Quando me’n vo

Il signor Bruschino
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Romances de sarsuela:
El barberillo de Lavapiés

FRANCISCO A. BARBIERI

Canción de la Paloma

Jugar con fuego

FRANCISCO A. BARBIERI

Un tiempo fue

Doña Francisquita

AMADEU VIVES

Canción del ruiseñor

El barbero de Sevilla

M. NIETO i G. GIMÉNEZ

Me llaman la primorosa

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert de primavera que com és habitual va a càrrec
del guanyador del concurs de l’any passat, avui Auxiliadora Toledano, soprano, en qualitat de solista.
L’Auxiliadora és de Còrdova, on va començar els estudis musicals, però va obtenir
al Conservatori Superior de Salamanca el premi extraordinari de fi de carrera.
Després continua la seva formació amb una colla de professors destacats, entre
els quals figuren els directors del nostre curs de lied Francisco Poyato i Assumpta
Mateu. Precisament va ésser amb aquesta última, fent un curs de postgrau a
l’Escola Superior de Música de Catalunya, que la seva evolució va fer un tomb
decisiu i la va portar a guanyar el nostre concurs.
Val a dir que el 2001 ja havia interpretat el paper d’Annina de La Traviatta
a Còrdova. La temporada 2004-2005 va debutar a Madrid com a Maritornes a
La venta de Don Quijote, de Ruperto Chapí, i com a Trujamán a El retablo
de Maese Pedro, de Falla.
Ha guanyat premis en els concursos següents:
Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes,.
Concurso Internacional de Canto de Bilbao,
i després del nostre concurs s’afegeixen a la llista:
Concurso «Pedro la Virgen» de Priego de Córdoba,
Concurs Internacional «Francesc Viñas»

i dissabte passat guanyava un premi en el Concurs «Manuel Ausensi» de Barcelona. Sembla que la seva carrera es va posicionant més en el camp de l’òpera.
Per això li vam demanar el repertori del programa que teniu a les mans.
Pensem que la brillant guanyadora del nostre divuitè concurs està fent una
prometedora carrera, amb un gran futur que ja comença a formar part d’un fulgurant present.
En Ricard Estrada és un pianista totalment consolidat que ve com a acompanyant.
Ha ofert nombrosos concerts tant a Espanya com a l’estranger, és pianista
oficial de diversos concursos internacionals, professor i director del Centre
d’Estudis Musicals «A tempo», ha format part de diferents jurats, ha participat
en una colla de festivals i ha actuat en llocs importants i emblemàtics tant de la
nostra geografia com de l’estat espanyol.
Finalment porta a terme una extensa labor com a director d’orquestra i és
titular de l’Orquestra de Cambra de Barcelona.
Tornant a la nostra guanyadora, i a manera d’anècdota, us diré que a la sessió final del concurs, igual que avui, que ho repeteix a requeriment nostre,
després de l’ària de La flauta màgica, també va seguir la de Rigoletto. I el
mestre Ros-Marbà comentava que pocs cantants podien interpretar aquestes
àries seguides per la dificultat tècnica que comporta el seu encadenament.
Amb tots nosaltres, la flamant guanyadora del Divuitè Concurs Paper de
Música de Capellades, la soprano Auxiliadora Toledano, acompanyada al
piano per Ricard Estrada.
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INTÈRPRETS
AUXILIADORA TOLEDANO
Soprano
Neix a Còrdova, on inicia els seus
estudis musicals al Conservatorio
Superior de Música Rafael Orozco
en les especialitats de cant i piano.
Finalitza els seus estudis de cant, i
obté el premi extraordinari de fi de
carrera al Conservatorio Superior
de Música de Salamanca sota la direcció de la soprano Mª Ángeles Triana i
el repertorista Javier San Miguel.
Complementa la seva formació
amb cursos d’interpretació i lied amb
Nancy Argenta, Manuel Cid, Francisco Poyato, Mitsuko Shirai, Robert
Expert, Jorge Robaina, Nan Maro
Babhakanian, Enedina Lloris, Miguel
Zanetti, José María Gallardo del Rey,
Anna Vandi, Cesare Scarton,Wolfram
Rieger i Teresa Berganza…
Ha treballat repertori d’oratori
amb el tenor Gerd Türk (Schola
Cantorum Basiliensis) a Basilea
(Suïssa).
Ha fet un curs de postgrau (20062007) amb instruments de música
clàssica i contemporània, especialitat
de cant, amb la soprano Assumpta
Mateu a l’Escola Superior de Música
de Catalunya.
Va ser membre del Coro Titular
del Gran Teatro de Córdoba, entre
1996 i 2001, amb el qual dugué a

terme una intensa activitat concertística i operística. Durant aquest
període, va col·laborar amb el Coro
de la Maestranza (Sevilla) i el Coro
del Teatro Cervantes (Màlaga). Posteriorment, també realitza nombroses col·laboracions amb el Cor del
Teatre del Liceu (Barcelona).
Va interpretar el paper d’Annina
(La Traviata) a la temporada d’òpera
(2001) del Gran Teatro de Córdoba,
amb producció escènica del Teatro
Villamarta (Jerez).
Va debutar al Teatro de la Zarzuela (Madrid), amb els papers de
Maritornes (La Venta de Don Quijote,
de Ruperto Chapí) i Trujamán (El
Retablo de Maese Pedro, de Manuel de
Falla) la temporada 2004-2005, sota
la direcció escènica de Luis Olmos
i la direcció musical de Lorenzo
Ramos, producció que també es representa en el Teatro Campoamor
(Oviedo).
Fa recitals de lieder en diferents
punts de la geografia espanyola.
Va guanyar el segon premi (ex
aequo) en la modalitat de cant en la
60a edició del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes de l’any
2003, organitzat per les Juventudes
Musicales de España.
Ha obtingut el premi especial
«Beca de estudios» concedit per l’Ajuntament de Bilbao en l’11a edició
del Concurso Internacional de Canto de Bilbao, l’any 2006, el primer
premi en el 18è Concurs Paper de

Música de Capellades (Barcelona),
l’any 2007, atorgat pel jurat presidit
pel mestre Antoni Ros-Marbà, el 3r
premi en el Concurs «Pedro la
Virgen» de Priego de Córdoba, el 3r
premi en el Concurs Internacional
«Francisco Viñas», i el 4t premi en
el Concurs «Manuel Ausensi» de
Barcelona.
Ha ingressat, mitjançant concurs,
a l’«Opera Studio 2007» de l’Accademia di Santa Cecilia de Roma
(Itàlia), on actualment cursa estudis
de perfeccionament en cant líric
amb la soprano Renata Scotto.

RICARD ESTRADA
Piano
Ha ofert nombrosos concerts tant a
Espanya com a l’estranger (França,
Anglaterra, Itàlia, Bèlgica, Andorra
i Japó), col·laborant amb cantants
com Inva Mula, Raquel Pierotti,
Carlos Álvarez, Ana María Sánchez,
Chiara Taigi, Carlos Cosías, Kenneth
Tarver, Stefano Palatchi o Antonio
Gandía. Ha estat repertorista a cursos
de cant amb els mestres Jayne Casselman, Tomas Tomasson, Eduardo Giménez, Isabel Penagos i Enric Serra.
Va estrenar, acompanyant la soprano Miki Mori, la temporada d’òpera de Catalunya (2005-2006) de
Sabadell. Va participar al recital de
lliurament de premis Òpera Actual
2006 a Josep Carreras i José Manuel
Zapata. És pianista oficial del Concurs Internacional «Francisco Viñas»,

del Concurs Internacional «Manuel
Ausensi» de Barcelona i del Concurs
Internacional «Montserrat Caballé»
de Saragossa. Imparteix repertori
vocal al Centre d’Estudis Musicals
«A tempo» de Barcelona, del qual és
director.
Ha col·laborat amb el Gran Teatre
del Liceu i amb el Teatre d’Òpera de
Mallorca. Ha format part del tribunal de cant i música de cambra del
concurs que organitzen les Joventuts
Musicals d’Espanya, del concurs de
música de cambra per a joves intèrprets (JIC) de Barcelona i del concurs
de cant de Logronyo.
Ha participat en els festivals de
Santander, Dénia, Santa Florentina,
Pau Casals del Vendrell, Alacant,
Manresa, Cardona, Lloret, etc., i ha
actuat en llocs com el Gran Teatre
del Liceu, el Palau de la Música
Catalana, el Teatre Nacional de Catalunya, l’Auditori de Girona, l'Auditori de Terrassa, l’Auditori de
Sabadell, l’Auditori de Palma de
Mallorca, l’Auditori de Lleida, l’Auditori de Saragossa, l’Auditori de
Getafe, el Teatre Metropol de Tarragona, el Teatre Zorrilla de Badalona, el Teatre Principal de Maó,
l’Auditori de Cuenca, el Teatre Fortuny de Reus, etc.
A més a més, porta a terme una
extensa labor com a director d’orquestra, i és titular de l’Orquestra de
Cambra de Barcelona (OCB). Els seus
pròxims compromisos el portaran a
Grècia, Cuba, Corea i Alemanya.
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C O M E N TA R I

M U S I C A L*

PRIMERA PART
WOLFGANG AMADEUS MOZART
És considerat un dels més grans
compositors de música clàssica del
món occidental. Es va mostrar sempre com un gran teòric i un innovador de la composició musical. Va
manifestar el seu marcat perfeccionisme quan va escriure, a l’edat de 22
anys, la següent frase: «M’agrada que
una ària quedi tan a la mesura d’un
cantant com un vestit ben fet».
Segons el testimoniatge dels seus
contemporanis era un virtuós del
piano, com també del violí i la viola.
Posteriorment, artistes de diferents
èpoques i gèneres de l’art han estat
influenciats per la seva música.
Idomeneo, K. 366
Coneguda normalment amb el nom
d’Idomeneo (K. 366), és una òpera seriosa en tres actes, basada en el llibret
de Giambattista Varesco, segons un
text en francès d’Antoine Danchet, i
estrenada el 29 de gener de 1781 al
Teatre de la Cort de Munic. La història té lloc a Creta, a l’època mítica.
«Padre, germani, addio!»
Acte II. Quadre I. Saló del palau.
Idomeneu
demana consell a
Àrbaces, que diu que podria sacrificar-se una altra víctima en lloc
* Autor: RICARD ESTRADA.

d’Idamant i allunyar aquest darrer
de Creta. Per evitar el sacrifici,
Idomeneu ordena al seu fill que
dugui Electra a casa seva, a Argos. Les
amables paraules que Idomeneu
adreça a Ília la commouen, i fan que
declari que, com que ho ha perdut
tot, ell serà el seu pare, i Creta, la seva
llar. En anar-se’n, Idomeneu s’adona
que enviar Idamant a l’exili li costa la
felicitat tant a ell mateix com a Ília.
La flauta màgica, K. 620
L’última òpera de Mozart escenificada en vida del compositor va ser
estrenada al Theater auf der Wieden
de Viena el 30 de setembre de 1791,
sota la direcció del mateix Mozart,
tot just dos mesos abans de la seva
mort. El singspiel és un tipus d’òpera
popular cantada en alemany, on s’intercalen parts parlades. Emanuel
Schikaneder, de qui es creu que
podia ser germà de lògia de Mozart, va ser el primer que va interpretar Papageno, mentre que el paper de
la Reina de la Nit era interpretat per
Josepha Hofer, cunyada de Mozart.
Segons molts historiadors i crítics, hi
pot haver influències maçòniques en
l’òpera, ja que es creu que Mozart va
pertànyer a la maçoneria, i, en els
moments polítics que es vivien quan
es va estrenar, aquesta organització
era considerada perillosa. Moltes de

les idees i els motius de l’òpera
recorden els de la filosofia de la
il·lustració.
«Ach, ich fühl’s»
Acte II. Quadre 4. A la sala de les
proves, mentre Tamino i Papageno
segueixen superant les diferents
proves imposades, s’enfronten en
aquest moment a la prova del silenci, però Papageno no calla. Sorgeix
del terra una dona lletja i vella que
ofereix aigua a Papageno, que no
para de parlar amb ella i descobreix
que té 18 anys i dos minuts, i que, a
més, té un amant que és el mateix
Papageno. Quan es disposa a preguntar el nom de l’anciana, retruny
un tro i la vella desapareix. Els joves
genis arriben per portar-los menjar
i els seus instruments. Lliuren a
Tamino la seva flauta, i a Papageno
les seves campanetes, i desapareixen.
Tamino toca la flauta mentre Papageno menja i beu. Apareix Pamina
al so de la flauta, que, com que no
obté cap resposta de Tamino, es
pensa que ell no la vol i, molt ferida, canta aquesta estupenda ària
(«Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden»), el moment clau i el més solemne de tota l’obra.

GIUSEPPE VERDI
Compositor romàntic italià d’òpera
del segle XIX. És l’autor d’alguns dels
títols més populars del repertori
actual, com els que componen la seva
trilogia popular o romàntica: Rigoletto, La Traviata i Il Trovatore. Neix a
Roncole, en el ducat de Parma (que
llavors formava part de França), on
rep les seves primeres lliçons de música. Continua els seus estudis a
Busseto, sota la tutela de Ferdinando
Provesi. Es converteix aviat en l’organista de l’església del seu poble.
Intenta entrar al conservatori de la
ciutat de Milà, però no ho aconsegueix. Es pot dir que els seus primers
èxits estan relacionats amb la situació
política que es vivia a Itàlia. A part de
la seva qualitat artística, les seves òperes servien, a més, per exaltar el caràcter nacionalista del poble italià.
Rigoletto
És una òpera en tres actes amb llibret
de Francesco Maria Piave, basat en
l’obra de teatre Le Roi s’amuse de
Victor Hugo. Va ser estrenada l’11
de març de 1851 al teatre La Fenice
de Venècia. Intens drama de passió,
engany, amor filial i venjança, amb
una figura central, Rigoletto, el bufó
geperut de la cort del Ducat de
Màntua, aquesta òpera ofereix una
combinació perfecta de riquesa
melòdica i força dramàtica.
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«Caro nome»
El Duc arriba a la casa i s’assabenta
que Gilda és en realitat la filla de
Rigoletto. Suborna Giovanna i s’oculta en el jardí. Gilda confessa a la
mestressa que està enamorada d’un
jove que ha vist a l’església, que no
és altre que el Duc. En aquest moment apareix i li declara el seu amor.
Junts canten E il sol dell’anima. El
Duc menteix a Gilda sobre la seva
identitat dient que és un estudiant i
que el seu nom és Gualtier Maldé.
Fora s’escolten les veus de Ceprano
i Borsa que planegen el rapte de la
suposada amant de Rigoletto, que
en realitat és la seva filla. El Duc
marxa. Quan Gilda es queda sola,
repeteix el nom del seu enamorat,
cantant el Caro nome.

GIACOMO PUCCINI
És un dels més grans compositors
italians d’òpera. És un dels pocs compositors d’òpera capaços d’emprar
brillantment les tècniques operístiques alemanya i italiana. És considerat
el successor de Giuseppe Verdi. Algunes de les seves melodies com «O
mio babbino caro», de Gianni Schicchi, i «Nessun Dorma», de Turandot,
formen part avui dia de la cultura
popular. La seva primera òpera va ser
Le Villi (1884), i el seu primer
triomf, Manon Lescaut (1893). A més
de dotze òperes, Puccini va escriure
altres obres notables, com una Missa

solemne, un Himne a Roma, un capritx
simfònic, dos preludis simfònics i tres
minuets per a quartet de corda.
La Bohème
És l’òpera amb la qual Giacomo
Puccini es va consagrar definitivament com un gran compositor líric.
Reflecteix les seves pròpies vivències
durant els anys d’estudiant en el
conservatori de Milà, on va compartir habitació amb Pietro Mascagni.
El llibret es basa en una novel·la de
fulletó, Escenes de la vida bohèmia,
d’Henry Murger, que fou publicada
al diari El Corsario durant cinc anys
(1845-1849). Els encarregats de simplificar i unir els diferents episodis de
la novel·la per confeccionar el llibret
van ser Luigi Illica i Giuseppe Giacosa. L’estrena de La Bohème va tenir
lloc al Teatre Regio de Torí l’1 de
febrer de 1896. El paper de Mimí va
ser cantat per la soprano Cesira Ferrani, i el tenor Evan Gorga va fer el
paper de Rodolfo. L’orquestra va
tocar sota la direcció d’Arturo Toscanini. L’obra va tenir una acollida
freda, tant per part del públic com de
la crítica.
«Quando me’n vo»
Acte II. Quartier Latin (Barri Llatí).
En els carrers hi ha una multitud que
es diverteix mentre els venedors criden per vendre els seus productes.
Els amics arriben al Cafè Momus, i
mentre beuen i mengen apareix
Musetta, l’antiga xicota de Marcello,

acompanyada d’un admirador una
mica eixut, Alcindoro. Ella intenta
de diverses maneres cridar l’atenció de
Marcello, i ho assoleix cantant una
sensual ària dedicada fingidament al
seu nou amant («Quando me’n vo»,
quan me’n vaig). Fingint dolor en
un peu per culpa de la sabata que li
va massa estreta, fa que Alcindoro
vagi a buscar-li un nou parell de
sabates, ocasió que Musetta aprofita
per a reunir-se amb el seu estimat
Marcello. Quan els bohemis decideixen pagar el compte per marxar,
troben que Schaunards no té prou
diners, i, seguint un suggeriment de
Musetta, decideixen carregar-ho tot
al compte d’Alcindoro. Hi ha una
colla de soldats que desfilen pel
carrer, i, aprofitant la confusió, Marcello i Colline agafen Musetta en braços i fugen amb el riure còmplice dels
espectadors. Quan se n’han anat tots,
Alcindoro arriba amb el parell de
sabates i és sorprès per l’hostaler, que
li exigeix que pagui el compte.

GIOACCHINO ROSSINI
Compositor italià, conegut especialment per les seves òperes còmiques
(en una famosa trobada amb Beethoven, el compositor alemany li va
suggerir que seguís component molts
Barbieri di Siviglia), però amb nombroses aportacions també en el món
de l’òpera seriosa (la bellíssima obra
Tancredi, per exemple). Tot això va fer
que assolís el «tron» de l’òpera italia-

na, del bel canto del principi del segle
XIX, gènere que realça la bellesa de la
línia melòdica per sobre del drama o
la profunditat emocional i per sobre
de l’interès harmònic. A mesura que
les seves composicions avancen, van
adquirint un major grau de dificultat
vocal, tant que, des de mitjan segle
XIX fins als anys setanta del segle XX,
moltes de les seves obres es creien
impossibles de cantar.
Il signor Bruschino
L’acció es desenvolupa al palau del
senyor Gaudenzio, que és el tutor
legal de la jove Sofia. Florville confessa l’amor que sent per Sofia i la
seva voluntat de casar-s’hi al senyor
Gaudenzio, que li revela que la mà
de la noia ja ha estat concedida al fill
del senyor Bruschino. Com que a la
casa ningú no coneix el fill del senyor Bruschino, Florville es fa passar
per ell tot i que es tracta d’una persona de mala reputació que juga i
beu massa. Quan la família i els criats
ja accepten Florville com el veritable
Bruschino, arriba al palau el senyor
Bruschino, que se sorprèn de veure
que tots es dirigeixen al jove Florville com si fos el seu fill. Ell nega
repetidament que és el seu fill, però
els qui viuen al palau interpreten
aquesta negació com un acte de
repulsa per la vida tan esbojarrada que
porta el seu fill. L’arribada de Filiberto, el propietari de la posada on
el fill del senyor Bruschino és tancat
a causa del deute que acumula, i el
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requeriment del mateix Filiberto al
senyor Bruschino perquè es faci
càrrec del deute, li farà entendre
que Florville és un impostor. De
seguida descobrirà que Florville és
en realitat el fill d’un senador enemic del senyor Gaudenzio, i aquesta
situació li fa molta gràcia i decideix
continuar la farsa. Al final, la veritable identitat de Florville es farà
pública amb l’arribada del fill real
del senyor Bruschino, davant la sor-

presa del senyor Gaudenzio, que no
tindrà més remei que donar la mà
de Sofia al jove Florville.
«Ah, voi condur volete»
Acte I. Sofia li canta al pare de
Bruschino que reconegui la paternitat del seu fill penedit, mentre que
ell segueix sense entendre per què
tothom es pensa que Florville és en
veritat fill seu.

