Espai Cultural
Can Bisa
Sala Roser Carrau
Carrer Monserrat, 8
Vilassar de Mar

MÚSICA
DE CAMBRA
FEBRER - MAIG 2018

DIUMENGE

18 DE FEBRER 19 h
Sala Roser Carrau

Concert #1
Mozart & Txaikovski
ORQUESTRA
DE CAMBRA
SANT CUGAT
Laia Barberà, arpa solista

#1

ELS MÚSICS

MOZART & TXAIKOVSKI

Primers violins

Violes

Geert Hendrik Krosenbrink (concertino)
Nausica Berni Martin
Joaquín Peláez Aldana
Eloi Ortells Segarra

Lluis Martinez Martinez
Albert Serra i Oller
Santiago Burgos i Tarrida

ORQUESTRA CAMBRA & ARPA
18 de febrer 2018 - 19h

Orquestra de Cambra Sant Cugat
Laia Barberà, arpa solista

Violoncels
Segons violins
Beatriz Lizarte Martin
Sara Ruiz Guerrero
Borja Peirón Martín
Morelba Eduardo Muñoz

Albert Martin Flores
Nerea de Miguel Ramos
Contrabaix
Carles Rambla Tió

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Primer moviment, Allegro,
del concert en Si b major per arpa i orquestra , HWV 294
Arpa solita: Laia Barberà

7’

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento en Re major, K136 5’
Piotr Ilitx Txaikovski (1840-1893)
Suite del “Trencanous” 22’
1. Obertura miniatura
2. Marxa
3. Dansa de la fada de sucre
4. Dansa russa
5. Dansa àrab
6. Dansa xinesa
7. Dansa dels “mirlitons”
8. Vals de les flors

Leroy Anderson (1908-1975)
Plink, Plank, Plunk 4’
Comentari:
En el concert inaugural del cicle de “Música de Cambra” volem mostrar les
possibilitats sonores de l’orquestra de cambra i per això farem un viatge
emocional amb quatre obres que corresponen a cada una de les èpoques
de la història de la música: Barroc, Classicisme, Romanticisme i Segle XX.
La música clàssica era la música moderna de la seva època. Música plena
de ritme, d’inspiració, d’equilibri i de color. Música per gaudir d’una estona
inoblidable en companyia dels músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat.

Ballet del “Trencanous”

Sobre les obres del concert...
El so evocador de l’arpa en un concert de Händel, el de la celesta i altres
instrument en el Txaikovski més màgic, l’elegància mozartiana i la seriosa
lleugeresa d’un Anderson que s’inspira en una pluja sobtada. Qui diu que
la música clàssica és avorrida?
L’oda Alexander’s Feast, escrita com altres oratoris de Händel, per a solistes, cor i
orquestra, en un principi contenia tres concerts amb solista, un d’ells per a “arpa,
llaüt, liricordi o altres instruments”; és a dir, un concert que podia ser interpretat per
diversos solistes però que s’ha imposat en el repertori com el Concert per a arpa
i orquestra HWV 294 i que dos anys després de l’estrena conegué una edició per
separat (tot i que integrat als concerts op. 4 per a orgue i orquestra) i que fou revisat
pel compositor almenys en tres ocasions el 1739, 1742 i 1751. A més de la inclusió
de dues flautes de bec en l’orquestració, trobem efectes aleshores curiosos com
pizzicatti a les cordes i molts compassos d’espera a l’orquestra en el seu primer
moviment (quaranta-sis dels seixanta-sis que té en total són per a arpa sola), un fet
que ens parla d’una obra amb protagonisme total del solista.
De la maduresa de Händel passem a la joventut de Mozart, el qual amb setze anys
d’edat va compondre l’exquisit Divertimento en re major, K136. Aleshores ja havia
escrit més de cent obres, entre elles trenta simfonies, dotze concerts per a piano i
orquestra i cinc òperes. En aquell moment ja era una celebritat a tota Europa. L’estil galant, aleshores en boga, s’esmuny pel seu K136 que és una obra de cambra

