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Manfredini & Haydn

Alex Olmedo, violoncel solista
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L’orquestra
L’Orquestra de Cambra Sant Cugat està formada per un grup, que pot variar entre 12 i 15 músics professionals, amb una llarga trajectòria artística.
Majoritàriament toquem instruments de corda, però sense descartar la possibilitat d’incorporar-hi altres instruments (fusta, vent, etc.) si el repertori del
concert ho requereix. Això és possible gràcies al fet que l’Orquestra de Cambra és una branca de l’Orquestra Simfònica, la qual està constituïda per uns
60 professors.

MANFREDINI & HAYDN

ORQUESTRA CAMBRA & VIOLONCEL
11 de març 2018 - 19h

Orquestra de Cambra Sant Cugat
Alex Olmedo, violoncel solista

Francesco Maria Manfredini (1680-1748)
Concerto grosso in Do major, op.3

3’

Tomaso Albinoni (1671-1751)
Adagio en Sol menor
Primers violins

Violes

Geert Hendrik Krosenbrink (concertino)
Cati Santos Fulgencio
Eva Panyella Callao
Joaquín Peláez Aldana

Víctor Mateo Nebot
Albert Serra i Oller
Santiago Burgos i Tarrida
Violoncels

Segons violins
Sara Ruiz Guerrero
Borja Peirón Martín
Meritxell Nicolau Teixidó
Morelba Eduardo Muñoz

Andrea Peiron Martín
Sara Guri Casallachs

9’

Joseph Haydn (1732-1809)
Concert per a violoncel i orq 1 en Do major
1. Moderato
2. Adagio
3. Allegro molto

24’

Violoncel solista: Alex Olmedo

Contrabaix
Miroslaw Szaradowski

REVISAR ELS TEMPS DE LES OBRES

Ballet del “Trencanous”

Sobre les obres del concert...
El barroc i el classicisme són rics en mostres de la importància que els
compositors donaren als instruments de corda. El concert per a violí barroc fou exemple i paradigma de les obres concertants posteriors i el classicisme acabà d’establir-ne la forma genuïna com correspon a l’època, la
d’una generació compromesa amb els ideals estètics i el rigor formal de
la il·lustració.

La música de Manfredini palesa la inﬂuència
de dos compositors
que, com ell, anaren
donant
progressivament major importància al violí com a instrument solista: Giuseppe
Torelli i Arcangelo
Corelli. De Manfredini
ens han arribat poques
obres i la més cèlebre,
amb molta diferència
sobre qualsevol altra
de les seves, és el Concerto grosso op. 3 núm.
12 que du per subtítol
“Pastorale per il Santissimo Natale”. El primer
moviment ens introdueix en un clima plàcid.
Porta com a títol Pastorale, que a l’època corresponia a una música que evocava la
vida al camp, en aquest cas, la vida dels pastors que adoraren Jesús al pessebre. La
música ve marcada per un insistent ritme senzill sobre el qual va sorgint tot un tramat melòdic íntimament relacionat amb ell. Aquest primer moviment té una durada
pràcticament idèntica a la dels dos moviments següents sumats, fet que ens parla
de llur importància. El moviment següent, Largo, forma una unitat indestriable amb
l’Allegro ﬁnal pel contrast que es produeix en la successiva audició d’un i l’altre: un
lent, amb un cert to dramàtic però d’un caràcter més aviat contemplatiu, i l’altre més
ràpid, també més lluminós com el moviment inicial, amb delicats efectes d’eco i
antifonals propis de l’època en què fou escrit.

L’obra, coneguda amb el nom d’Adagio d’Albinoni, no
és en realitat una creació del compositor barroc italià,
sinó una mena de pastitx del musicòleg molt posterior
Remo Giazotto (1910-1998), tota una autoritat, això sí,
en Albinoni. Giazotto prengué una línia del baix i unes
poques notes de la part melòdica d’un fragment d’una
sonata a trio del compositor barroc (suposadament
rescatada després del bombardeig que patí la ciutat de
Dresde a la Segona Guerra Mundial però que, segons
sembla, només veié Giazotto) i en feu una obra pròpia
inspirada en Albinoni que va ser publicada el 1958. Sovint ha estat menyspreada per lacrimògena, per vulgar,
etcètera, però el cert és que segueix captivant el públic.
Una altra obra rescatada, aquesta sí, completa, és el Concert per a violoncel i orquestra núm. 1 de Haydn. Considerada perduda durant molt de temps, el 1961 va ser
trobada al Museu Nacional de Praga i tot seguit va fer-se un lloc al repertori atesa
la seva importància i els relativament pocs concerts clàssics per a violoncel. Obra
virtuosística, sobretot al seu darrer moviment, palesa la proﬁtosa relació entre Haydn
i el violoncel·lista Joseph Weigl qui degué donar a conèixer les possibilitats del seu
instrument. El primer moviment es caracteritza per la seva solemnitat, no exempta,
però, de lirisme, una característica que marca clarament l’Adagio central.
Josep Pascual i Triay

Joseph Haydn dirigint un quartet de cordes

PROPER CONCERT
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Alex Olmedo
Violoncel

GRIEG & FINZI

Nascut el 2001, comença els seus estudis de violoncel a l’edat de sis anys amb la
professora Gaëtane Duynslaeger i entra a l’IEA Oriol Martorell.

ORQUESTRA CAMBRA & PIANO
Diumenge 15 d’abril de 2018

Ha estat membre d’orquestres com la JONCA, la JOSV i la JONC alevins en les quals
ha estat cap de secció amb 15 anys. Actualment és membre de la JONC.

19h

Ha participat en masterclasses amb violoncel·listes de renom com Ángel Luis Quintana, Maria de Macedo, Marius Díaz, José Mor, David Apellániz, Asier Polo, Marie
Hallynk, Peter Bruns i Lluis Claret.

Orquestra de Cambra Sant Cugat
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Aria de la Suite en Re

Ha estat premiat en diversos concursos. El 2015 va tenir el segon premi del concurs
“VII Corda Barcelona”, el segon premi de la categoria de cordes del concurs “XIV
Premis d’interpretació musical” a Girona, premi que també va guanyar l’any següent.
El 2016 va rebre una menció honoríﬁca al “Premi BBVA de música, premi al talent
individual”. El 2017 ha guanyat el primer premi en el “X Cambra Barcelona” i el primer
premi al “XII Concurs de Música de Cambra Higini Anglès”. També ha guanyat el primer premi del concurs nacional de violoncel “Jaime Dobato Benavente” a Alcañiz.

Edvard Grieg (1843-1907)
Holbert Suite
Gerald Finzi (1901-1956)
Eclogue for Piano and String Orchestra, Op.1
Piano solista Roger Sans

Ha tocat com a solista
amb l’ORCA i la JONCA.
Recentment ha guanyat per concurs una beca “Joves Promeses”
de la Fundació de Música FerrerSalat, que li ha permès continuar els seus estudis de violoncel al Conservatori Superior del
Liceu sota el mestratge de Lluis
Claret.

Roger Sans
Piano

PREU
ENTRADES

9€

Es poden adquirir
anticipadament a:
Llibreria Índex
Carrer Miquel Borotau, 8-10
Vilassar de Mar
Tel. 937 590 833

El dia del concert des
d’una hora abans de l’inici
Sala Roser Carrau
Carrer Monserrat, 8
08340 Vilassar de Mar
Tel. 937 54 24 00
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