S EGONA PART
FRANCISCO ASENJO BARBIERI
Nat a Madrid el 3 d’agost de 1823 i
mort el 17 de febrer de 1894, va ser
un compositor i musicòleg espanyol,
autor principalment de sarsueles.
Considerat el pare de la sarsuela i
el precursor de l’idioma musical
espanyol, Barbieri és honrat com a
creador d’un teatre musical autènticament espanyol. Barbieri va compondre unes 60 sarsueles, i entre elles
es destaquen algunes obres plenes
d’enginy i esperit popular, com Jugar
con fuego (1851), Los diamantes de la
corona (1854), Pan y toros (1864) i El
barberillo de Lavapiés (1874). El barberillo de Lavapiés s’estrenà en el Teatre
de la Sarsuela el 19 de desembre de
1874, i va aconseguir un gran èxit de
crítica i de públic. Encara que desconeixem la decisió que va dur Barbieri a posar-se en contacte amb
Larra i sol·licitar-li un llibret en tres
actes, la correspondència mantingu-

da entre ambdós personatges durant
l’estiu del mateix any de l’estrena
conté dades interessants sobre el procés creador de l’obra i revela els
esforços que els autors van fer per
evitar la semblança entre aquesta
nova sarsuela i Pan y toros.
El barberillo de Lavapiés
La sarsuela correspon a un argument
pseudohistòric d’intrigues polítiques
que se situa en el Madrid de Carles
III. Aquesta mena de trama argumental entronca amb la tradició immediatament anterior de «sarsuela gran», a
la qual pertanyen altres obres del mateix compositor com Jugar con fuego,
Los diamantes de la corona o la ja citada
Pan y toros, però alhora inaugura un
nou tipus d’obra lírica que havia de
servir de model a les generacions posteriors. L’obra parodia, tant en el seu
títol com en certs girs textuals, la més
famosa òpera bufa italiana, Il barbiere

di Siviglia de Rossini; no obstant això,
hi ha una important descontextualització respecte del model, que obliga
l’espectador a perdre de vista la referència original: si Beaumarchais havia
situat el Figaro del segle XVIII a la pintoresca Sevilla, Larra decideix que el
Barberillo del segle XIX s’incorpori a la
turbulenta vida urbana: la del Madrid
de Carles III, situant l’acció en l’antic
barri de Lavapiés, lloc on el populatxo es concentra de forma especial.
«Canción de la Paloma»
Acte I. Romeria de Sant Eugeni. El
Pardo. Encara que la situació política
és delicada, hi ha en la festa una animada bullícia d’estudiants i gent del
poble. Lamparilla fa la seva entrada
entonant el seu famós número musical i, després d’ell, apareixerà Paloma,
que també deixarà constància de qui
és i com és.
Jugar con fuego
És una sarsuela sobre llibret castellà de
Ventura de la Vega. Va ser una de les
primeres sarsueles del període romàntic, i va marcar una nova direcció en
el panorama líric madrileny, aleshores dominat per la tonadilla i l’òpera
italiana.
Va ser estrenada el 6 d’octubre de
1851, amb un gran èxit des de la seva
estrena malgrat la inicial perplexitat
del públic, al qual li costava admetre
la possibilitat que una obra lírica en

castellà no fos satírica i intranscendent i que tingués un argument extens i seriós, desenvolupat en tres
actes. Va romandre en cartell fins al
gener de 1852, i els autors van ser
cridats a l’escenari per saludar durant
17 nits seguides.
L’obra està basada en el vaudeville
francès de 1833 La Comtesse d’Egmont, de Jacques-François Ancelot i
Alexis Decomberousse, fet que va
provocar que alguns crítics acusessin
Ventura de la Vega de plagiari. Tanmateix, el dramaturg va gaudir de
l’aferrissada defensa del cèlebre llibretista Temistocle Solera, que va
afirmar que a Jugar con fuego es trobaven «els millors versos cantables que
hi havia en castellà».
«Un tiempo fue»
Un saló del Palau del Buen Retiro.
La Duquessa i la Comtessa estan assegudes. El Duc i el Marquès, drets.
Hi ha dames i cavallers que formen
grups. S’inicia l’acte amb un meravellós concertant, on es comenten els
galantejos de dames i cavallers de la
cort, especialment el de la Dama
misteriosa assetjada pel baix i el baríton, el Duc i el Marquès. La Duquessa aconsella a la «Duquesita» que
atengui el requeriment del vidu
Marquès, però l’amor ja ha pres fortament en el seu cor, i ara només
estima l’«hidalguillo» Félix, que sospita, no obstant això, que és objecte
de les bromes de la cort.
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AMADEU VIVES
Compositor català, autor de cançons, sarsueles i òperes. Va estudiar
harmonia i composició amb J. Rivera i, més tard, va actuar com a
mestre de capella en un asil de Màlaga i en el convent de Loreto a
Barcelona. Juntament amb Lluís Millet va fundar l’Orfeó Català el
1891, per al qual va compondre
nombroses cançons originals, com
L’emigrant o La balanguera, i transcripcions de música popular. Les
seves obres van ser Don Lucas del
Cigarral (1899), La balada de la luz
(1900), Bohemios (1903), Maruxa
(1914) –transformada en òpera el
1915–, Balada de Carnaval (1919),
Doña Francisquita (1923) i La villana. Com a compositor de cançons
va crear: Canciones epigramáticas, sobre textos d’autors clàssics del Segle
d’Or (1916) i obres corals com
L’emigrant (1890, amb text de Jacint
Verdaguer) i Follies i paisatges (1928).
També va compondre operetes com
La generala.
Doña Francisquita
Doña Francisquita es va estrenar al
Teatre Apolo de Madrid el 17 d’octubre de 1923. Aquesta denominada
comèdia lírica en tres actes està basada
en La discreta enamorada de Lope de
Vega, que, al seu torn, es va inspirar en
un conte del Decameró, la narració
tercera de la jornada tercera, de

manera que Pampinea és el precedent
de Doña Francisquita; el frare, el de
Don Matías, i el cavaller, el de
Fernando. L’acció es retarda dos segles
respecte a la contemplada per Lope, i
amb això, doncs, queda esquitxada del
madrilenyisme cantat per Galdós i
per Mesonero Romanos.
«Canción del ruiseñor»
Acte I. Cançó de la joventut, amb la
intervenció primer de Cardona
(«Amigos, oídme»), després la de
Fernando («Gozad la primavera de
vuestra vida»), d’una gran dificultat
i espectacularitat, i, finalment, amb
la d’ells i el cor («Canción alegre de
la juventud») arriba un trio que
conté la «Canción del Ruiseñor»,
pedra de toc per a sopranos, amb
passatges de coloratura.
GERÓNIMO GIMÉNEZ
Inicia estudis musicals amb el seu
pare i els completa a Cadis, on va ser
primer violí en l’orquestra del Teatre
Principal. Va aconseguir una pensió
per ampliar estudis a París i Itàlia; en
tornar, es va establir a Madrid, on el
1885 va ser nomenat director de
l’orquestra del Teatro Apolo i, poc
després, del Teatro de la Zarzuela.
En aquests anys es dóna a conèixer com a autor de sarsueles que van
aconseguir moltes vegades un èxit
extraordinari. Va ser nomenat director de la Unión Musical Española.

La seva primera sarsuela d’èxit va
ser Trafalgar, estrenada a Barcelona el
1890; després va abandonar l’estil una
mica pompós d'aquesta primera obra
i va escriure sarsueles com De vuelta
del Vivero (1895) i les famoses obres
bessones El baile de Luis Alonso (1896)
i La boda de Luis Alonso (1897).
De 1900 és la seva obra més profunda, La Tempranica. Va col·laborar
diverses vegades amb Amadeu Vives.
D’aquesta col·laboració han quedat
obres com El húsar de la guardia
(1904) i La gatita blanca (1905).

El barbero de Sevilla
Sarsuela còmica en un acte, dividit
en tres quadres, en prosa i vers. Llibret de Guillermo Perrín i Miguel
de Palacios, i música de Gerónimo
Giménez i Manuel Nieto. L’obra no
és una revisió de la coneguda òpera
de Rossini, encara que el títol del
compositor italià serveix d’excusa
per desenvolupar un argument còmic, sense més pretensions que les de
fer passar una bona estona. És una història que, a més, té com a protagonista la gent de teatre, una temàtica
relativament freqüent en la sarsuela.

MANUEL NIETO

«Me llaman la primorosa»

El seu pare, músic de banda militar,
el va iniciar en el món de la música,
i quan tenia nou anys el va fer
entrar a la banda del regiment al
qual ell pertanyia. S’instal·la a Madrid, on dirigeix els cors del Teatro
Real i del Teatro Rossini. Va actuar
també com a director d’orquestra
de diversos teatres de la capital. Va
compondre romances i peces per a
piano i, encara que va arribar a
estrenar més de 200 obres escèniques, la major part de la seva producció van ser obres pertanyents al
gènere de sarsuela, algunes de les
quals van assolir èxits momentanis i
circumstancials. Les seves obres més
destacades són El gorro frigio (1888)
i El barbero de Sevilla (1901), musicades en col·laboració amb Gerónimo
Giménez.

Només cinc números musicals formen la partitura d’aquest entretingut
Barbero de Sevilla. Els més excel·lents
són la romança de La Roldán, que
confessa: «Yo soy la tiple más eminente», i la referència més coneguda
d’aquesta obra, la romança d’Elena
(«Me llaman la primorosa»), a ritme
de polonesa, popularíssima perquè
ha estat cantada per les nostres més
grans sopranos.

CARME CARDONA,
ASSIDUA A LES SESSIONS DE PAPER DE MÚSICA,
GUARDA UN BON RECORD D’AQUEST CONCERT,
AMB EL PROGRAMA SIGNAT PELS DOS INTÈRPRETS
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ELS NOSTRES AMICS, JOSEP M. I ROSA M., FELICITEN L’ARTISTA,
EN LLIURAR-LI EL RAM
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Duo Cálido Norte
CAROLINA ESTRADA, piano
LINA LEÓN, flauta
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P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Suite per a flauta i piano, op. 34

CHARLES-MARIE WIDOR

Moderato — Scherzo — Romance — Final

Sonata per a flauta i piano,
en Mi major, op. 167, «Undine»

CARL REINECKE

Allegro
Intermezzo. Allegretto vivace — Piu lento, quasi andante
Andante tranquillo — Molto vivace
Finale. Allegro molto agitato ed appasionato, quasi presto

S EGONA
Chaconne per a flauta, op. 107/30

PART

SIGFRID KARG-ELERT

Paràfrasi de concert, sobre «Rigoletto» de Verdi,
per a piano, S. 434
Sonatina, per a flauta i piano
Allegretto grazioso
Andantino sognando
Allegro giocoso: quasi fandango

FRANZ LISZT
ELDIN BURTON

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert d’estiu, a càrrec del Duo Cálido Norte, format per Carolina Estrada, piano, i Lina León, flauta, finalistes del Concurs
Paper de Música de Capellades del 2007.
Carolina Estrada, després d’haver acabat els estudis al Conservatori
Superior de Música de Barcelona, se’n va a Amsterdam i a Berlín a completar
la seva formació. Notem que, mentre que a Holanda perfecciona el repertori de
música antiga amb instruments originals, d’altra banda profunditza piano modern, on s’ha destacat en el repertori contemporani català.
Ha actuat com a solista i en formacions de cambra en diversos països
europeus, ha enregistrat per a Catalunya Música i Ràdio Nacional d’Espanya
i ha editat diversos CD amb la discogràfica holandesa Quality Classics.
Lina León finalitza la carrera al Conservatori Superior de Sevilla amb
matrícula d’honor en música de cambra i premi d’honor de grau superior.
Volent ampliar estudis, marxa a Amsterdam, on el 2005 obté el títol de postgrau. Posteriorment assisteix a un curs de «Música contemporània mitjançant
tècniques no occidentals». Conclou amb l’estrena de Hi ha veus lliures, escrita
per a Lina León per la compositora Arnhold.
Ha treballat sota la batuta de directors destacats, entre els quals trobem el
nostrat Salvador Brotons. Ha actuat arreu d’Europa i actualment és solista de
l’Orquesta Sinfónica de Huelva i de l’Orquestra de l’Acadèmia del Gran
Teatre del Liceu.
El duo neix el 2004 a Amsterdam. És bonic que amb l’obra Le Merle noir
de Messiaen descobrissin la seva proximitat en la comprensió musical a través
d’una força reveladora única, com ens diuen en el seu currículum.
L’alt nivell de qualitat i l’atmosfera que creen de complicitat a l’escenari són
fruit, n’estem segurs, d’una conseqüència natural.
I avui ens ofereixen el programa que han anomenat «Virtuosisme amb la
flauta i el piano. Segles XIX i XX».
Anem a gaudir, sense més preàmbuls, d’una bona vetllada cambrística amb
el Duo Cálido Norte, format per
Lina León, flauta,
i Carolina Estrada, piano.

INTÈRPRETS
DUO CÁLIDO NORTE
Neix l’any 2004, durant els estudis
de postgrau que la flautista andalusa
Lina León i la pianista catalana Carolina Estrada cursen al Conservatori
d’Amsterdam, a Holanda. L’obra Le
Merle noir, de Messiaen, va tenir per a
elles una força reveladora única, amb
la qual van descobrir la seva proximitat en la comprensió musical. Més
endavant s’interessaren per compositors com Montsalvatge, Mompou,
Liebermann o Brotons, les obres dels
quals van interpretar a diverses sales
de concerts d’Europa, com la Bachzaal (Amsterdam), el Murten Festival
(Suïssa), el De Singel (Anvers), el
Vredenburg (Utrecht), o l’Auditori
(Barcelona), entre d’altres, amb un
gran èxit de crítica.
Postgraduades amb les més altes
qualificacions a Amsterdam, actual-

LINA LEÓN

ment resideixen a Barcelona, on han
guanyat el primer premi del Vint-idosè Concurs d’Interpretació Musical L’Arjau, l’any 2007, en la modalitat de música contemporània
catalana del segle XXI. Han participat
en diversos actes i festivals, entre els
quals es destaca l’emotiu Concert
Homenatge al compositor Xavier
Montsalvatge, a l’Hotel Palace de
Barcelona, al qual assistiren membres
de la família Montsalvatge.
El duo ha estat elogiat en moltes
ocasions per l’alt nivell de qualitat
que ofereix com a grup cambrístic,
perquè sap crear una atmosfera d’especial complicitat a l’escenari.

LINA LEÓN
Flauta
Matrícula d’honor en música de
cambra i premi d’honor de grau superior (2001) al Conservatori Superior de Sevilla, ha estat solista de
l’Orquesta Hispalense de Jóvenes In-

CAROLINA ESTRADA
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térpretes i l’Orquesta de Cámara
«Manuel Castillo» de Sevilla, convidada de l’Orquesta Joven de Andalucía, i col·laboradora diverses vegades
del conjunt de vent Solistas de Sevilla.
Als dinou anys decideix ampliar
els seus estudis al Conservatori
d’Amsterdam al costat de Marieke
Schneemann, Harrie Starreveld i
Marten Root. Amb el seu quintet
de vent va representar el Conservatori d’Amsterdam en el Murten
Festival (Suïssa, 2004) i l’Orlando
Festival (Limburg, 2005).
Va ser membre del Jong NBE
(Jove Conjunt Holandès de Vent). El
2005 obté el títol de postgrau. Posteriorment, assisteix com a estudianta
contractada pel Conservatori d’Amsterdam al curs «Música contemporània mitjançant tècniques no occidentals», i hi conclou la seva participació
amb l’estrena de Hi ha veus lliures de
K. Arnhold. Composta per a clarinet
baix, contrabaix, flauta i veu flamenca, aquesta última interpretada a la
vegada per Lina León, per a qui ha
estat escrita l’obra, és convidada a
tocar-la durant l’última edició de la
Kammermuziekweek i la Gaudeamus
Competition (2007) a Amsterdam.
Ha treballat sota la batuta de directors com Frans Brüggen, Masaaki
Suzuki, Jos Van Veldhoven, Marcio
Conti, Salvador Brotons o Michael
Willens, i ha compartit escenari amb
reconeguts músics de l’àmbit europeu. Així mateix, ha format part de
conjunts com Nederlands Bach
Society o Kölner Akademie.

Actualment és solista de l’Orquesta Sinfónica de Huelva i de
l’Orquestra de l’Acadèmia del Gran
Teatre del Liceu.

CAROLINA ESTRADA
Piano
Pianista nascuda a Barcelona, és llicenciada superior de piano pel Conservatori Superior de Música de
Barcelona (2001) i llicenciada (2003)
i màster de música –Advanced Program– (2005) pel Conservatori
d’Amsterdam i a la Universität der
Kunste (UdK) de Berlín, amb els
mestres Matthijs Verschoor i Laszlo
Simon, respectivament.
Ha estat premiada en diversos
concursos nacionals i internacionals,
sempre amb les millors crítiques en
el repertori contemporani català.
Durant la seva estada a Holanda,
perfecciona el repertori de música
antiga en instruments originals amb
els mestres Malcom Bilson, Stanlie
Hoogland i Paul Badura-Skoda. En
piano modern rep els consells d’Edith
Fischer, Josep M. Colom, Claude
Helffer, Jan Wijn, Hakon Austbo i
Willem Brons, entre d’altres. Ha ofert
recitals com a solista i com a intèrpret
de cambra a gran nombre de sales de
concerts d’Espanya, Holanda, Suïssa,
Itàlia i Alemanya. Com a solista convidada, ha actuat amb orquestres a
Espanya i Holanda. Ha enregistrat per
a RNE i Catalunya Música, i ha editat diversos CD amb la discogràfica
holandesa Quality Classics.