(escrita originalment per a quartet de corda) però que té un alè simfònic innegable que fa que resulti ideal la seva execució per una orquestra de corda (opció
probablement prevista pel seu autor). De fet, aquesta composició és una de les
“simfonies” que s’endugué a Milà per a donar-se a conèixer. El títol que Mozart li
donà, Concerto ossia Divertimento, explica la seva pertinença al simfonisme i a la
música de cambra.
A partir del ballet Trencanous, Txaikovski va escriure una suite que arribà a estrenar-se nou mesos abans que el ballet. El compositor en dirigí l’estrena que fou un
èxit i esdevingué una de les seves obres més populars. La suite recull vuit números
del ballet formada per una obertura, que ja ens introdueix en un ambient màgic,
una marxa i unes danses característiques coronades pel líric i elegant Vals de les
flors. La riquesa de l’escriptura del compositor rus, la importància atorgada al color
en l’orquestració, les evocacions del món infantil, etcètera, fan de tot plegat una
mena de conte musical d’innegable encís.
Plink, Plank, Plunk és una brevíssima peça de Leroy Anderson, compositor
nord-americà que amb obres com aquesta nodrí el repertori de les orquestres de
música lleugera de qualitat. Està orquestrada per a cordes en pizzicato i evoca el
so de les gotes de pluja en caure. Segons el mateix compositor la idea li vingué una
tarda de primavera quan estava a punt de dirigir un concert a l’aire lliure i esperava
a què els instruments afinessin. De sobte, començà a ploure i les gotes queien
sobre els faristols i sobre alguns instruments. Una mena de “plink, plank, plunk”
(segons Anderson) que recollí en l’obra i fins i tot en el seu títol.
Josep Pascual i Triay

PROPER CONCERT

#2
MANFREDINI & HAYDN

ORQUESTRA CAMBRA & VIOLONCEL
Diumenge 11 març 2018
19h

Orquestra de Cambra Sant Cugat

Laia Barberà
Arpa
La Laia Barberà és una jove arpista de 18 anys que tot just està cursant 1r
a l’Escola Superior de Música de Catalunya amb l’arpista titular de l’OBC,
Magdalena Barrera. Va començar els estudis d’arpa al seu poble, Santa
Perpètua de Mogoda, amb tan sols 7 anys, de la mà de la professora Teresa
Espuny. 5 anys després, entrà al Conservatori Superior de Música de Barcelona,
el qual va finalitzar amb la menció d’honor per unanimitat, en l’especialitat
d’arpa i de música de cambra, amb la professora Maria Lluïsa Ibáñez.

Francesco Maria Manfredini (1680-1748)
Concerto grosso in Do major, op.3
Tomaso Albinoni (1671-1751)
Adagio en Sol menor
Joseph Haydn (1732-1809)
Concert per a violoncel i orq 1 en Do major
Violoncel solista Alex Olmedo

Des del 2010 fins al 2017 ha estat obtenint diversos premis ArpaPlus per
diferents llocs arreu d’Espanya, obtenint resultats com tres 1rs premis, dos
2ns premis i un accèssit. També ha estat guardonada amb el títol de la millor
intèrpret de cordes polsades al 2013 i amb un 1r premi al Talent Individual dins
la categoria Jove del concurs BBVA al 2017. Tot i la seva joventut, ha participat
en nombroses masterclasses amb professors reconeguts dins del marc
arpístic europeu, com Gwyneth Wentik, Remy Van Kesteren, Isabelle Perrin,
Christine Icart i Tiziana Tagliani.
Alhora, és titular en orquestres com la JONC (Jove Orquestra Nacional de
Catalunya), la JONC Alevins i la JOFICAT (Jove Orquestra Filharmònica de
Catalunya), mentre participa com a col·laboradora en altres com la JOSB
(Jove Orquestra Simfònica de Barcelona), i esporàdicament en la JOIC (Jove
Orquestra InterComarcal), la JOC (Jove Orquestra de Cerdanyola), la JOSC
(Jove Orquestra de Sant Cugat) i l’orquestra d’Amposta. També ha col·laborat
amb certes bandes municipals, com la de Cerdanyola o la de Benicarló.

Alex Olmedo
Violoncel
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