Des del 2005 Carolina Estrada és
professora de piano i pianista repertorista al Conservatori de Música
de Reus i repertorista convidada per
assistir la càtedra de la prestigiosa
violinista Isabel Vilà en els Festivals

Internacionals de Música de Tarragona. Combina la seva activitat de
solista amb projectes de fusió i performance entre diverses arts, entre ells
«Gmaltitön».

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
CHARLES-MARIE WIDOR
Organista i compositor francès. Nascut a Lió, va treballar com a organista
a l’església de Saint-Sulpice de París
i va ensenyar al conservatori d’aquesta ciutat, on va succeir César
Franck. Va col·laborar amb el seu
deixeble, el pastor protestant i organista francès Albert Schweitzer, en
una edició de l’obra per a orgue de
Johann Sebastian Bach i va escriure
molta crítica musical. L’obra per a
orgue de Widor és admirada pels
organistes, especialment les deu simfonies o suites, perquè utilitza al màxim els recursos d’aquest instrument
per aconseguir una gran brillantor.
Va ser, a més, secretari permanent de
l’Acadèmia de Belles Arts.
Suite per a flauta i piano, op. 34
A mesura que ens acostem a la fi del
segle XIX, veiem com tot el llegat
romàntic comença a evolucionar cap

al que ha de ser la música del segle
XX. Durant aquest període, París és la
meca cultural del món, i el conservatori d’aquesta ciutat domina l’educació musical i flautística a la França
del moment.
L’«Escola Flautística Francesa Moderna» (1860-1950) es va distingir per
diversos aspectes. En l’àmbit estrictament tècnic, per un so brillant, per
una articulació clara i lleugera i per
l’ús d’un cuidat vibrato amb característiques vocals, absents a la flauta fins a
aquell moment. En l’àmbit estètic, per
la seva proximitat i la seva afinitat amb
el corrent impressionista de la pintura, en el qual la preocupació per la
llum i el color eren sempre presents.
És així com la música va experimentar importants canvis dinàmics i tímbrics a fi d’adaptar-se a les noves demandes expressives de l’època. Revisquem, doncs, l’esperit d’aquells
anys. Deixem-nos captivar per aquesta música intimista, per aquesta nova
malenconia expressiva que, des de
França, anava a conquistar el món.
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CARL REINECKE
Nascut a Altona el 23 de juny del
1824, Reinecke va ser cèlebre no
solament com a compositor, sin també com a director d’orquestra i com
a pedagog. Gran viatger, va fer amistat amb Mendelssohn i Schumann.Va
actuar amb gran èxit per Alemanya i
el nord d’Europa, i fou pianista de la
cort de Cristià VIII de Dinamarca.
Després d’una estada a París, va ser
nomenat professor del Conservatori
de Colònia el 1851, abans de dirigir
una de les grans orquestres d’Europa:
l’Orquestra de la Gewandhaus de
Leipzig, durant trenta-cinc anys (!).Va
viure a l’esmentada ciutat des del
1860 fins a la seva mort, que es va
esdevenir el 10 de març del 1910. Va
ensenyar al Conservatori de Leipzig i
en va arribar a ser el director.Va tenir
alumnes de la talla de Grieg, Riemann, Sinding, Svendsen, Weingartner i Wegelius (futur professor de
Sibelius).
Sonata per a flauta i piano,
en Mi major, op. 167, «Undine»
Encara que el que segueix no és
propi de ser contat, sinó de ser escoltat, és obligat comentar alguns trets
d’aquesta sonata, en la qual Reinecke
aconsegueix crear des del comença-

ment un «ambient aquàtic» suggerit
pels ondulants arpegis del primer
tema i pels dissenys arremolinats que
presideixen l’allegro inicial. No falten
moments de tensió desafiadora.
Segueix un intermezzo, en què l’agitació i la inquietud suscitades en el
món aquàtic per l’amor d’Undine i el
cavaller s’alternen en dos episodis:
l’un, a càrrec del piano, en el qual
l’amor sembla indiferent a l’angoixa,
i l’altre en el qual sorgeix un nou
tema, de caràcter dolç i tendre, que
solament reapareixerà a la frase final
de l’obra, a manera de leitmotiv de
l’ondina.
En l’andante tranquillo, Reinecke
ens fa tornar a l’idil·li de la parella,
amb un caràcter amorós que sobtadament ve a interrompre una breu
però amenaçadora secció molto vivace, a manera de tràgic pressentiment
abans de tornar a l’ambient tranquil
amb què conclou el moviment.
En el final, allegro molto agitato ed
appassionato, quasi presto, apareixen l’amor i la ja pressentida tragèdia, com
si es complís una predestinada maledicció. Sorprenentment en una sonata romàntica, el final de la qual sol ser
molt brillant i virtuosístic, el clímax
és succeït per la calma que condueix
a la reaparició de l’esmentat leitmotiv
en matís ppp (pianíssim), com en un
emotiu i enigmàtic adéu.

S EGONA PART
SIGFRID KARG-ELERT
Pedagog, compositor i organista alemany, fou professor dels conservatoris de Magdeburg i Leipzig. Considerat un dels primers autors alemanys que van experimentar la influència de Schönberg i Debussy.
Chaconne per a flauta,
op. 107/30
Aquesta Chaconne és l’últim dels 30
Capricis per a flauta sola, opus 107,
composició on la varietat d’estils i
l’estructura harmònica reflecteixen
diferents aspectes tècnicament
complexos de la flauta.

ELDIN BURTON

Composition Contest of the Nova
York Flute Club el 1948. Burton va
estrenar l’obra al costat del flautista
Samuel Baron.
FRANZ LISZT
Liszt és el creador del poema simfònic, forma típica del romanticisme, i
de la moderna tècnica d’interpretació pianística. És autor d’una important obra per a piano (rapsòdies
hongareses, estudis, preludis, etc.), de
tres concerts per a piano i orquestra
i també d’una extensa obra orquestral. Les seves peces per a piano
figuren entre les obres mestres del
virtuosisme d’aquest instrument.

Sonatina, per a flauta i piano

Paràfrasi de concert,
sobre «Rigoletto» de Verdi,
per a piano, S. 434

Aquest pianista va fer els seus primers passos en el món de la composició en un curs de composició a la
Juilliard School de Nova York. Va
escriure un Concert per a flauta i
orquestra que mai no va arribar a
publicar-se. La seva obra mestra és
aquesta Sonatina per a flauta i piano,
que va ser la seva obra més coneguda. Originalment escrita per a piano,
Burton en va fer un arranjament per
a flauta i piano, escrit com un exercici per a la universitat, que es va
convertir en la peça guanyadora del

Rigoletto és una òpera en tres actes
amb música de Giuseppe Verdi i llibret de Francesco Maria Piave, basada en l’obra teatral Le Roi s’amuse de
Victor Hugo. Va ser estrenada l’11
de març del 1851 al teatre La Fenice
de Venècia.
Un intens drama de passió, engany, amor filial i venjança amb una
figura central, Rigoletto, el bufó
geperut de la cort del ducat de Màntua, aquesta òpera ofereix una combinació perfecta de riquesa melòdica
i força dramàtica.
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ENTRE ELS ASSISTENTS
HABITUALS ALS CONCERTS
DE PAPER DE MÚSICA
HI HA DIVERSES PERSONES
DE CAPELLADES,
PERÒ TAMBÉ D’ALTRES POBLACIONS
COM IGUALADA, MARTORELL O PIERA
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V INTÈ A NIVERSARI

Antonio Ruiz-Mellado, piano
Queralt Roca, clarinet, i Albert Gumí, clarinet i corno di bassetto
Assumpta Mateu, soprano, i Francisco Poyato, piano

P RO G R A M A
P RIMERA PART
ANTONIO RUIZ-MELLADO

Las cuatro estaciones porteñas

ÁSTOR PIAZZOLLA

Primavera porteña
Verano porteño
Otoño porteño
Invierno porteño
QUERALT ROCA i ALBERT GUMÍ

Variacions sobre un tema popular turc
Cançó i dansa celta
Cants jueus de Bulgària
Culebrinas
Tanguito
Tiger rag
*Arranjament: ALBERT GUMÍ.

SÖLEN DIKENER
HOWARD HARRISON*
Tradicional klezmer*
Popular sud-americana*
ALBERT GUMÍ
New Orleans*
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S EGONA PART
ASSUMPTA MATEU i FRANCISCO POYATO

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Das Veilchen (La violeta), K. 476
Abendempfindung (Sensació de capvespre), K. 523
Der Zauberer (El mag), K. 472

Canticel
Cançó de passar cantant
Cançó de bressol
Cocorococ!

EDUARD TOLDRÀ

QUERALT ROCA, ASSUMPTA MATEU i FRANCISCO POYATO

FRANZ SCHUBERT
Der Hirt auf dem Felsen (El pastor a la roca)
per a veu, clarinet i piano, op. pòstum 129, D. 965

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit! Benvinguts a aquesta sessió. Com sabeu, amb ella celebrem el vintè
aniversari de Paper de Música, ja que el primer concert va tenir lloc, en el pis que
tenim sobre el nostre, els dies 14, 15, 21, 22 i 29 d’octubre del 1988: són, doncs,
20 anys de Paper de Música! La sala no la vam inaugurar fins al cap de 3 anys.
Amb motiu de l’efemèride d’avui, vull tenir un primer record per la meva
família, sense el treball de la qual no estaríem aquí. Ells són els meus pares i
els meus germans Joan i Josep, que ens van deixar fa anys, el Joan i el pare molt
abans de començar els concerts, i la mare i en Josep, després, de manera que ells
encara pogueren assistir a algunes de les sessions, fins i tot en aquesta sala.
Ara tenim la il·lusió posada en la nostra família: el Miquel, que està
preparant amb molta cura i feinada els llibres commemoratius d’aquests 20
anys; i els nostres fills: l’Oriol, amb la Susana i el David, llur fill; i les dues
filles, la Roser, amb el José Ángel i en Marc, llur fill, i l’Elisenda. Elles dues
moltes vegades ens havien ajudat a controlar les entrades, o a passar el full per
als pianistes, la Roser, o, fins i tot, en una presentació, a càrrec de l’Elisenda.
Tots ells ens acompanyen en aquest aniversari, i això és per a nosaltres una gran
satisfacció.

Pel que fa al Paper de Música, volem recordar les primeres persones amb
les quals vam començar, allà en aquell
menjador, cuina i passadís: en Joan
Amat, llavors professor de piano dels
nostres fills, la Teresa Solà i en Carlos
Gervilla, a qui ara també dediquem un
record, ja que va morir ben jove, l’any
1995.
Com tenim per costum quan celeLA GEMMA S’HA EMOCIONAT
brem l’aniversari, volem agrair públicaDURANT LA PRESENTACIÓ
ment a la Maria i a la Montserrat
Tutusaus la confecció desinteressada dels rams tan bonics i escaients que preparen
per a cada concert. En aquesta ocasió ens recordem també d’altres persones que ens
havien ajudat durant un quant temps. Parlo de la Núria Periago, que fa dos anys
ens va deixar, del Gregori Aznar i de la família Monteagudo-Andrés. I d’en
Carles José Solsona, que s’havia ocupat de revisar els comentaris musicals.
El mateix agraïment de cada any us transmetem a tots vosaltres, públic meravellós, que contribuïu amb el vostre respecte i la vostra atenció a l’elevada qualitat d’audició en aquesta sala i, a més, a donar-li prestigi, tal com ens deia, en
el Concert de Nadal, el director del Cor Vivaldi, el Sr. Òscar Boada, equiparantnos amb les millors sales d’Europa, a nivell de públic.
Com vam pensar celebrar aquest 20è aniversari? Doncs tornant a les arrels,
amb els primers joves professionals que ens van recolzar quan no sabien ni qui
érem.
El primer va ésser el pianista Antonio Ruiz-Mellado. En aquell temps era
professor a l’Escola de Música d’Igualada. Ens hi va posar en contacte el Marc
Muntaner, llavors director de l’Escola Mowgli, també d’Igualada. Havia vingut
a la segona sessió, i a la següent ja comptàvem amb l’Antonio, que ens va descobrir una nova dimensió de la música. Ell ens va transmetre l’interès que tenien
els joves artistes per tocar en festivals i en cicles de concerts, i a partir d’aquí vam
començar a pensar en el concurs. El primer concurs va ser a l’any 1990...
A l’Antonio l’hem pogut escoltar en altres concerts; en particular, en vull
recordar un de memorable, amb motiu del congrés mundial d’arqueòlegs del quaternari, celebrat el març del 1995 a Capellades, amb l’Eudald Carbonell de promotor. Quan ens anem trobant anualment, sempre ens diu com aquells savis amb
qui està en contacte es recorden encara d’aquell concert.
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Qui van ser els primers guanyadors d’aquell primer concurs, on no hi havia
ni tan sols bases escrites, només la voluntat d’ajudar? Doncs el duo de clarinets
Albert Gumí i Queralt Roca i el duo de cant i piano Assumpta Mateu i
Francisco Poyato.
El duo Gumí – Roca va fer el concert núm. 8, el juliol del 1990 (compartit
amb el guitarrista José M. Rubio) i tots dos sols el concert núm. 10, el fe-brer
del 1991, com a guanyadors d’un concurs al qual només s’havien presentat per
recolzar, juntament amb altres companys seus que avui també es troben aquí,
per fer-nos costat... en Guillem Martí, ara director de l’Escola de Música
d’Igualada, l’Ana Carro... Posteriorment, l’Albert i la Queralt han intervingut, acompanyats, en altres concerts. I l’Albert, tot sol, ha estat aquí diverses vegades, en aquelles conferències tan enyorades de «Com escoltar música».
Quelcom semblant podem dir de l’Assumpta i el Francisco. Van començar
el primer concert, el núm. 11, com a guanyadors (llavors quasi no sabíem dir
això d’ex aequo) el maig del 1991. També ens han delectat amb altres concerts
al llarg d’aquest temps. Però, a més, a ells els hem anat seguint de més a la vora
perquè des del 2000 ens visiten un cop l’any com a directors del Curs de Lied,
i ens ofereixen el concert inaugural.
A dia d’avui, tots ells estan dedicats professionalment i exclusivament a la
música.
Parlant del programa, l’Antonio tocarà Las cuatro estaciones porteñas de
Piazzolla, en homenatge als «Concerts de les Quatre Estacions» inicials (les
sessions troncals de la programació de Paper de Música). La Queralt i l’Albert
recordaran temps passats amb Sölen Dikener i ens delectaran amb els arranjaments de l’Albert. I l’Assumpta i el Francisco també recordaran aquells primers
temps amb Mozart i ens faran gaudir amb Toldrà. Acabaran amb una obra mestra de Schubert, acompanyats per la Queralt amb el clarinet.
Nosaltres havíem volgut oferir-vos gratuïtament el concert d’avui. Però, de
fet, són els mateixos músics, i bons amics, els qui ens l’ofereixen. Un altre motiu
per estar-los agraïts.
Després, el refresc habitual...
Per molts anys, tots plegats!
I ara us deixem amb els «joves» artistes de fa 20 anys!

INTÈRPRETS
ANTONIO RUIZ-MELLADO
Piano
Estudia al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona amb la
catedràtica Carme Undebarrena.
Rep per unanimitat del jurat el
premi d'honor de grau professional
(1985) al Conservatori Superior
Municipal de Música de Barcelona.
Finalitza el desè curs de piano amb
la màxima qualificació.
Primer premi del Desè Concurs
de Vilafranca del Penedès (1985).
Primer premi del Primer Concurs de Música de Cambra de la
Generalitat de Catalunya (1985).
Estudia a París amb Monique Deschaussés. Assisteix a cursos de Frédéric Gevers.
L'any 1989 té la gran sort de conèixer l'empresària Gemma Romanyà, i amb la seva ajuda comença una
gran activitat concertística actuant
en festivals nacionals i internacionals.
Des del 1990 és professor de l'Escola Luthier d'Arts Musicals de Barcelona. Ha estat professor de l'Escola
de Música d'Igualada, l’Escola de
Música Aula7 y del Conservatori
Superior Municipal de Música de
Barcelona.
Participa en la inauguració de la
sala de concerts Paper de Música de
Capellades.

Funda amb Olvido Lanza (violí)
i Lito Iglesias (violoncel) el Trio Novalis (1992).
Rep classes del Trio Fontenay
d'Hamburg, de Charles Rosen, de
Barry Green i del Quartet de cordes
Delme de Londres.
Amb el Trio Novalis guanya el
Primer Premi del Concurs Nacional
de Música de Cambra Montserrat
Alavedra (1992), i a partir d'aquí realitza una gran activitat concertística.

QUERALT ROCA
Clarinet
Inicia els estudis musicals a la seva
ciutat natal amb el professor F. G.
Carretero i, posteriorment, els continua al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona amb
Juli Panyella. Obté el premi d’honor
de grau mitjà (1986) i el premi de
música de cambra (1989). Becada
per la Fundació «Caixa de Barcelona» amplia estudis amb Michel
Lethiec i rep el primer premi de per-
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feccionament amb les més altes
mencions (1990).
Actua amb diversos grups de
cambra amb els quals obté nombrosos reconeixements: seleccionada
pel Programa Internacional Live Music Now! (fundat per Y. Menuhin),
guardonada en el Primer Concurs
Paper de Música, segon premi Ciutat de Manresa, segon premi Mostra
de Música jove per a solistes i grups
de cambra i segon premi «Montserrat Alavedra».
Des del 1987 manté una intensa
activitat concertística formant duo
amb Albert Gumí, amb el Trio
Werther, el Quartet de Clarinets de
Barcelona, Barcelona 216 (Premi
Ciutat de Barcelona 2000), Còctel
de Clarinets... grups amb què ha
actuat arreu de Catalunya, l’Estat
espanyol, diverses ciutats europees
(París, Moscou, Luxemburg, Ginebra, Brussel·les, Bruges...) i del Pròxim Orient. Amb aquestes formacions ha enregistrat nombrosos CD.
Ha col·laborat, com a solista,
amb l’Orquestra Simfònica del Vallès,
l’Orquestra Catalana de Concerts,

l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, l’Orquestra de Cambra Catalana,
l’Orquestra Acadèmia de Barcelona i
Amics dels Clàssics.
Ha participat en diverses formacions musicals: OBC, Solistes de
Barcelona, Banda Municipal de Barcelona, Orquestra Nacional d’Andorra, Filharmonia de Barcelona,
Orquestra de Cambra del Teatre
Lliure, Orquestra del Gran Teatre del
Liceu...
En el camp docent ha treballat a
l’Escola de Música Municipal de Berga, Aula-7 i l’Escola de Música de
Barcelona. Des del 1992 és professora titular de clarinet a l’Escola de
Música Municipal i al Conservatori
Professional de Terrassa.
Té la diplomatura de magisteri en
les especialitats de música i educació
especial.
Actualment se centra en l’ensenyament musical a persones amb disminució psíquica. En aquest àmbit
està realitzant un projecte de creació
de tallers musicals per a la Fundació
«La Caixa».

ALBERT GUMÍ
Clarinet i corno di bassetto
Obté el títol superior de clarinet pel
Conservatori Superior Municipal de
Barcelona com a alumne de Juli Panyella i aconsegueix els premis d’honor de grau elemental i de grau
mitjà de clarinet. Amplia estudis al
CNR de Niça amb Michel Lethiec,
on aconsegueix el primer premi de
perfecionament de clarinet i també
de música de cambra.
Guardonat en concursos d’àmbit
nacional i internacional: primer
premi de Música de Cambra i premi
a la millor interpretació de Mozart
en el Quarto Concorso Internazionale di Musica «Città di Tradate»
d’Itàlia, premi Paper de Música,
segon premi del Segon Concurs de
Música de Cambra «Montserrat Alavedra», segon premi categoria A del
Primer Concurs de Joves Clarinetistes de Catalunya. Actualment és
free lance de prestigiosos conjunts de
cambra que van des de la interpretació amb instruments originals del
segle XVIII (Stadler Trio) fins a la música d’avantguarda, passant per les
músiques del món. Amb ells ha enregistrat una vintena de CD i ha estrenat un gran nombre d’obres.
Ha tocat com a solista o en petits
grups de cambra a sales com el Concertgebouw d’Amsterdam, l’Auditorio de Santa Cecilia de Roma, el
Théâtre de la Villette de París...
Alhora ha col·laborat amb grups com

l’Orquestra del Teatre Lliure, l’Orquesta de Granada, l’Orquestra del
Gran Teatre del Liceu, l’Orchestre de
Cannes-Provence, «Le Concert des
Nations», Europa Galante, Virtuosos
de Moscou, l’Orquestra Nacional
d’Andorra, Barcelona 216...
Ha estat professor de clarinet de
l’Arc i d’Aula 7 de Barcelona, i actualment és professor de l’Escola
Superior de Música de Catalunya en
l’assignatura improvisació en música
clàssica i contemporània. Paral·lelament, sovint és convidat a fer lliçons
magistrals a nombrosos conservatoris
o centres especialitzats de renom
(com les universitats d’Indiana,
Illinois i Wisconsin als Estats Units).
Compositor de diverses obres de
caire pedagògic i director convidat
d’un gran nombre d’agrupacions
orquestrals de joves, alhora és autor
de nombrosos articles, guies didàctiques i d’una col·lecció de biografies de músics destinada als joves
(Editorial Mediterrània). És col.laborador habitual dels projectes educatius de la Fundació «La Caixa»
(«Sons en el temps», «Tallers d’improvisació», «Concerts familiars»,
«Fem música!», destinat a persones
amb discapacitat mental, etc.). Dissenya programes de concerts pedagògics per a nombroses entitats i
institucions (com l’Auditori Nacional de Catalunya o Caixa Forum).
Alguns dels seus espectacles fa gairebé una dècada que són als escenaris, i se n’han fet nombroses representacions.
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ASSUMPTA MATEU
Soprano
Nascuda a Manresa, estudia violí, cant
i l’especialitat d’òpera a Barcelona, segueix els estudis superiors de cant a la
Universität Mozarteum de Salzburg i
cursa l’especialitat de Lied amb Mitsuko Shirai i Hartmut Höll.
És guanyadora de diversos concursos internacionals de cant.
Des de la seva primera època d’estudiant treballa amb el pianista Francisco Poyato, amb qui ha configurat
un dels duos de Lied més sòlids del
país.
Entre els seus papers d’òpera
destaquen: Poppea a L’Incoronazione
di Poppea de Monteverdi, Procri i
Filena a Gli amori d’Apollo e di Dafne
de Cavalli, Grilletta a Lo Speziale de
Haydn, Silberklang a Der Schauspieldirektor, Zerlina a Don Giovanni i
Susanna a Le Nozze di Figaro de
Mozart, Adina a L’Elisir d’Amore i
Norina a Don Pasquale de Donizetti, Musetta a La Bohème de Puccini, Adele a Die Fledermaus de
Strauss, Rosaura a El giravolt de maig
de Toldrà, Isabel a L’Atlàntida de
Falla i Blumenmädchen al Parsifal
de Wagner.
Ha conreat també l’oratori de
totes les èpoques.
Ha estat convidada a cantar amb
les següents orquestres: la Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya, la Simfònica del Liceu, la
Sinfónica de Madrid, la de Radio

Televisión Española, la de la Comunidad de Madrid, la Filarmónica
de Bogotá, la Gulbenkian de Lisboa, l’Arcata Kammerorchester de
Stuttgart, la Kölner Rundfunk Orchester, l’English Chamber Orchestra, l’Orquesta Barroca de Sevilla,
l’Orquestra Nacional de Cambra
d’Andorra, l’Orquestra de Cadaqués i
la Würtembergische Kammerorchester, entre d’altres.
Ha actuat al Palau de la Música, a
l’Auditori i al Liceu de Barcelona, al
Teatro de la Zarzuela i a l’Auditorio
Nacional de Madrid, al Teatro de la
Maestranza de Sevilla, a l’Auditorio
de Galicia, al Gran Teatro de Córdoba, al Teatro Calderón de Valladolid, al Théâtre de l’Opéra de Lille, a
l’Auditorio León de Greiff de Bogotà, a la Liederhalle de Stuttgart, a la
Kölner Philharmonie, a la Kaisersaal
de Frankfurt, al Barbican Center de
Londres, a la Sala Nezahualcóyotl
de Mèxic, etc.

Ha treballat amb Montserrat Torrent, Eric Schneider, Anne Le Bozec
o Wolfgang Meyer, i amb els directors
d’orquestra Salvador Mas, García Navarro, Antoni Ros-Marbà, Alberto
Zedda, Christopher Hogwood, Ralf
Gothoni, Pablo González, Wolfgang
Weigl, etc.
És professora de cant i de Lied a
l’Escola Superior de Música de Catalunya.

FRANCISCO POYATO
Piano
Va néixer l’any 1965 a Ginebra (Suïssa). Realitzà els estudis superiors de
piano, composició i direcció d’orquestra a Barcelona i Badalona amb
professors com Josep Pons, Benet
Casablancas, Josep Soler i Salvador
Mas entre d’altres. Cursà l’especialitat
de Lied amb Hartmut Höll i Mitsuko Shirai a la Universität Mozarteum de Salzburg, on, a més, estudià
fortepiano i interpretació històrica
amb Anthony Spiri. Ha ampliat la seva formació pianística amb Frédéric
Gevers, Maria Curcio i Dimitri Bashkirov, entre altres, i de Lied amb Edith
Mathis, Dietrich Fischer-Dieskau,
Thomas Hampson i Robert Holl.
És guanyador de diversos premis,
tant com a solista com en el camp
del Lied.
Del 1995 al 2001 exerceix de professor de repertori al Departament
de Cant de la Universität Mozarteum de Salzburg, essent també
convidat com a docent a la Som-

merakademie –acadèmia d’estiu–
d’aquest prestigiós centre. D’ençà de
la creació, l’any 2001, de l’Escola Superior de Música de Catalunya hi
imparteix l’especialitat de Lied per a
duos de cant i piano. També ha fet
cursos de Lied, cançó catalana i «canción» a la Sala Paper de Música de
Capellades, als cursos de la Schubertíada de Vilabertran i a la Hochschule für Musik de Karlsruhe.
Ha format part de jurats de concursos nacionals i internacionals de
piano, cant, música de cambra i Lied
a Espanya i Alemanya.
Ha estat integrant del Trio Mozarteum i ha dirigit grups i orquestres
de cambra. És el pianista i director
artístic de l’Ensemble Elaios, grup de
recent creació dedicat a la música
de cambra amb text, del qual formen
part Assumpta Mateu, Mitsuko Shirai,
Lluís Vilamajó, Xavier Sabata i Thomas Ruf. Aquest grup s’ha presentat a
la Schubertíada de Vilabertran 2005
amb èxit de crítica i públic.
Ha ofert concerts a Catalunya:
Auditori de Barcelona, Schubertíades de Barcelona i de Vilabertran,
Auditori Pau Casals del Vendrell,
Festival de Torroella de Montgrí;
Espanya: Auditorio de la Maestranza
de Sevilla, Festival Manuel de Falla
de Granada; Àustria: Mozarteum de
Salzburg, Linz; Alemanya: Baviera,
Münster, Stuttgart; Croàcia: Sala Lisinzski de Zagreb; França i Portugal.
Ha enregistrat per a Catalunya
Ràdio, Radio 2, Canal 33, la WDR
alemanya i Ràdio Zagreb.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
ÁSTOR PIAZZOLLA
Las cuatro estaciones porteñas
Las cuatro estaciones porteñas van ser
compostes per Piazzolla en diferents
anys: Verano porteño, el 1964; Otoño
porteño, el 1969; Invierno porteño i Primavera porteña, el 1970. Totes elles
presenten elements de tango, jazz i
in-fluències de l’estil barroc, i, encara
que no van ser concebudes com una
suite, poden interpretar-se com a tal.
Ástor Piazzolla va néixer a Mar
del Plata l’11 de març del 1921 i va
morir a Buenos Aires el 4 de juliol
del 1992. Ell va definir la seva obra
com a «música contemporània de
Buenos Aires» per les seves innovacions en la música popular pel que fa
al ritme, la melodia i l’orquestració.
Va tenir molts detractors per aquesta
innovació; no obstant això, amb el
transcurs dels anys, i gràcies a la seva
tenacitat i la seva coherència, va ser
reivindicat pels intel·lectuals i valorat
per la seva obra.
Al principi, Las cuatro estaciones
porteñas del compositor argentí van
ser escrites per ser tocades pel seu
famós quintet (bandoneó, violí,
piano, guitarra elèctrica i contrabaix). Avui les escoltarem versionades com a fantasies per a piano sol
pel pianista Antonio Ruiz-Mellado,

i, més que descriure canvis climàtics i
mutacions de la naturalesa, l’obra es
percep com una sèrie de quatre estats d’ànim de l’autor que s’enfronta
amb la seva percepció de la ciutat de
Buenos Aires.
SÖLEN DIKENER
Variacions
sobre un tema popular turc
Obra escrita l’any 1989 a Niça
(França) i dedicada a Albert Gumí.
El compositor, nascut a Ankara (Turquia), utilitza una melodia popular
de les muntanyes del seu país per fer
un seguit de vuit variacions. En
aquestes variacions predomina l’esperit de la música clàssica, però amb
tocs orientals, els quals s’aprecien
sobretot a les variacions sisena i setena, que van enllaçades i combinen
ritmes típics turcs en 5/8 i 7/8.
HOWARD HARRISON
Cançó i dansa celta
La cançó pertany a un recull de duos
sobre melodies populars arranjades
pel compositor anglès Howard Harrison. És una melodia malenconiosa
titulada «Autumn Leaves». La dansa

és un arranjament d’Albert Gumí a
partir d’una melodia festiva irlandesa: «The Kerry Dance».

TRADICIONAL KLEZMER
Cants jueus de Bulgària
Entre les músiques d’origen popular
relacionades amb el clarinet, una de
les més interessants és, sens dubte, el
klezmer. Es tracta de la música instrumental per als casaments i altres celebracions de la cultura dels jueus
asquenazites de l’est d’Europa (a diferència dels jueus de branca sefardita
del sud d’Europa, entre altres llocs).
És una música que combina dolor i
alegria, nostàlgia i apassionament...
Dmitri Xostakòvitx la va definir com
«un somriure entre les llàgrimes».

POPULAR SUD-AMERICANA
Culebrinas
Dansa veneçolana relacionada amb
el riu Catatumbo (riu que neix a
Colòmbia i desemboca a Veneçuela, al llac Maracaibo). La música
és sinuosa i presenta una notable
riquesa rítmica. El clarinet és un
instrument força habitual en la
música popular veneçolana. Aquesta
dansa ens mostra la capacitat de
l’instrument per adaptar-se a diferents llenguatges i diverses maneres
d’expressió.

ALBERT GUMÍ

I

PRAT

Tanguito
Breu peça escrita el Nadal de l’any
1989. Hi podem reconèixer un
ritme latent de tango i unes melodies que, tot i no ser convencionals,
ens transporten a l’essència de la
música per excel·lència de Buenos
Aires. Curta i concisa, no pretén ser
més que un petit divertiment en
forma de dansa.

NEW ORLEANS
Tiger rag
En l’època daurada de l’inici del
jazz (a l’Amèrica del Nord, fins als
anys trenta del segle XX), el clarinet
va ser un dels principals instruments
solistes. La banda típica de Nova
Orleans era liderada per una trompeta, un clarinet i un trombó, que
eren acompanyats per instruments
harmònics (piano o banjo), un baix
i percussió. Entre el repertori clàssic
d’aquest període, el «Rag del tigre»
és un clar exemple del bon humor i
el virtuosisme despreocupat que
caracteritza sovint aquesta música.
L’arranjament per a clarinet i corno
di bassetto intenta ser fidel a aquest
esperit festiu.
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S EGONA PART *
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Mozart és eminentment un compositor teatral, un compositor d’òperes. I
els seus Lieder viuen d’aquesta mateixa naturalesa. Tant Das Veilchen com
Der Zauberer són petites escenes, amb personatges i argument. Abendempfindung és un comiat serè i agraït de la vida davant el pressentiment d’una
mort propera.

Das Veilchen

La violeta

Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Ein Veilchen auf der Wiese stand,
gebückt in sich und unbekannt;
es war ein herzigs Veilchen!
Da kam ein junge Schäferin
mit leichtem Schritt un munterm Sinn
daher, daher,
die Wiese her und sang

Hi havia una violeta al prat,
discreta i amb el cap cot;
era una violeta encisadora!
Vingué llavors una pastora
amb pas lleuger i ànim content
d’enllà, d’enllà,
d’enllà del prat i cantava.

Ach! denkt das Veilchen, wär ich nur
die schönste Blume der Natur,
Ach! nur ein kleines Weilchen,
bis mich das Liebchen abgepflückt
und an dem Busen matt gedrückt,
ach nur, ach nur
ein Viertelstündchen lang!

Ai!, pensava la violeta,
si pogués ser la flor més bonica,
ai! Només un momentet
fins que l’estimada em collís
i em premés al seu pit,
ai només, ai només
un quart d’horeta!

Ach, aber ach! das Mädchen kam
Und nicht in Acht das Veilchen nahm,
ertrat das arme Veilchen.
Es sank und starb und freut sich noch:
Und sterb ich denn, so sterb ich doch
durch sie, durch sie,
zu ihren Füssen doch!
(Das arme Veilchen! Es war ein herzigs
Veilchen!)

Ai, mes ai! La noia vingué
i no s’adonà de la violeta,
aixafà la pobra violeta.
Ella caigué i moria i encara s’alegrava:
moro, doncs, però moro
per ella, per ella,
als seus peus!
(La pobra violeta! Era una violeta
encisadora!)

* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.

Abendempfindung

Sensació de capvespre

Poeta: Joachim Heinrich Campe (1746-1818)
Abend ist’s, die Sonne ist verschwunden,
und der Mond strahlt Silberglanz;
So entfliehn des Lebens schönste Stunden,
fliehn vorüber wie im Tanz.

És capvespre, el sol és post
i la lluna brilla amb lluïssor argentada;
així s’esmunyen les més belles hores de la vida,
passen de llarg com en una dansa.

Bald entflieht des Lebens bunte Szene,
und der Vorhang rollt herab;
Aus ist unser Spiel, des Freundes Träne
fließet schon auf unser Grab.

Aviat s’esmuny l’acolorida escena de la vida
i cau el teló. Se’ns ha acabat la funció!
Les llàgrimes dels amics
ja es vessen damunt la nostra tomba.

Bald vielleicht (mir weht, wie Westwind leise,
eine stille Ahnung zu),
schließ ich dieses Lebens Pilgerreise,
fliege in das Land der Ruh.

Aviat potser –m’arriba, com brisa suau de l’oest,
una intuïció silent–
tancaré el pelegrinatge d’aquesta vida,
volaré al país de la pau.

Werdet ihr dann an meinem Grabe weinen,
trauernd meine Asche sehn,
dann, o Freunde, will ich euch erscheinen
und will himmelauf euch wehn.

Plorareu, llavors, a la meva tomba,
mirareu endolats les meves cendres,
aleshores us vull aparèixer
i bufar-vos cap al cel.

Schenk auch du ein Tränchen mir
und pflücke mir ein Veilchen auf mein Grab,
und mit deinem seelenvollen Blicke
sieh dann sanft auf mich herab.

Regala’m tu també una llàgrima
i planta’m una violeta a la tomba,
i amb el teu esguard ple d’ànima
mira’m dolçament.

Weih mir eine Träne, und ach! schäme
dich nur nicht, sie mir zu weihn;
Oh, sie wird in meinem Diademe
dann die schönste Perle sein!

Dedica’m una llàgrima
i, ah!, no te n’avergonyeixis,
que en la meva diadema,
ella serà la més bella perla.

Der Zauberer

El mag

Poeta: Christian Felix Weisse (1726-1804)
Ihr Mädchen flieht Damöten ja!
Als ich zum erstenmal ihn sah,
da fühlt ich, sowas fühlt ich nie,
mir ward, mir ward, ich weiss nicht wie,
ich seufzte, zitterte, und schien mich noch
zu freun;
glaubt mir, er muss ein Zaubrer sein.

Noies, fugiu de Damöten!
Quan el vaig veure per primer cop,
vaig sentir, no sé pas què vaig sentir,
em trobava, em trobava no sé com,
sospirava, tremolava, i encara semblava que
me n’alegrava;
creieu-me: ha de ser un mag.
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Sah ich ihn an, so ward mir heiss,
bald ward ich rot, bald ward ich weiss,
zuletzt nahm er mich bei der Hand;
wer sagt mir, was ich da empfand?
Ich sah, ich hörte nichts, sprach nichts
als ja und nein;
Glaubt mir, er muss ein Zaubrer sein.

El vaig veure i em va venir calor,
tan aviat em tornava vermella com blanca,
al final m’agafà la mà;
qui em pot dir el que vaig sentir?
No hi veia, no hi sentia, no deia res més
que sí i no;
creieu-me: ha de ser un mag.

Er führte mich in dies Gsträuch,
ich wollt ihn fliehn und folgt ihm gleich;
er setzte sich, ich setzte mich;
er sprach, nur Silben stammelt ich;
die Augen starrten ihm, die meinen wurden klein;

Em portà cap a aquests matolls,
jo volia fugir i alhora el seguia;
ell s’assegué, jo em vaig asseure;
ell parlà, jo només proferia síl·labes;
els seus ulls em miraven fixament, els meus es
[tornaven xics;
creieu-me: ha de ser un mag.

glaubt mir, er muss ein Zaubrer sein.
Entbrannt drückt er mich an sein Herz,
was fühlt ich! Welch ein süsser Schmerz!
Ich schluchzt, ich atmete sehr schwer,
da kam zum Glück die Mutter her;
was würd, o Götter, sonst nach so viel Zauberei’n
aus mir zuletzt geworden sein!

Ardorosament em premé al seu cor,
què vaig sentir! Quin dolor més dolç!
Vaig sanglotar, respirava amb dificultat,
Llavors, per sort, va venir la mare;
si no, al final no sé pas què hauria pogut ser
[de mi
amb tanta màgia i tant encanteri!

EDUARD TOLDRÀ
Les cançons d’Eduard Toldrà són pinzellades del nostre paisatge, són fragàncies de la nostra terra, picades d’ull de la nostra gent. Són escrites amb
tanta cura i tanta mestria que fan l’efecte de ser escrites amb total espontaneïtat i naturalitat.
Canticel

Cançó de passar cantant

Poeta: Josep Carner (1884-1970)

Poeta: Josep M. de Sagarra (1894-1961)

Per una vela en el mar blau
daria un ceptre;
per una vela en el mar blau,
ceptre i palau.

Si ve l’abril tremolant
i el ventet que no reposa
i el perfum de Dijous Sant,
noia, no cullis la rosa:
passa cantant.

Per l’ala lleu d’una virtut
mon goig daria,
i el tros que em resta,
mig romput, de joventut.
Per una flor de romaní
l’amor daria,
per una flor de romaní,
l’amor doní.

Si les trampes van picant,
si tenen vestits de festa
la geganta i el gegant,
noia, no llencis ginesta:
passa cantant.
Si la gent ploriquejant
camina amb la vista baixa,

si va la creu endavant,
noia, no guaitis la caixa:
passa cantant.

Dorm, infant,
que ton pare n’és al camp
a collir menta florida.

Si t’escomet un galant,
tot tendresa, tot deliris,
defallint i sospirant,
no l’escoltis ni te’l miris:
passa cantant.

Dorm, infant, que el son és dolç
i l’oratjol hi convida.
Demà de bon dematí
ton pare serà a la llinda.
Que et trobi dintre el bressol
com una estrella adormida.

Si una vella xiuxejant
t’augura una mala estrella
o et diu que se’t marciran
aquests aires de poncella
i aquesta galta tan bella
no durarà ni un instant,
noia, riu-te’n de la vella:
passa cantant!

Cançó de bressol
Poeta: Tomàs Garcés (1901-1993)
De bon matí se n’ha anat,
tot just despuntava el dia
i l’estrella de l’amor
era un brot de tarongina.
La rosada del matí
era un plor de pedres fines.
Dorm, infant,
que ton pare n’és al camp
a collir menta florida.
Apartarà els esbarzers
quan el punxin les espines.
Espines, feu-vos enllà,
vine, la menta florida.
Quan passa el seu cavall blanc
l’ocell tremola i refila.
Dorm, infant,
que ton pare n’és al camp
a collir menta florida.
La selva s’aclarirà
que la lluna l’il·lumina.
Sota la llum de la nit
l’herba florida fugia,
però els ulls del cavall blanc
en la fosca l’endevinen.

Dorm, infant,
que ton pare n’és al camp
a collir menta florida.

Cocorococ!
Poeta: Josep Carner (1884-19709
Eulària, noble dama,
és reposant al llit:
hi ha vora seu la fosca,
la pau i un feble crit.
Les coses de la casa
en un llenguatge mut
es parlen del misteri
i la dolçor que ha dut.
– Un altre, –diu el sostre–
que no em serà constant.
– Un altre, –diu la llinda–
que em deixarà cantant!
– Ell, que m’ignora encara
–diu el roser flairós–
escamparà mes roses
sobre un cabell tot ros.
Dins ses humides nines
medita el gos, content:
no tindrà por de l’ombra,
farà fugir el dolent!
I en l’alta nit profunda
hom sent el gall cofoi
que diu a les estrelles:
– Cocorococ, és noi!

849

FRANZ SCHUBERT
La part central del poema (des d’«En profunda aflicció em consumeixo» fins
a «amb un poder meravellós») fou afegida pel mateix Schubert i converteix
aquesta cançó en el seu millor retrat. La figura del pastor, sol a dalt de tot,
mirant abisme avall. El cant primitiu com a crit, com a clam, com a necessitat
d’expressió, com el gest d’estirar els braços cap a algú; l’única resposta que
obté és el buit de l’eco. Solitud total. Solitud i sofriment d’on sorgeix la
música de Schubert. La música que ha d’arribar als cors dels homes i estirarlos cap al cel, la música –la primavera– que el manté viu i el fa seguir endavant.
Der Hirt auf dem Felsen

El pastor a la roca

Poeta: Wilhelm Müller (1794-1827)
Wenn auf dem höchsten Fels ich steh’,
ins tiefe Tal herniederseh’,
und singe:
fern aus dem tiefen dunklen Tal
schwingt sich empor der Widerhall
der Klüfte.

Quan sóc a dalt de la roca més alta,
miro cap a la vall profunda
i canto:
de lluny, des de la vall fosca
s’alça amb força l’eco
dels abismes.

Je weiter meine Stimme dringt,
je heller sie mir widerklingt
von unten.

Com més lluny arriba la meva veu,
més clar em retorna l’eco
des de baix.

Mein Liebchen wohnt so weit von mir,
drum sehn ich mich so heiss nach ihr
hinüber.

La meva amor viu tan lluny de mi,
per això anhelo tan ardentment
anar cap a ella.

In tiefem Gram verzehr ich mich,
mir ist die Freude hin,
auf Erden mir die Hoffnung wich,
ich hier so einsam bin.
So sehnend klang im Wald das Lied,
so sehnend klang es durch die Nacht,
die Herzen es zum Himmel zieht
mit wunderbarer Macht.

En profunda aflicció em consumeixo,
l’alegria m’ha fugit,
a la terra tota esperança m’ha deixat,
així de sol em trobo jo aquí.
Tan anhelant sona la cançó en el bosc,
tan anhelant sona en la nit,
estira els cors cap al cel
amb un poder meravellós.

Der Frühling will kommen,
der Frühling, meine Freud’,
nun mach ich mich fertig,
zum Wandern bereit.

La primavera vol venir,
la primavera, alegria meva,
ara em preparo,
a punt per al camí.

Je weiter meine Stimme dringt,
je heller sie mir widerklingt.

Com més lluny arriba la meva veu,
més clar em retorna l’eco.

R ECULL G RÀFIC

L’ANTONIO RUIZ-MELLADO VA INTERPRETAR LAS CUATRO ESTACIONES D’ÁSTOR PIAZZOLLA,
COM UN PETIT HOMENATGE ALS CONCERTS DE LES QUATRE ESTACIONS
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LA QUERALT I L’ALBERT ENS VAN RECORDAR ELS PRIMERS CONCERTS,
PERÒ HI VAN INCORPORAR DIVERSES OBRES MÉS, ADAPTADES PER L’ALBERT MATEIX

EN FRANCISCO I L’ASSUMPTA VAN TORNAR A OFERIR-NOS UNA MOSTRA DEL SEU DOMINI
DEL LIED, COM ENS TENEN ACOSTUMATS EN ELS CONCERTS DEL CURS DE L’ESTIU

L’ALBERT I LA QUERALT
AMB LA SEVA COMPENETRACIÓ PERFECTA

L’ASSUMPTA ENS EXPLICA QUE ESTÀ REFREDADA,
QUE LA GEMMA JA HO HAVIA PREVIST, PERÒ...
DE TOTA MANERA, ENS VA DEMOSTRAR COM
SUPERAR-HO, AMB EL DOMINI MENTAL DE LA VEU!

LA DARRERA OBRA DEL PROGRAMA VA COMPENDIAR L’ALT NIVELL
MUSICAL DEL CONCERT I LA QUALITAT DELS ARTISTES

MENTRE L’ALBERT ENS PRESENTA LA SEVA COMPOSICIÓ BASADA EN LA FAULA DE LA FONTAINE
DEDICADA A LA GEMMA, ELS SEUS COMPANYS S’ESPEREN PER INTERPRETAR-LA

LA GEMMA MOSTRA LA PARTITURA DE LA «FAULA DE LA FONTAINE»
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LA QUERALT,
FENT AQUELLA MÚSICA QUE ACARONA

ELS DOS PIANISTES, L’ANTONIO I EN FRANCISCO,
RIUEN SATISFETS EN ACABAR LA FAULA

LA FURA, NÚM. 1365
24/30 OCTUBRE 2008,
EN EL SUMARI

L’ENLLAÇ,
DIA 23 D’OCTUBRE DEL 2008

LA SALA ABANS DE COMENÇAR EL CONCERT (FOTOS D’ANTÒNIA RUIZ)

ESCOLTANT ATENTS LA PRESENTACIÓ,
AMB L’ELISENDA EN PRIMER TERME

DESPRÉS DEL CONCERT,
LA GEMMA I L’ASSUMPTA MATEU
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EL CONCERT JA S’HA ACABAT.
ARA COMENÇARÀ EL REFRESC, COM A CADA VETLLADA.

LA FAMÍLIA DE MADRID, MENYS EN DAVID, QUE JA DORM

Les Flors
del

Vintè Aniversari
En aquesta pàgina recollim els rams
de flors que vam rebre de diversos amics
amb motiu de la celebració
del vintè aniversari de Paper de Música:
són com una síntesi de bellesa i d’afecte!
Entre ells, volem destacar el ram de roses
de dalt a l’esquerra, portat per l’alcaldessa
de Capellades. A nosaltres ens satisfà molt
pel que significa de reconeixement
de la primera institució de la vila.
Ens honora, i, modestament,
pensem que també honora la persona
que, com a representant de tot el poble,
ha tingut un detall tan delicat.

MOLTES
GRÀCIES
A TOTS,
ALS AMICS
I A
L’ALCALDESSA!

LA DEDICATÒRIA DE L’ALBERT GUMÍ, INCLOSA EN LA SEVA OBRA «FAULA DE LA FONTAINE»,
QUE VA COMPONDRE PER AL VINTÈ ANIVERSARI DE PAPER DE MÚSICA

A CONTINUACIÓ S’HAN REPRODUÏT TOTS ELS ESCRITS RECOLLITS
EN EL LLIBRE FET AMB PAPER DEL MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES
AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL VINTÈ ANIVERSARI DE PAPER DE MÚSICA
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AVUI, DIA 1 DE NOVEMBRE DEL 2008

GEMMA ROMANYÀ
ARTÍFEX
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Suite española, op. 47.
III. Sevilla — IV. Cádiz — V. Asturias
Suite Iberia, segon quadern. III. Triana
Suite Iberia, tercer quadern. I. El Albaicín
Tango, per a violí i piano, op. 165/2

85 (7)
55 (4)
364 32
405
715
332
634

Sonata per a piano, en Re major, op. 13

(36)
(68)
(29)
(60)

83 (7)

La Rioja, 1755-1831

Roberto Álvarez

Duo, per a flauta i clarinet

524 (48)

Trio amb piano, en Do menor

552 (51)

Astúries, 1977

Carles Amat
València, 1974
França, 1968

Nocturn, per a acordió
Romança, per a acordió

Antonio José

Sonata per a guitarra

229 (19)

Sonatina, per a clarinet i piano, op. 29
Three shanties, per a quintet de vent, op. 4

313 (27)
674 (64)

Franck Angelis

653 (62)
652 (62), 744 (71)

Castella, 1902-1936

Malcolm Arnold
Regne Unit, 1921-1971

B
Carl Philipp
Emmanuel Bach

Duo en Si b major, Wq. 115:1

98 (8)

Alemanya, 1714-1788

Johann Sebastian
Bach
Alemanya, 1685-1750

Concert italià per a tecla, en Fa major, BWV 971
El clavecí ben temperat, vol I. Preludi i fuga
núm. 2, en Do menor, BWV 847
El clavecí ben temperat, vol II. Preludi i fuga
núm. 6, en Re menor, BWV 875
El clavecí ben temperat, vol II. Preludi i fuga
núm. 11, en Fa major, BWV 880
Preludi per a llaüt, en Do menor, BWV 999
Preludi, fuga i allegro, per a llaüt, en Mi b major,
BWV 998

(1) Les obres que figuren en lletra cursiva han estat cantades en els concerts corresponents.
(2) Les xifres entre parèntesis corresponen al número de concert.

572 (53)
37 (2)
742 (71)
413 (37)
96 (8)
228 (19)

867

Johann Sebastian
Bach

Sonata per a flauta i tecla, en Mi b major,
BWV 1031
Sonata (Trio) per a orgue núm. 6, en Sol major,
BWV 530
Suite anglesa per a tecla núm. 3, en Sol menor,
BWV 808

Heinrich Baermann Adagio, per a clarinet i piano, op. 23

74 (6), 766 (76)
501 (46)
712 (68)
310 (27)

Alemanya, 1784-1847

Samuel Barber
Estats Units, 1910-1981

Excursions, per a piano, op. 20
Summer music, per a quintet de vent, op. 31

Francisco A. Barbieri El barberillo de Lavapiés. Canción de la Paloma
Jugar con fuego. Un tiempo fue

Madrid, 1823-1894

Béla Bartók

47 (3)
674 (64)
818 (79)
819 (79)

Sonata per a piano, Sz. 80

332 (29)

Fantaisie, per a saxo i piano

733 (70)

Hongria, 1881-1945

Denis Bédard
Canadà, 1950

Ludwig van
Beethoven
Alemanya, 1770-1827

Paulo Bellinatti

Quartet de corda núm. 2, en Sol major, op. 18/2
705 (67)
Quartet de corda núm. 7, en Fa major, op. 59/1,
«Razumovsky»
609 (57)
Serenata per a trio de corda, en Re major, op. 8
503 (46)
Sonata per a piano núm. 1, en Fa menor, opus 2/1
38 (2)
Sonata per a piano núm. 3, en Do major, op. 2/3
804 (78)
Sonata per a piano núm. 8, en Do menor, op. 13,
«Pathétique»
572 (53)
Sonata per a piano núm. 14, en Do # menor,
op. 27/2, «Clar de lluna»
693 (66)
Sonata per a piano núm. 28, en La major, op. 101
151 (12)
Sonata per a piano núm. 30, en Mi major, op. 109 66 (5), 331 (29)
Sonata per a violí i piano núm. 1, en Re major,
op. 12/1
511 (47)
Sonata per a violí i piano núm. 3, en Mi b major,
op. 12/3
662 (63)
Sonata per a violí i piano núm. 5, en Fa major,
op. 24, «La Primavera»
161 (13)
Sonata per a violoncel i piano núm. 4,
723 (69)
en Do major, op. 102/1
Sonata per a violoncel i piano núm. 5,
en Re major, op. 102/2
396 (35), 481 (44)
778 (75)
Trio de corda, en Mi b major, op. 3
Trio per a flauta, fagot i piano, en Sol major,
WoO 37
423 (38)
Baiao de Gude, per a quartet de guitarres

788 (76)

Brasil, 1950
Bèlgica, 1802-1870

Duo concertant per a dos violins, en Sol menor,
op. 57/1

Leonard Bernstein

Rondo for Lifey, per a trompeta i piano

Charles de Bériot

Estats Units, 1918-1990

24 (20)
619 (58)

Leonard Bernstein
Marcel Bitsch

West Side Story.
Maria — Tonight — I feel pretty — Somewhere
Divertissement, per a quartet de vent

343 (30)
761 (73)

França, 1921

Luigi Boccherini
Itàlia, 1743-1805

István Bogár

Duo, per a dos violins, en Mi major, op. 46/2,
G. 64
Introducció i fandango, per a guitarres
Quintet amb piano, en Do major, G. 409,
«Ronda militar nocturna a Madrid»
Quintet en Mi major, op. 11/5, G. 275. V. Minuet
Sonata per a violoncel i piano, en Do major,
op. 5/2
Scherzo i rondó

238 (20)
786 (76)
450 (40)
55 (4)
563 (52)
100 (8)

Hongria, 1937-2006

Sonatina-tocatta, per a acordió

744 (71)

Matinal (sardana) per a clarinet, corno di bassetto
i piano, op. 113

251 (21)

Catalunya, 1923

Heinz Both

Cinc duos de jazz

120 (10)

Rustiques, per a trompeta i piano
Trois pièces pour une musique de nuit,
per a flauta, oboè, clarinet i fagot
Danses hongareses, WoO, 1.
Núm. 1 — núm. 4 — núm. 5
Das Mädchen spricht, op. 107/3
Die Mainacht, op. 43/2
Liebestreu, op. 3/1
Meine Liebe ist grün, op. 63/5

618 (58)

Vladimir Bonakov
Rússia, 1942

Teresa Borràs

Alemanya, 1924

Eugène Bozza
França, 1905-1991

Johannes Brahms
Alemanya, 1833-1897

760 (73)
283 (24)
582 (54)
436 (39)
435 (39)
204 (18a), 221 (18b)
435 (39)
645 (61)
583 (54)

Quintet amb clarinet, en Si menor, op. 115
Sapphische Ode, op. 96/4
Scherzo per a violí i piano, en Do menor,
de la Sonata F-A-E, WoO 2
375 (33)
Sonata per a clarinet i piano, en Mi b major,
op. 120/2
471 (43)
Sonata per a viola i piano, en Mi b major,
354 (31)
op. 120/2
Sonata per a violí i piano núm. 1,
en Sol major, op. 78, «Regenlied»
374 (33)
Sonata per a violí i piano núm. 3,
en Re menor, op. 108
512 (47)
Sonata per a violoncel i piano núm. 1,
en Mi menor, op. 38
321 (28)
Ständchen, op. 106/1
203 (18a), 220 (18b)
Trio amb piano núm. 1, en Si major, op. 8
Vergebliches Ständchen, op. 84/4

582 (54)
182 (15), 683 (65)
584 (54)

869

Johannes Brahms

Von ewiger Liebe, op. 43/1
Wie Melodien zieht es mir, 105/1

Salvador Brotons

436 (39), 583 (54)
204 (18a), 220 (18b)

Sonata, per a clarinet i piano, op. 46

472 (43)

Paisaje cubano con lluvia, per a guitarra

786 (76)

Kol Nidrei, per a viola i piano, op. 47
Vuit peces per a clarinet, viola i piano,
op. 83. I — II — VI
Drei vergnügliche Stücke

493 (45)

Sonatina, per a flauta i piano

831 (80)

Sonatine, per a flauta i clarinet

522 (48)

Partita, per a violoncel i piano
Requiebros, per a violoncel i piano, en Re major
Sonata, per a violoncel i piano, en La menor
Tres nocturns per a quartet de saxos,
op. 102. Nocturn II

481 (44)
322 (28)
483 (44)

Catalunya, 1959

Leo Brouwer
Cuba, 1939

Max Bruch
Alemanya, 1838-1920

Klaus-Peter
Bruchmann

493 (45)
761 (73)

Alemanya, 1932

Eldin Burton
Estats Units, 1913-1979

C
Jean Cartan
França, 1906-1932

Gaspar Cassadó
Catalunya, 1897-1966

Jacques Castérède
França, 1926

Ignacio Cervantes
Cuba, 1847-1909

Agustí Charles

Seis danzas. Se fue y no vuelve más
— Tiene que ser — Picotazos — Improvisada
— Los tres golpes — La carcajada
Übergang, per a quartet de saxòfons

364 (32)

386 (34)
542 (50)

Catalunya, 1960

Frédéric Chopin
Polònia, 1810-1849

Balada núm. 1, en Sol menor, op. 23
Balada núm. 4, en Fa menor, op. 52
Barcarola, en F # major, op. 60
Fantasia-Impromptu, en Do # menor, op. 66
Nocturn en Do # menor, op. 27/1
Nocturn en Do # menor, op. pòstum
Nocturn en Do menor, op. 48/1
Nocturn en Mi b major, op. 9/2
Nocturn en Mi major, op. 62/2
Nocturn en Mi menor, op. 72/1
Nocturn en Re b major, op. 27/2
Polonesa en Mi b menor, op. 26/2
Preludi en Fa menor, op. 28/18
Scherzo núm. 2, en Si b menor, op. 31
Scherzo núm. 3, en Do # menor, op. 39
Sonata núm. 3, en Si menor, op. 58
Vals en Do # menor, op. 64/2

29 (1)
714 (68)
460 (42)
57 (4)
573 (53), 714 (68)
40 (2)
134 (11)
29 (1)
108 (9)
460 (42)
573 (53)
40 (2)
29 (1)
29 (1)
109 (9)
574 (53)
29 (1)

Frédéric Chopin

Vals en Fa menor, op. 70/2
Vals en La b major, op. 69/1
Vals en Si menor, opus 69/2

Charles Colin

Tres duos de jazz

120 (10)

Patterns, per a quartet de saxòfons

365 (32)

Le Montagnard, op. 34. Divertiment pastoral
Les Regrets - Cantilene, op. 36

174 (14)
174 (14)

Quartet amb clarinet, núm. 2, en Do menor,
op. 4
Siciliana, per a dos clarinets

644 (61)
99 (8)

Quintet de metall, en Sol menor, op. 56/2

753 (72)

29 (1)
29 (1)
39 (2)

Estats Units, 1913-2000

Frank Cordell
Regne Unit, 1918-1980

Napoléon Coste
França, 1806-1883

Bernhard Crusell
Finlàndia, 1775-1838

D
Franz Ignaz Danzi
Alemanya, 1763-1826

Claude Debussy

França, 1862-1918

Sölen Dikener
Turquia, 1968

Arabesque per a piano núm. 1, en Mi major,
L. 66/1
Beau soir, L. 6
Dans le jardin, L. 78
En sourdine, L. 28
Petite suite, per a piano a quatre mans, L. 65
Sonata per a violoncel i piano núm. 1,
en Re menor, L. 135
Suite Bergamasque, per a piano. III.
Clar de lluna
Suite antiqua
Variacions sobre un tema popular turc

57 (4)
437 (39)
437 (39)
438 (39)
673 (64), 769 (74)
396 (35), 795 (77)
39 (2)
119 (10)
101 (8), 119 (10),
844 (81)

Hongria, 1877-1960

Serenata per a trio de corda, en Do major,
op. 10

777 (75)

Pierre-Max Dubois

Quartet per a quatre a flautes

303 (26)

Dansa eslava, en Sol menor, op. 46/8
Danses eslaves, per a piano a quatre mans.
Op. 46/8 — op. 72/2 — op. 46/1
Danses eslaves, per a piano a quatre mans.
Op. 72/2 — op. 46/8
Danses eslaves. Op. 72/2 — op. 46/7
Els xiprers, B. 152
(transcripció per a quartet de corda)
Humoresques, per a piano, en Sol b major,
op. 101/7
Trio amb piano núm 3, en Fa menor, op. 65

250 (21)

Ernö Dohnányi

França, 1930-1995

Antonín Dvor̆ák
Bohèmia, 1841-1904

770 (74)
284 (24)
787 (76)
451 (40)
56 (4)
193 (17)

871

E
George Enescu

Cantabile et presto, per a flauta i piano

626 (59)

Symphony for brass choir

342 (30)

Moldàvia, 1881-1955

Victor Ewald
Rússia, 1960-1935

F
Manuel de Falla
Andalusia, 1876-1946

Gabriel Fauré
França, 1845-1924

El amor brujo. Dansa ritual del foc
El sombrero de tres picos.
Suite núm. 1.IV. Danza del corregidor
— Suite núm. 2. II. Danza del molinero
El sombrero de tres picos.
Suite núm. 2. II. Danza del molinero
Fantasia Baetica, per a piano
Homenaje (pour «le Tombeau de Claude Debussy»)
Siete canciones populares españolas
Siete canciones populares españolas.
I. El paño moruno — V. Nana — IV. Jota
Suite popular española, per a violí i piano
Suite popular española, per a violoncel i piano
Élégie, per a violoncel i piano, en Do menor,
op. 24

Fantaisie, per a flauta i piano, en Mi menor, op. 79
Papillon, per a violoncel i piano, op. 77
Sicilienne, op. 78
Sonata per a violí i piano núm. 1, en La major,
op. 13
Suite Dolly, per a piano a quatre mans, op. 56
Trio amb piano, en Re menor, op. 120
R. Fernández García Ecos de mi guitarra (guajira)
Andalusia, 1926
Granada andaluza
Jean Françaix
Quartet de vent

38 (2)

406 (36)
172
532
172
618

(14)
(49)
(14)
(58)

438 (39)
663 (63)
795 (77)
322 (28)
627 (59)
322 (28)
74 (6)
663 (63)
770 (74)
292 (25)
97 (8)
97 (8)
762 (73)

França, 1912-1997

César Franck

Preludi, coral i fuga

531 (49)

Suite per a dos clarinets

119 (10)

Bèlgica, 1822-1890

Alan Frank
Regne Unit, 1910-1994

Girolamo Frescobaldi Toccata per a violoncel i piano

321 (28)

Itàlia, 1583-1643

Robert Fuchs

Fantasiestücke, op. 78

564 (52)

Fantasiestücke, per a clarinet i piano, op. 43

469 (43)

Àustria, 1847-1927

G
Niels Gade
Dinamarca, 1817-1890

Perla marina (cançó)

385 (34)

Catalunya, 1959

Fantasia sobre un tema de Manuel de Falla
Quartet breu, per a quatre guitarres

785 (76)
785 (76)

George Gershwin

Un americà a París. I got rhythm

343 (30)

Tres danses. Gaillarde — Pavane d'Angleterre
— Basse danse dans la volonté

341 (30)

Tres madrigals. Dolcissima mia vita
— Ecco moriró dunque! — Moro lasso al mio duolo

673 (64)

Sindo Garay
Cuba, 1867-1968

Feliu Gasull

Estats Units, 1898-1937

Claude Gervaise

França, 1525-1560

Carlo Gesualdo
Itàlia, 1566-1613

G. Giménez / M. Nieto El barbero de Sevilla. Me llaman la primorosa

821 (79)

Andalusia, 1854-1923
Catalunya 1844-1923

Enric Granados
Catalunya, 1867-1916

Eliseo Grenet

Allegro de concierto, en Do major, op. 46
Canciones amatorias. Mira que soy niña,
¡amor, déjame! — Llorad, corazón, que tenéis razón
Doce danzas españolas, per a piano, op. 37. V. Andaluza
Goyescas: Intermezzo, per a piano
Quintet amb piano, en Sol menor, op. 36
Tonadillas.
Callejeo — El tra la la y el punteado — El majo discreto
Trio amb piano, en Do major, op. 50
Danzón La Mora (ball nacional)

56 (4)
589 (54)
38 (2)
38 (2)
451 (40)
590 (54)
294 (25)
386 (34)

Cuba, 1893-1950

Emilio Grenet

Drume Negrita (cançó de bressol)

386 (34)

Cuba, 1908-1941

Edward Grieg
Noruega, 1843-1907

César Guerra-Peixe

Quatre danses noruegues, op. 35
Suite per a quintet de metall
Em quatro flautas

284 (24), 771 (74)
341 (30)
303 (26)

Brasil, 1914-1993

Albert Gumí

Tanguito

855 (81)

Cantionis Modalis

250 (21)

Catalunya, 1965

Carles Gumí
Catalunya, 1963

H
Ernesto Halffter

Habanera

37 (2)

Madrid, 1905-1989

Howard Harrisson

Cançó i dansa celta

Franz Joseph Haydn Quartet de corda núm. 59, en Sol menor,
op. 74/3, Hob. III:74, «El genet»

Àustria, 1732-1809

Quartet de corda núm. 61, en Re menor, op. 76/2,
Hob. III:76, «Les quintes»
Sonata per a flauta i piano, en Do major
Sonata per a piano núm. 4, en Sol major, Hob. XVI: G1

844 (81)
704 (67)
644 (61)
75 (6)
84 (7)

873

Franz Joseph Haydn Sonata per a piano núm. 53, en Mi menor,
Hob XVI:34
Sonata per a piano núm. 60, en Do major,
Hob. XVI:50
Trio amb piano núm. 18, en Sol major, Hob. XV:5
Trio amb piano núm. 38, en Re major, Hob. XV:24
Trio per a flauta, violoncel i piano núm. 29,
en Sol major, Hob. XV:15
Trio per a flauta, violoncel i piano núm. 30,
en Fa major, Hob. XV:17
Rafael Hernández
Cachita (cançó-rumba)

804 (78)
713 (68)
292 (25)
192 (17)
259 (22)
423 (38)
386 (34)

Puerto Rico, 1891-1965

Willy Hess

Suite pittoresque, op. 115. Preludi, escocesa i giga

100 (8)

Suïssa, 1906-1997

Kleine Kammermusik, per a quintet de vent, op. 24/2
Sonata per a viola i piano núm. 4, en Fa major, op.11
Sonata per a flauta i piano

754 (72)
351 (31)
627 (59)

França, 1892-1955

Intrada, per a trompeta i piano, H. 193
Sonatina per a dos violins, en Sol major, H. 29

617 (58)
239 (20)

Joseph Horovitz

Music Hall Suite, per a quintet de metall

342 (30)

Deux mouvements, per a quartet de vent
Trois pièces brèves, per a quintet de vent

760 (73)
752 (72)

Pequeña czarda
Suite helénica, per a quartet de saxòfons

543 (50)
365 (32)

Moràvia, 1854-1928

Mládí (Joventut), suite per a sextet de vent,
JW 7/10
Tres danses moravianes, per a quartet de vent

674 (64)
761 (73)

Faustin Jeanjean

Ski-Symphonie, per a quatre flautes

303 (26)

Scott Joplin portrait

542 (50)

Chaconne per a flauta, op. 107/30

831 (80)

Trio per a flauta, viola i guitarra, en La major, op. 16

501 (46)

Paul Hindemith
Alemanya, 1895-1963

Arthur Honegger

Àustria, 1926

I
Jacques Ibert
França, 1890-1962

Pedro Iturralde
Navarra, 1929

J
Leoš Janáček

França, 1900-1979

Scott Joplin
Estats Units, 1868-1917

K
Sigfrid Karg-Elert
Alemanya, 1877-1933

Joseph Kreutzer
Alemanya, 1790-1840

Anatoli Kusiakov
Rússia, 1945-2007

Sonata per a acordió núm. 1

654 (62), 745 (71)

L
Catalunya, 1872-1949

Endreça, op. 25/1
Fi d’hivern, op. 26/2
Les aranyes, op. 27/2

Joaquín Larregla

¡Viva Navarra! (jota de concert)

Joan Lamotte
de Grignon

268 (23)
268 (23)
268 (23)
56 (4)

Navarra, 1865-1945

Jean-Marie Leclair

Sonata per a dos violins, en Mi menor, op. 3/5

238 (20)

Cuatro danzas. La Comparsa — Danza interrumpida
— A la antigua — Danza de los Ñáñigos

384 (34)

França, 1697-1764

Ernesto Lecuona
Cuba, 1895-1963

Franz Liszt
Hongria, 1811-1886

Pietro Locatelli
Itàlia, 1695-1764

Années de pèlerinage. Any I, Suïssa, S. 160.
VI.Vallée d’Obermann
47 (3)
Consolacions núm. 3, en Re b major, S. 172
29 (1)
Dotze estudis transcendentals, S. 139.
Estudi núm. 8, en Do menor, «La caça»
414 (37), 743 (71)
Estudi per a piano núm. 6, en La menor,
(Sis estudis sobre Papagini), S. 141
414 (37)
Nocturn núm. 3, en La b major, S. 207,
«Somni d’amor»
29 (1)
Paràfrasi de concert, sobre «Rigoletto» de Verdi,
per a piano, S. 434
831 (80)
Rapsòdia hongaresa núm. 12, en Do # menor,
S. 24
29 (1), 805 (78)
Sonata per a violí i piano, en Fa menor,
op. 6/7, «Au tombeau»

Jean-Baptiste Lœillet Sonata en La menor, op. 1/1

373 (33)
173 (14)

Bèlgica, 1688-1720

Witold Lutoslawski

Zaslyszana melodyjka, per a piano a quatre mans

770 (74)

Cinc velles danses franceses

351 (31)

Fantasia sobre temes populars catalans

120 (10)

Trio per a flauta, violoncel i piano, H. 300

260 (22)

Sonata, per a saxo i piano

735 (70)

Polònia, 1913-1994

M
Marin Marais
França, 1656-1728

Ester Martínez
Catalunya, 1966

Bohuslav Martinu°
Bohèmia, 1890-1959

David Maslanka
Estats Units, 1943

Felix Mendelssohn
Alemanya, 1809-1847

Abschiedslied der Zugvögel, op. 63/2
Herbstlied, op. 63/4
Ich wollt, meine Lieb ergösse sich, op. 63/1
Peça de concert, per a clarinet, corno di bassetto
i piano, en Fa menor, op. 113
Peça de concert, per a clarinet, corno di bassetto
i piano, en Re menor, op. 114

202 (18a)
203 (18a)
202 (18a)
248 (21)
248 (21)

875

Trio amb piano, en Re menor, op. 49.
II. Andante con moto tranquillo

248 (21)

El telèfon. Aló, aló!

138 (11)

França, 1908-1992

Nativité du Seigneur, op. 122. Meditació núm. 9,
«Dieu parmi nous»

744 (71)

Frederic Mompou

Sis comptines

269 (23)

Round midnight

543 (50)

Czardes, per a violí i piano

635 (60)

Felix Mendelssohn
Gian Carlo Menotti
Itàlia, 1911-2007

Olivier Messiaen

Catalunya, 1893-1987

Thelonious Monk
Estats Units, 1917-1982

Vittorio Monti
Itàlia, 1868-1922

Xavier Montsalvatge Cinco canciones negras
Catalunya, 1912-2002
Cinco canciones negras.
IV. Canción de cuna para dormir a un negrito
— V. Punto de habanera — II. Canto negro
Self-Paràfrasi, per a clarinet i piano

439 (39)

273 (23)
312 (27)

Estampas, per a quartet de guitarres. La boda
— Amanecer — Bailando un fandango charro
Piezas características, per a guitarra

785 (76)
404 (36)

Catalunya, 1865-1942

Clavell del balcó
L’oreneta
Melangia

271 (23)
271 (23)
272 (23)

Moritz Moszkowski

Deu petites peces, op. 77. VI.Tarantel·la

653 (62)

Federico
Moreno Torroba
Madrid, 1891-1982

Enric Morera

Polònia, 1854-1925

Wolfgang Amadeus
Mozart
Àustria, 1756-1791

Abendempfindung, K. 523
847 (81)
Als Luise, die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte,
K. 520
130 (11)
An Chloë, K. 524
131 (11)
Das Veilchen, K. 476
130 (11), 856 (81)
Der Zauberer, K. 472
847 (81)
Divertiment per a quartet de corda,
en Re major, K. 125a
704 (67)
Don Giovanni, K. 527. Deh vieni alla finestra
— Là ci darem la mano
207 (18a), 222 (18b)
El rapte del serrall, K. 384. Durch Zärtlichkeit 207 (18a), 222 (18b)
Fantasia per a piano núm. 4, en Do menor,
K. 475
57 (4), 150 (12)
Idomeneo, K. 366. Padre, germani, addio!
814 (79)
La flauta màgica, K. 620. Ach, ich fühl’s
814 (79)
La flauta màgica, K. 620. Ach, ich fühl’s
— Bei Männern
207 (18a), 222 (18b)
La flauta màgica, K. 620 (quatre fragments)
99 (8), 118 (10)
Les noces de Fígaro, K. 492.
Crudel, perchè fin’ora — Hai già vinta la causa

207 (18a), 222 (18b)

Wolfgang Amadeus
Mozart

Robert Muczynsky

Missa de Rèquiem, en Re menor, K. 626.
Kyrie Eleison
Oiseaux, si tous les ans, K. 284d
Quartet de corda núm. 8, en Fa major, K. 168

363 (32)
127 (11)
449 (40)

Quartet de corda núm. 15, en Re menor, K. 417b
Rondó per a piano, en Re major, K. 485
Sonata per a piano a quatre mans, en Si b major,
K. 186c
Sonata per a piano núm. 8, en La menor, K. 300d
Sonata per a piano núm. 11, en La major, K. 300i,
«Alla turca»
Sonata per a violí i piano, en Mi menor, K. 300c
Sonata per a violí i piano, en Sol major, K. 293a
Trio amb piano, en Si b major, K. 502
Trio per a clarinet, viola i piano, en Mi b major,
K. 498, «Kegelstatt»

608 (57)
530 (49)

Sonata, per a saxo i piano, op. 29

735 (70)

280 (24)
65 (5)
460
510
723
294

(42)
(47)
(69)
(25)

492 (45)

Estats Units, 1929

Alonso de Mudarra

Fantasía

55 (4)

Andalusia, 1510-1580
Estònia, 1786-1854

Duo en Do menor, per a dos clarinets, op. 41/4
Duo en Si b major, per a dos clarinets, op. 41/1

Modest Mussorgski

Quadres d’una exposició

Iwan Müller

118 (10)
118 (10)
86 (7)

Rússia, 1839-1881

O
Els contes d’Hoffmann. Ària d’Olympia

140 (11)

The gravity of D, per a quartet de saxos

542 (50)

Catalunya, 1964

Divertimento, per a quintet de vent
Trio per a clarinet, corno di bassetto i piano

673 (64)
249 (21)

Leslie Pearson

Hiplips II, per a quintet de metall

343 (30)

Fuga y misterio
Histoire du tango, per a quartet de clarinets
Las cuatro estaciones porteñas
Le grand tango, per a violoncel i piano
Milonga del Ángel

787
634
844
725
175

França, 1863-1937

Introduction et variations sur une ronde populaire,
per a quartet de saxos

541 (50)

Robert Planel

Burlesque, per a quartet de saxòfons

364 (32)

Jacques Offenbach
Alemanya, 1819-1880

Peter van Onna
Holanda, 1966

P
Enric Palomar

Regne Unit, ? ?

Ástor Piazzolla
Argentina, 1921-1992

Gabriel Pierné

França, 1908-1994

(76)
(60)
(81)
(69)
(14)
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Ignaz Joseph Pleyel

Tema amb variacions

118 (10)

Sonata, per a clarinet i piano

311 (27)

Àustria, 1757-1831

Francis Poulenc
França, 1899-1963

Francis Poulenc

Sergei Prokófiev
Rússia, 1891-1953

Giacomo Puccini

Sonata, per a flauta i piano
Sonata, per a violí i piano
(dedicada a la memòria de F. García Lorca)

76 (6)
162 (13)

Sonata per a violí i piano núm. 1, en Fa menor, op. 80 662 (63)
Sonata, per a flauta i piano, en Re major, op. 94
628 (59)
Sonata, per a violoncel i piano, en Do major, op. 119
724 (69)
Toccata per a piano, en Re menor, op. 11
415 (37)
Visions fugitives, op. 22
139 (11), 461 (42)
La Bohème. Quando me’n vo
816 (79)

Itàlia, 1858-1924

R
Serguei
Rakhmàninov
Rússia, 1873-1943

Adolfo Rascón
Astúries, 1979

Maurice Ravel
França, 1875-1937

Antonín Reicha

Preludi per a piano, en Do # menor, opus 3/2,
39 (2)
«Les campanes de Moscou»
Sonata per a piano núm. 2, en Si b menor,
461 (42), 805 (78)
op. 36
Seis pequeños movimientos,
per a flauta i clarinet, op. 1
523 (48)
Cinq mélodies populaires grecques
587 (54)
Gaspard de la Nuit, per a piano. I. Ondine
415 (37)
Miroirs, per a piano. II. Oiseaux tristes
805 (78)
Pièce en forme de habanera
173 (14), 619 (58)
Quartet de corda, en Fa major
599 (55)
Trio amb piano, en La menor
181 (15)
Quartet per a quatre flautes, en Re major, op. 12
302 (26)

Xèquia, 1770-1836

Carl Reinecke
Dinamarca, 1824-1910

Nicolai
Rimski-Kórsakov

Sonata per a flauta i piano, en Mi major,
op. 167, «Undine»
Sonata per a violoncel i piano núm. 1,
en La menor, op. 42
Canzonetta i tarantella, per a dos clarinets

830 (80)
563 (52)
119 (10)

Rússia, 1844-1908

Jean Rivier

Duo, per a flauta i clarinet

524 (48)

França, 1896-1987

Joaquín Rodrigo
València, 1901-1999

Amadeo Roldán
França, 1910-1939

Gioachino Rossini
Itàlia, 1792- 1868

Cuatro madrigales amatorios.
I. ¿Con qué la lavaré? — III. ¿De dónde venís, amore?
— IV. De los álamos vengo, madre
Dos piezas infantiles.
Canción de cuna del niño negro — El diablito baila
Guillem Tell. Ballet
Il signor Bruschino. Ah, voi condur volete

137 (11)
384 (34)
635 (60)
817 (79)

S
Antoni Olaf Sabater Sanctuarios

260 (22)

Catalunya, 1959

Camille Saint-Saëns Romance, per a flauta i piano, en Re b major, op. 37
França, 1835-1921
Six études, op. 52. VI. Étude en forme de valse
Pierre Sancan
Lamento et Rondeau, per a saxo i piano
França, 1916-2008
Sonatina, per a clarinet i piano
Gaspar Sanz
Suite española, per a guitarra. 9. Canarios

626 (59)
663 (63)
734 (70)
313 (27)
404 (36)

Aragó, 1644-1716

Pablo de Sarasate
Navarra, 1844-1908

Erik Satie

Aires bohemios, per a violí i piano,
en Do menor, op. 20
Malagueña, per a violí i piano, op. 21/1
Gymnopédie núm. 1, per a piano

162 (13)
511 (47)
541 (50)

França, 1866-1925

Manuel Saumell
Cuba, 1817-1870

Domenico Scarlatti
Itàlia, 1685-1757

Franz Schubert
Àustria, 1797-1829

Cuatro contradanzas. La Tedezco — La Virtuosa
— La Caridad — Tu sonrisa
384 (34)
Sonata per a tecla, en Fa major, K. 106
652 (62)
Sonata per a tecla, en La major, K. 113
652 (62)
Sonata per a tecla, en Mi major, K. 135
652 (62), 742 (71)
Sonata per a tecla, en Re major, K. 430
571 (53)
Sonata per a tecla, en Si menor, K. 27
571 (53)
Allegro per a quartet de corda, en Do menor,
op. pòstum, D. 703, «Quartettsatz»
598 (55)
An die Musik, op. 88, D. 547
216 (18b)
An Sylvia, op. 106/4, D. 891
432 (39)
Der Hirt auf dem Felsen, per a veu, clarinet i piano,
op. pòstum 129, D. 965
850 (81)
Der Tod und das Mädchen, D. 531
434 (39)
Der Wanderer, op. 4/1, D. 493
217 (18b)
Du bist die Ruh, op. 59/3, D. 776
218 (18b)
Erlkönig, op. 1, D. 328
217 (18b)
Fantasia per a piano a quatre mans, en Fa menor,
op. 103, D. 940
281 (24)
Fischerweise, op. 96/4, D. 881
433 (39)
Gretchen, am Spinnrade op. 2, D. 118
434 (39)
Heidenröslein, op. 3/2, D. 257
132 (11)
Impromptu per a piano, en La b major, op. 90/4, D. 899 29 (1)
Introducció i variacions sobre un tema original,
per a piano a quatre mans, en Si b major,
op. 82/2, D. 603
149 (12)
Lachen und Weinen, op. 59/4, D. 777
433 (39)
Seligkeit, D. 433
133 (11), 216 (18b)
Sis moments musicals, per a piano, op. 94, D. 780
691 (66)
Sonata per a piano a quatre mans, en Si b major,
op. 30, D. 617
149 (12)
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Franz Schubert

Sonata per a piano núm. 14, en La menor,
op. pòstum 143, D. 784
108 (9), 413 (37)
Sonata per a trio amb piano, en Si b, D. 28
181 (15)
Ständchen, D. 597/4
219 (18b)
Tres peces per a piano, D. 946
694 (66)
Trio amb piano núm. 2, en Mi b major, op. 100, D. 929 554 (51)
Trio de corda, en Si b major, D. 471
777 (75)
Variacions sobre un tema original, en Do major,
op. 82/1, D. 908
769 (74)
Wiegenlied, op. 98/2, D. 498
133 (11)

Robert Schumann

Adagio i allegro, en La b major, op. 70
397 (35), 482 (44)
Arabeske per a piano, en Do major, op. 18
46 (3), 330 (29)
Carnaval, per a piano, op. 9
109 (9)
Cinc peces d’estil popular, per a violoncel
i piano, op. 102
321 (28), 564 (52)
Der Nußbaum, op. 25/3
205 (18a)
Escenes d’infants, per a piano, op. 15
46 (3)
Escenes de fades, per a viola i piano, op. 113
353 (31)
Estudis simfònics, per a piano, en Do # menor,
op. 13 (amb els pòstums)
415 (37)
Fantasia per a piano, en Do major, op. 17
67 (5), 330 (29)
Fantasiestücke, per a clarinet i piano, op. 73
733 (70)
Fantasiestücke, per a piano, op. 12
530 (49)
Ich grolle nicht, op. 48/7
205 (18a)
So wahr die Sonne scheinet, op. 37/12
206 (18a), 221 (18b)
Tres romances, per a oboè i piano, op. 94
75 (6), 311 (27)
Widmung, op. 25/1
206 (18a)
Cinc petits duos, per a dos clarinets
119 (10)

Alemanya, 1810-1856

Kurt Schwaen
Polònia, 1909-2007

Joaquim Serra

Camp de fajol — Cançó voluble — L’elegia d’una rosa

272 (23)

Catalunya, 1907-1957

Manuel Serrapí
Andalusia, 1904-1972

Conrad Setó

Almoradí (farruca)
Gitanería arabesca (dansa mora)
Allegro de concierto

97 (8)
97 (8)
250 (21)

Catalunya, 1958

Jean-Baptiste
Singelée
Bèlgica, 1812-1875

Pare Antoni Soler
Catalunya, 1729-1783

Ferran Sorts
Catalunya, 1778-1839

Grand quatuor concertant, per a quartet de saxos,
en La b major, op. 79
Premier quatuor, per a quartet de saxos núm. 1,
en Mi b major, op. 53
Sonata per a tecla, en Re major
Sonata per a tecla núm. 87, en Sol menor

541 (50)
363 (32)
37 (2)
83 (7)

Fantasia per a guitarra, op. 30
228 (19)
Introducció, tema i variacions sobre «La flauta màgica»,
per a guitarra, op. 9
228 (19)
Sonata per a guitarra, en Do major, op. 15
172 (14)

Halsey Stevens

Sonata, per a trompeta i piano

617 (58)

Estats Units, 1908-1989

Richard Strauss
Alemanya, 1864-1949

Piet Swerts

Allerseelen, op. 10/8
134 (11)
Begegnung
586 (54)
Morgen!, op. 27/4
135 (11), 586 (54)
Nichts, op. 10/2
585 (54)
Ruhe, meine Seele, op. 27/1
585 (54)
Sonata per a violoncel i piano, en Fa major, op. 6
397 (35)
Ständchen, op. 17/2
135 (11)
Zueignung, op. 10/1
584 (54)
Klonos, per a saxo i piano

736 (70)

Bèlgica, 1960

T
Francesc Tàrrega
València, 1852-1909

Giuseppe Tartini
Itàlia, 1692-1770

Georg Philipp
Telemann
Alemanya, 1681-1767

Capricho árabe, per a guitarra
Recuerdos de la Alhambra, per a guitarra

55 (4), 405 (36)
405 (36)

Sonata per a violí i piano núm. 10, en Sol menor,
op. 1, «Didone abbandonata»

373 (33)

Concert per a quatre violins, en Re major,
TWV 40:202
Partita núm. 2, en Sol major, TWV 41:G2

302 (26)
172 (14)

A l’ombra del lledoner
Abril — Maig — Menta i farigola
Cançó de bressol — Cocorococ!
Cançó de comiat
Cançó de passar cantant — Canticel
Cançó incerta
Después que te conocí
Madre, unos ojuelos vi
Romanç de Santa Llúcia
Sis sonets per a violí i piano, op. 64.
I. Sonetí de la rosada
Vistes al mar, per a quartet de corda

136
270
849
137
848
270
588
589
137

Danzas fantásticas, per a piano, op. 22. III Orgía
Homenaje a Tàrrega, per a guitarra, op. 69
Ráfaga, per a guitarra, op. 53
Sevillana. Fantasía per a guitarra, op. 29
Trio amb piano núm. 2, en Si menor, op. 76

56 (4)
231 (19)
231 (19)
405 (36)
192 (17)

Rússia, 1840-1893

Les estacions, per a piano, op. 37b.
III. Març. La cançó de l’alosa

743 (71)

Alexandr Txerepnín

Quartet per a flautes, en Fa major, op. 60

303 (26)

Eduard Toldrà
Catalunya, 1895-1962

Joaquín Turina
Andalusia, 1882-1949

Piotr I. Txaikovski

Rússia, 1840-1894

(11)
(23)
(81)
(11)
(81)
(23)
(54)
(54)
(11)

161 (13)
598 (55)
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V
Abelardo Valdés

Danzón Almendra (ball nacional)

385 (34)

Tango de l’amant fidel

250 (21)

Cuba, 1911-1958

Víctor Valls
Catalunya, 1957

Johann Baptist Vanhal Sonata per a clarinet i piano núm. 3, en Si b major
Bohèmia, 1739-1813
Sonata per a viola i piano, en Mi b major, op. 5/3
Giuseppe Verdi

310 (27)
492 (45)

Rigoletto. Caro nome

815 (79)

Chôros núm. 2, per a flauta i clarinet
Cinc preludis, per a guitarra
Preludi núm. 1, per a guitarra
Quintet en forma de chôros, per a instruments de vent
Suite popular brasilera, per a guitarra

522 (48)
174 (14)
54 (4)
752 (72)
96 (8)

Doña Francisquita. Canción del ruiseñor

820 (79)

Cinc visions dels camps de la Gulag, per a acordió

653 (62)

Itàlia, 1813- 1901

Héitor Villa-Lobos
Brasil, 1887-1959

Amadeu Vives
Catalunya, 1871-1932

Viktor Vlasov
Ucraïna, 1936

W
Alemanya, 1786-1826

Gran duo concertant, per a clarinet i piano,
en Mi b, op. 48
470 (43)
Invitació a la dansa. Rondó brillant per a piano,
en Re b, op. 65
251 (21)
Trio per a flauta, violoncel i piano,
en Sol menor, op. 63
259 (22), 424 (38)

Maurice Whitney

Roulade, per a quartet de clarinets

Carl Maria
von Weber

635 (60)

Estats Units, 1909-1984

Charles-Marie Widor Suite per a flauta i piano, op. 34

829 (80)

França, 1844-1937

X
Dimitri Xostakóvitx Sonata per a violoncel i piano, en Re menor, op. 40
Rússia, 1906-1975
Trio amb piano núm. 2, en Mi menor, op. 67

798 (77)
683 (65)

Obres de compositor desconegut
Anònim
Popular francesa
Popular New Orleans
Popular
sud-americana
Tradicional catalana
Tradicional klezmer

Romance
Frère Jacques
Tiger rag
Culebrinas
El testament d’Amèlia
Cants jueus de Bulgària

54 (4)
342 (30)
845 (81)
845 (81)
54 (4)
845 (81)

CONCURS PAPER DE MÚSICA
DE CAPELLADES
(PER A

LA PROMOCIÓ DE JOVES INTÈRPRETS)

JURAT
CONCURS GRUPS
(MÚSICS)
Primer
8 (14) Alfons Carrillo
1990
Núria Corts
Francesca Marlet
Josep M. Vallès

FINALISTES (PDM)*

GUANYADORS

ANY

Segon
1991

Tercer
1992

Assumpta Mateu
Francisco Poyato
Queralt Roca
Albert Gumí

13 (25) Antoni Ros-Marbà
Benet Casablancas
Alfons Carrillo
Núria Corts
Benjamin Davies
Joan Guinjoan
Francesca Marlet
Josep M. Vallès
13 (23)

Antoni Ros-Marbà
Claudi Arimany
Elías Arizcuren
Benet Casablancas
Xavier Joaquín
Joan Moll
Enriqueta Tarrés

Trio Bartholdy:
Jordi Salicrú
Laura Folch
Lluís Avendaño

873
Josep Antoni Chic, guitarra (36)
M. Victoria Aja, piano
Xavier Díaz, guitarra (19)
Manuel Iglesias - Ana Menéndez,
violoncel i piano
Joan J. Villarroya - Josep V. Arnau,
flauta i clarinet

Xavier Díaz
Latorre

Comitè Assessor:
Alfons Carrillo, Núria Corts, Francesca Marlet,
Xavier Turull i Josep M. Vallès
Quart
1993

Antoni Ros-Marbà
23 (65) Claudi Arimany
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Marçal Cervera
Xavier Joaquín
Enriqueta Tarrés

Cor de Cambra Scherzo
Joan J.Villarroya - Inés Borràs,
flauta i piano (AC 014)
Trio Art, flauta, violoncel i piano (22)
Duet A-2, saxo i piano (AC 014)

Elisenda Cabero - Montserrat Cabero,
cant i piano (23)

Xavier Relats - Jordi Masó,
flauta i piano

Miquel Villalba, piano
Orquestra del Reial Cercle Artístic
Comitè Assessor:
Alfons Carrillo, Núria Corts, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Francesca Marlet, Xavier Turull i Josep M. Vallès
* Al costat de cada formació finalista, s’indica el número del concert que ha protagonitzat.

Elisenda Cabero
Pueyo
Montserrat Cabero
Pueyo

Cinquè 29 (54)
1994

Sisè
1995

33 (73)

Antoni Ros-Marbà Trio Manuel Valls, flauta, violoncel i piano Duo Reinecke:
Claudi Arimany
José Lozano
Albert Giménez, piano (42)
Albert Attenelle
Flautes d’Adri, quartet de flautes travesseres Antonio Soria
Benet Casablancas Georgina Baird-Smith - Mariela
Xavier Joaquín
Konstantinova, violoncel i piano (28)
Enriqueta Tarrés
Daniel Ligorio, piano (29)
Xavier Turull
Duo Reinecke, clarinet i piano (27)
Comitè Assessor:
Alfons Carrillo, Núria Corts, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Francesca Marlet i Josep M. Vallès
Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Xavier Joaquín
Oriol Romaní
Enriqueta Tarrés
Xavier Turull

Mercè Prats, piano
Sarah-Jane
Jaume Martí - Trini Rull, flauta i piano Bradley
Juan M. González - Carlos Roggan, Jordi Masó
oboè i piano

Sarah-Jane Bradley - Jordi Masó,
viola i piano (31)
Abel Tomàs - Josep Buforn, violí i piano
Blai Soler - Alan Branch, violí i piano (33)
3 + 1, Quartet de Saxòfons (32)
Q 5 M, Quintet de metall (30)

Comitè Assessor:
Alfons Carrillo, Núria Corts, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Francesca Marlet i Josep M. Vallès

Setè
1996

28 (60)

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Cèsar Calmell
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Xavier Joaquín
Rasvan Neculai
Enriqueta Tarrés
Xavier Turull

Nabí Cabestany - Eladi Dalmau,
violoncel i piano (44)

Uta Zenke

José Enrique Bagaría, piano (37)
Carlos Roggan
Duo Cantabile, violoncel i piano (52)
Trio Cervantes, flauta, clarinet i fagot (34)
Uta Zenke - Carlos Roggan,
violoncel i piano (35)
Quintet Medel, clarinet, violí, violí, viola
i violoncel

Comitè Assessor:

Jovita Anaya, Xose Aviñoa, Màrius Bernadó,
Albert Calsamiglia, Alfons Carrillo, Núria Corts,
Víctor Cucurull, Rita Ferrer i Francesca Marlet

Vuitè
1997

22 (56)

Homenatge a
XAVIER JOAQUÍN

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Cèsar Calmell
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Rasvan Neculai
Carles Riera
Enriqueta Tarrés
Xavier Turull

Miquel Martínez Royo, clarinet
Trio Artemis, flauta, violoncel i piano (38) Marisa Martins
Marisa Martins - Guillem Martí,
Guillem Martí

mezzosoprano i piano (39)

Sturm - Berg Quartett & Shoko
Kuroe, quartet de corda i piano (40)
Trio Gaudí, violí, violoncel i piano

Comitè Assessor:
Jovita Anaya, Xose Aviñoa, Màrius Bernadó, Albert Calsamiglia,
Alfons Carrillo, Núria Corts, Víctor Cucurull, Rita Ferrer
i Francesca Marlet
Novè
1998

22 (85)

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Cèsar Calmell
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Rasvan Neculai
Oriol Romaní
Enriqueta Tarrés
Manuel Villuendas

Àlex Ramírez Gama, piano (49)
Cristina Casale Marín, piano
Simone Kochsiek - Carlos Roggan,

Isaac Rodríguez
Mireia Fornells

violí i piano

Patricia Mazo - Josep Surinyac,
flauta i piano

Isaac Rodríguez - Mireia Fornells,
clarinet i piano (43)

Quintet de vent-metall Iberbras!!

Comitè Assessor:
Jovita Anaya, Xose Aviñoa, Màrius Bernadó,
Albert Calsamiglia, Alfons Carrillo, Antonio Casares,
Núria Corts, Víctor Cucurull, Rita Ferrer i Francesca Marlet
Desè
1999

Onzè
2000

19 (46)

20 (63)

Homenatge a
XAVIER TURULL

Antoni Ros-Marbà Cinta Medina Candel, piano
Malin Broman
Albert Attenelle
Javier Perianes Granero, piano
Josep Surinyac
Benet Casablancas Malin Broman - Josep Surinyac,
Jaume Cortadellas violí i piano (47)
Agustí Fancelli
José Mor Caballero - Marisa Sedano,
Agustín León Ara violoncel i piano
Rasvan Neculai
Roberto Álvarez - Ana Pérez,
Montserrat Pueyo flauta i clarinet (48)
Oriol Romaní
Comitè Assessor:
Jovita Anaya, Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Juli Grandia i Francesca Marlet
Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Agustí Fancelli
Rasvan Neculai
Oriol Romaní
Enriqueta Tarrés

Quartet Afrodisax, saxòfons (50)
Duo Cantabile, violoncel i piano (52)
Trio Valentia, violí, violoncel i piano (51)
Àlex Ramírez Gama, piano (53)

Comitè Assessor:

Jovita Anaya, Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Alfred Font, Juli Grandia i Francesca Marlet

Trio Valentia
Benjamín Scherer
Javier Gómez
Jesús Gómez
Àlex Ramírez
Gama
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Dotzè
2001

16 (60)

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Cristian Florea
Carles Riera
Enriqueta Tarrés

Duet Domo II, saxòfons
Carlos Cano - Delvis Mesa,
flauta i piano

Crystal Quartet, quartet de corda (55)
Quartet Arché, quartet de corda (57)
Nuria Orbea - Julia Pujol,

Crystal Quartet:
Nana Kawamura
Kazuyo Takeda
Yasutomo Ogitani
Mario Villuendas

soprano i piano (54)

Comitè Assessor:
Jovita Anaya, Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Alfred Font, Juli Grandia i Francesca Marlet

Tretzè
2002

19 (47)

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Joan Ferrer
Joan Iborra
Jorge de Persia
Oriol Romaní
Manuel Villuendas

Mireia Farrés - Mercè Hervada,
trompeta i piano (58)

Eva Prat - Meritxell Fernández,
flauta i piano (59)

Eva Prat
Meritxell
Fernández

Quartet Quatre Vents, clarinets
i corno di bassetto (60)

Adolfo Gutiérrez - Luis Fernando
Pérez, violoncel i piano
Manuel Santapau - Francesc Estellés,
violoncel i piano

Quartet Thader i M.Martínez,
quartet de corda i clarinet (61)

Comitè Assessor:
Jovita Anaya, Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Alfred Font, Juli Grandia i Francesca Marlet
Catorzè 22 (43)
2003

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Joan Ferrer
Joan Iborra
Jorge de Persia
Carles Riera
Manuel Villuendas

Dragan Vasiljevic, acordió (62)
Dina Nedéltcheva, piano (68)
Duo Ados, piano
Katia Novell - Luis Parés, violí i piano
(63)

Duet Poulenc, clarinet i piano
Trio L.O.M, violí, violoncel i piano (65).
Quintet Moebius, flauta, oboè, clarinet,
trompa i fagot (64)

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Juli Grandia, Francesca Marlet i Esperança Teixidor

Katia Novell
Luis Parés

Quinzè 22 (35)
2004

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Corrado Bolsi
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Joan Ferrer
Mark Friedhoff
Jorge de Persia
Oriol Romaní

Moisès Fernández Via, piano (66)
Marta Espinós i Alonso, piano
Cuarteto Arccus, quartet de corda (67)
Sandra Fernández - Vicente Martín,
soprano i piano

Cuarteto Arccus:
Larraitz Oiarzábal
Marta Hernando
Eneko Nuño
Amat Santacana

Joan Antoni Pich - Àlex Ramírez
Gama, violoncel i piano (69)

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Juli Grandia, Francesca Marlet i Esperança Teixidor
Setzè 11 (33)
2005

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Corrado Bolsi
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Joan Ferrer
Mark Friedhoff
Jorge de Persia
Carles Riera

David Salleras - Gemma Ganzer,
saxo i piano (70)

Maite Rubio - Míriam Franch,
duo de guitarres

Dragan Vasiljevic, acordió (71)
Quartet Image Ensemble,
flauta, oboè, clarinet i fagot (73)

Quartet Image
Ensemble:
Enrique Sánchez
Joan Rodríguez
Jordi Rumbau
Joana Rullan
Dragan Vasiljevic

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Jesús Fuxet, Juli Grandia i Esperança Teixidor

Dissetè 15 (29)
2006
Homenatge a
ALFONS
CARRILLO

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Corrado Bolsi
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Mark Friedhoff
Assumpta Mateu
Jorge de Persia
Oriol Romaní

Ars Piano Duo, piano a quatre mans (74)
Trio Alquímia:
Amaia Ruano - M. del Mar Serra,
violoncel i piano (77)
Ariadna Padró
Trio Alquímia, trio de corda (75)
Laia Besalduch
Anna Costa
Quartet Galiu, guitarres (76)

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Joan Casals, Salvador Claramunt,
Miquel Colom, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Jesús Fuxet, Juli Grandia i Esperança Teixidor
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Divuitè 10 (18)
2007

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Corrado Bolsi
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Mark Friedhoff
Assumpta Mateu
Jorge de Persia
Oriol Romaní

Auxiliadora
Irene Alfageme, piano
Enrique Bernaldo de Quirós, piano (78) Toledano
Duo Cálido Norte, flauta i piano (80)
Cecília Aymí - Pau Baiges Hernández,
soprano i piano

Auxiliadora Toledano, soprano (79)

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Joan Casals, Salvador Claramunt,
Miquel Colom, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Jesús Fuxet, Juli Grandia i Esperança Teixidor

Dinovè 13 (35)
2008

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Corrado Bolsi
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Mark Friedhoff
Assumpta Mateu
Jorge de Persia
Carles Riera

Trio Jeux d’Anches, acordions (82)
Quartet Delarc, quartet de corda
Duo Gramatsu, flauta i piano (84)
Maria Florea Sitjà, violí (83)
Sara González Saavedra - Anna
Cardona Esteva, mezzosoprano i piano

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Joan Casals, Salvador Claramunt,
Miquel Colom, Víctor Cucurull, Rita Ferrer, Jesús Fuxet,
Juli Grandia, Joan Mas i Esperança Teixidor

Maria
Florea Sitjà

CONCURS PAPER DE MÚSICA
DE CAPELLADES
(PER A

LA PROMOCIÓ DE JOVES INTÈRPRETS)

JURAT
CONCURS GRUPS
(MÚSICS)
Primer
8 (14) Alfons Carrillo
1990
Núria Corts
Francesca Marlet
Josep M. Vallès

FINALISTES (PDM)*

GUANYADORS

ANY

Segon
1991

Tercer
1992

Assumpta Mateu
Francisco Poyato
Queralt Roca
Albert Gumí

13 (25) Antoni Ros-Marbà
Benet Casablancas
Alfons Carrillo
Núria Corts
Benjamin Davies
Joan Guinjoan
Francesca Marlet
Josep M. Vallès
13 (23)

Antoni Ros-Marbà
Claudi Arimany
Elías Arizcuren
Benet Casablancas
Xavier Joaquín
Joan Moll
Enriqueta Tarrés

Trio Bartholdy:
Jordi Salicrú
Laura Folch
Lluís Avendaño
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Josep Antoni Chic, guitarra (36)
M. Victoria Aja, piano
Xavier Díaz, guitarra (19)
Manuel Iglesias - Ana Menéndez,
violoncel i piano
Joan J. Villarroya - Josep V. Arnau,
flauta i clarinet

Xavier Díaz
Latorre

Comitè Assessor:
Alfons Carrillo, Núria Corts, Francesca Marlet,
Xavier Turull i Josep M. Vallès
Quart
1993

Antoni Ros-Marbà
23 (65) Claudi Arimany
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Marçal Cervera
Xavier Joaquín
Enriqueta Tarrés

Cor de Cambra Scherzo
Joan J.Villarroya - Inés Borràs,
flauta i piano (AC 014)
Trio Art, flauta, violoncel i piano (22)
Duet A-2, saxo i piano (AC 014)

Elisenda Cabero - Montserrat Cabero,
cant i piano (23)

Xavier Relats - Jordi Masó,
flauta i piano

Miquel Villalba, piano
Orquestra del Reial Cercle Artístic
Comitè Assessor:
Alfons Carrillo, Núria Corts, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Francesca Marlet, Xavier Turull i Josep M. Vallès
* Al costat de cada formació finalista, s’indica el número del concert que ha protagonitzat.

Elisenda Cabero
Pueyo
Montserrat Cabero
Pueyo

Cinquè 29 (54)
1994

Sisè
1995

33 (73)

Antoni Ros-Marbà Trio Manuel Valls, flauta, violoncel i piano Duo Reinecke:
Claudi Arimany
José Lozano
Albert Giménez, piano (42)
Albert Attenelle
Flautes d’Adri, quartet de flautes travesseres Antonio Soria
Benet Casablancas Georgina Baird-Smith - Mariela
Xavier Joaquín
Konstantinova, violoncel i piano (28)
Enriqueta Tarrés
Daniel Ligorio, piano (29)
Xavier Turull
Duo Reinecke, clarinet i piano (27)
Comitè Assessor:
Alfons Carrillo, Núria Corts, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Francesca Marlet i Josep M. Vallès
Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Xavier Joaquín
Oriol Romaní
Enriqueta Tarrés
Xavier Turull

Mercè Prats, piano
Sarah-Jane
Jaume Martí - Trini Rull, flauta i piano Bradley
Juan M. González - Carlos Roggan, Jordi Masó
oboè i piano

Sarah-Jane Bradley - Jordi Masó,
viola i piano (31)
Abel Tomàs - Josep Buforn, violí i piano
Blai Soler - Alan Branch, violí i piano (33)
3 + 1, Quartet de Saxòfons (32)
Q 5 M, Quintet de metall (30)

Comitè Assessor:
Alfons Carrillo, Núria Corts, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Francesca Marlet i Josep M. Vallès

Setè
1996

28 (60)

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Cèsar Calmell
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Xavier Joaquín
Rasvan Neculai
Enriqueta Tarrés
Xavier Turull

Nabí Cabestany - Eladi Dalmau,
violoncel i piano (44)

Uta Zenke

José Enrique Bagaría, piano (37)
Carlos Roggan
Duo Cantabile, violoncel i piano (52)
Trio Cervantes, flauta, clarinet i fagot (34)
Uta Zenke - Carlos Roggan,
violoncel i piano (35)
Quintet Medel, clarinet, violí, violí, viola
i violoncel

Comitè Assessor:

Jovita Anaya, Xose Aviñoa, Màrius Bernadó,
Albert Calsamiglia, Alfons Carrillo, Núria Corts,
Víctor Cucurull, Rita Ferrer i Francesca Marlet

Vuitè
1997

22 (56)

Homenatge a
XAVIER JOAQUÍN

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Cèsar Calmell
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Rasvan Neculai
Carles Riera
Enriqueta Tarrés
Xavier Turull

Miquel Martínez Royo, clarinet
Trio Artemis, flauta, violoncel i piano (38) Marisa Martins
Marisa Martins - Guillem Martí,
Guillem Martí

mezzosoprano i piano (39)

Sturm - Berg Quartett & Shoko
Kuroe, quartet de corda i piano (40)
Trio Gaudí, violí, violoncel i piano

Comitè Assessor:
Jovita Anaya, Xose Aviñoa, Màrius Bernadó, Albert Calsamiglia,
Alfons Carrillo, Núria Corts, Víctor Cucurull, Rita Ferrer
i Francesca Marlet
Novè
1998

22 (85)

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Cèsar Calmell
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Rasvan Neculai
Oriol Romaní
Enriqueta Tarrés
Manuel Villuendas

Àlex Ramírez Gama, piano (49)
Cristina Casale Marín, piano
Simone Kochsiek - Carlos Roggan,

Isaac Rodríguez
Mireia Fornells

violí i piano

Patricia Mazo - Josep Surinyac,
flauta i piano

Isaac Rodríguez - Mireia Fornells,
clarinet i piano (43)

Quintet de vent-metall Iberbras!!

Comitè Assessor:
Jovita Anaya, Xose Aviñoa, Màrius Bernadó,
Albert Calsamiglia, Alfons Carrillo, Antonio Casares,
Núria Corts, Víctor Cucurull, Rita Ferrer i Francesca Marlet
Desè
1999

Onzè
2000

19 (46)

20 (63)

Homenatge a
XAVIER TURULL

Antoni Ros-Marbà Cinta Medina Candel, piano
Malin Broman
Albert Attenelle
Javier Perianes Granero, piano
Josep Surinyac
Benet Casablancas Malin Broman - Josep Surinyac,
Jaume Cortadellas violí i piano (47)
Agustí Fancelli
José Mor Caballero - Marisa Sedano,
Agustín León Ara violoncel i piano
Rasvan Neculai
Roberto Álvarez - Ana Pérez,
Montserrat Pueyo flauta i clarinet (48)
Oriol Romaní
Comitè Assessor:
Jovita Anaya, Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Juli Grandia i Francesca Marlet
Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Agustí Fancelli
Rasvan Neculai
Oriol Romaní
Enriqueta Tarrés

Quartet Afrodisax, saxòfons (50)
Duo Cantabile, violoncel i piano (52)
Trio Valentia, violí, violoncel i piano (51)
Àlex Ramírez Gama, piano (53)

Comitè Assessor:

Jovita Anaya, Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Alfred Font, Juli Grandia i Francesca Marlet

Trio Valentia
Benjamín Scherer
Javier Gómez
Jesús Gómez
Àlex Ramírez
Gama
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Dotzè
2001

16 (60)

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Cristian Florea
Carles Riera
Enriqueta Tarrés

Duet Domo II, saxòfons
Carlos Cano - Delvis Mesa,
flauta i piano

Crystal Quartet, quartet de corda (55)
Quartet Arché, quartet de corda (57)
Nuria Orbea - Julia Pujol,

Crystal Quartet:
Nana Kawamura
Kazuyo Takeda
Yasutomo Ogitani
Mario Villuendas

soprano i piano (54)

Comitè Assessor:
Jovita Anaya, Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Alfred Font, Juli Grandia i Francesca Marlet

Tretzè
2002

19 (47)

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Joan Ferrer
Joan Iborra
Jorge de Persia
Oriol Romaní
Manuel Villuendas

Mireia Farrés - Mercè Hervada,
trompeta i piano (58)

Eva Prat - Meritxell Fernández,
flauta i piano (59)

Eva Prat
Meritxell
Fernández

Quartet Quatre Vents, clarinets
i corno di bassetto (60)

Adolfo Gutiérrez - Luis Fernando
Pérez, violoncel i piano
Manuel Santapau - Francesc Estellés,
violoncel i piano

Quartet Thader i M.Martínez,
quartet de corda i clarinet (61)

Comitè Assessor:
Jovita Anaya, Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Alfred Font, Juli Grandia i Francesca Marlet
Catorzè 22 (43)
2003

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Joan Ferrer
Joan Iborra
Jorge de Persia
Carles Riera
Manuel Villuendas

Dragan Vasiljevic, acordió (62)
Dina Nedéltcheva, piano (68)
Duo Ados, piano
Katia Novell - Luis Parés, violí i piano
(63)

Duet Poulenc, clarinet i piano
Trio L.O.M, violí, violoncel i piano (65).
Quintet Moebius, flauta, oboè, clarinet,
trompa i fagot (64)

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Juli Grandia, Francesca Marlet i Esperança Teixidor

Katia Novell
Luis Parés

Quinzè 22 (35)
2004

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Corrado Bolsi
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Joan Ferrer
Mark Friedhoff
Jorge de Persia
Oriol Romaní

Moisès Fernández Via, piano (66)
Marta Espinós i Alonso, piano
Cuarteto Arccus, quartet de corda (67)
Sandra Fernández - Vicente Martín,
soprano i piano

Cuarteto Arccus:
Larraitz Oiarzábal
Marta Hernando
Eneko Nuño
Amat Santacana

Joan Antoni Pich - Àlex Ramírez
Gama, violoncel i piano (69)

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Juli Grandia, Francesca Marlet i Esperança Teixidor
Setzè 11 (33)
2005

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Corrado Bolsi
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Joan Ferrer
Mark Friedhoff
Jorge de Persia
Carles Riera

David Salleras - Gemma Ganzer,
saxo i piano (70)

Maite Rubio - Míriam Franch,
duo de guitarres

Dragan Vasiljevic, acordió (71)
Quartet Image Ensemble,
flauta, oboè, clarinet i fagot (73)

Quartet Image
Ensemble:
Enrique Sánchez
Joan Rodríguez
Jordi Rumbau
Joana Rullan
Dragan Vasiljevic

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Alfons Carrillo, Joan Casals,
Salvador Claramunt, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Jesús Fuxet, Juli Grandia i Esperança Teixidor

Dissetè 15 (29)
2006
Homenatge a
ALFONS
CARRILLO

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Corrado Bolsi
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Mark Friedhoff
Assumpta Mateu
Jorge de Persia
Oriol Romaní

Ars Piano Duo, piano a quatre mans (74)
Trio Alquímia:
Amaia Ruano - M. del Mar Serra,
violoncel i piano (77)
Ariadna Padró
Trio Alquímia, trio de corda (75)
Laia Besalduch
Anna Costa
Quartet Galiu, guitarres (76)

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Joan Casals, Salvador Claramunt,
Miquel Colom, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Jesús Fuxet, Juli Grandia i Esperança Teixidor
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Divuitè 10 (18)
2007

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Corrado Bolsi
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Mark Friedhoff
Assumpta Mateu
Jorge de Persia
Oriol Romaní

Auxiliadora
Irene Alfageme, piano
Enrique Bernaldo de Quirós, piano (78) Toledano
Duo Cálido Norte, flauta i piano (80)
Cecília Aymí - Pau Baiges Hernández,
soprano i piano

Auxiliadora Toledano, soprano (79)

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Joan Casals, Salvador Claramunt,
Miquel Colom, Víctor Cucurull, Rita Ferrer,
Jesús Fuxet, Juli Grandia i Esperança Teixidor

Dinovè 13 (35)
2008

Antoni Ros-Marbà
Albert Attenelle
Corrado Bolsi
Benet Casablancas
Jaume Cortadellas
Mark Friedhoff
Assumpta Mateu
Jorge de Persia
Carles Riera

Trio Jeux d’Anches, acordions (82)
Quartet Delarc, quartet de corda
Duo Gramatsu, flauta i piano (84)
Maria Florea Sitjà, violí (83)
Sara González Saavedra - Anna
Cardona Esteva, mezzosoprano i piano

Comitè Assessor:
Màrius Bernadó, Joan Casals, Salvador Claramunt,
Miquel Colom, Víctor Cucurull, Rita Ferrer, Jesús Fuxet,
Juli Grandia, Joan Mas i Esperança Teixidor

Maria
Florea Sitjà

