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MÚSICA
DE CAMBRA
FEBRER - MAIG 2018

DIUMENGE

13 DE MAIG 19 h
Sala Roser Carrau

Concert #4
Pachelbel
Carl Maria von Weber
Aaron Copland

Juan Pardo, clarinet

#4

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.

WEBER & COPLAND

ORQUESTRA CAMBRA & CLARINET
13 de maig de 2018 - 19h

Orquestra de Cambra Sant Cugat
Juan Pardo, clarinet

Johann Pachelbel (1653-1706)
Cànon en Re major 6’
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Quintet per a clarinet i corda en si bemoll major, op. 34

Primers violins

Violes

Oriol Capdevila Morro
Geert Hendrik Krosenbrink
Eva Panyella Callao
Eloi Ortells Segarra
Borja Peirón Martín

Albert Flores Freixanet
Cristina Romaní Quinto
Victor Mateo Nebot

Segons violins
Oscar Vilaprinyó Martí
Beatriz Lizarte Martin
Cati Santos Fulgencio
Joan Bosch Daniel

Violoncels
Sara Guri Casallachs
Marta Pons Garcia
Contrabaix
Miroslaw Szaradowski

I- Allegro.
II- Fantasia.
III- Menuetto, capriccio presto.
IV- Rondo: Allegro giocosoo

Clarinet solista: Juan Pardo
Aaron Copland (1900-1990)
“Hoe-Down” de Rodeo 4’

30’

Si l’obra més cèlebre de Johann Pachelbel és el seu Cànon en re major, el Quintet op. 34 és la composició de cambra més justament apreciada de Karl Maria von
Weber, un romàntic primerenc però ja artífex d’un estil netament compromès amb
l’aleshores nou corrent, tot i que, com Mendelssohn, Schubert i altres contemporanis
seus, presenti vincles amb el classicisme de la generació anterior. L’obra comença
amb una introducció lenta, que és un preàmbul de les cordes a la irrupció brillant del
clarinet. Des d’aquest moment ja veiem que es tracta d’una composició de gran virtuosisme molt exigent per al solista. Això també passa al segon moviment, tot i que
aquí l’exigència, a més de tècnica, és expressiva. És una mena d’ària de concert breu i
bellíssima, que contrasta amb els dos moviments finals, absolutament brillants i d’un
gran optimisme.

Vetllada musical de Michel Ange Houasse.

Sobre les obres del concert...
La senzillesa dels compassos inicials del Cànon de Pachelbel va generant un desenvolupament que esdevé veritable virtuosisme compositiu.
Un altre virtuosisme, el de l’intèrpret que té al davant una obra exigent, el
trobem al Quintet op. 34 de Weber, però després de tota aquesta abstracció ens arriba una música de gran poder evocador, la d’un Copland que
s’inspira en l’Oest americà. Tres obres, doncs, de poderosos contrastos.
Pachelbel està considerat un dels músics anteriors a Bach que més van influir-lo,
fins al punt que ha fet fortuna l’expressió “l’avantpassat espiritual de Bach” per a referir-s’hi. La seva obra més cèlebre amb molta diferència és, segons el títol original,
Canon a 3 con suo Basso und Gigue. La convivència en ell de l’alemany i de l’italià ja
palesa, per un cantó, el rigor germànic en l’escriptura contrapuntística i, per un altre,
la importància que en ella té l’aspecte melòdic, definitori de la música italiana. Sembla una obra de gran senzillesa, però expressa un profund treball del polifonista expert que fou Pachelbel. El baix, que es repeteix al llarg de tota la composició, genera
un ritme harmònic tan simple com efectiu, sobre el qual les tres veus instrumentals
(tres violins) van confegint un cànon, el tema del qual sorgeix d’ell i encara va generant altres temes al llarg de les vint-i-vuit variacions a què és sotmès. La giga a què
es refereix el títol és una dansa que està prevista que s’interpreti al final, però això no
és massa freqüent.

“Hoe-Down” és el darrer moviment de la suite Rodeo de Copland, basada en el ballet del mateix títol. L’expressió Hoe-Down, típica del món cowboy, significa “a terra”.
Aquesta dansa es basa en dues melodies populars: una titulada Bonyparte (ignorem
si té res a veure amb Napoleó) i l’altra MacLeod’s Reel, que ja en el títol palesa el
seu origen escocès, tot i que també podem trobar danses per parelles anomenades “reel” en el repertori folklòric escandinau. El ballet data del 1942 i la suite, un any
posterior, és una obra que ha gaudit des d’aleshores de gran popularitat. El seu final,
Hoe-Down, és molt brillant i d’un innegable poder evocador, com és habitual en Copland quan s’apropà al folklore i a l’estil de vida cow-boy.
Josep Pascual i Triay

AVANÇAMENT TEMPORADA 2018-2019

#1 Música de pel·lícules
Grup Metall
Jofre Costa, ballarí de claqué
Susana Marco, trompeta
Natxo Jiménez, trompeta
Sebastià Rio, trompa
Jordi Martí, trombó
Miquel Arrué, tuba
Cpierre Haessler, batería
Kryszka Maria Baran, veu

Juan Pardo
Clarinet
Nascut a Barcelona el 1990, es graduà
al Conservatori Superior del Liceu l’any
2014 arribant a la final dels premis extraordinaris. Seguidament, accedeix a
l’ESMUC (Escola Superior de Música de
Catalunya), on estudia perfeccionament.
Des dels seus inicis s’ha format amb
grans músics com Josep Fuster, Carles
Riera, Raimon Garriga, Llibert Fortuny,
Francesc Vidal i Francesc Navarro.
Destaca el seu interès per la música de
cambra, on ha estat finalista en concursos com Arjau, Ciutat de Manresa, Alzira i
guanyador el 2012 del Pòdiums XX.

borador de l’Orquestra de Cambra de
Granollers, l’Orquestra Simfònica Victoria
dels Angels i l’Orquestra Simfònica de
Sant Cugat. Ha enregistrat i treballat en
produccions amb Camerata XXI, Carlos
Jean, Set d’Acció per a marques com
Mercedes Benz, Carte Noire i espectacles com “La Corte del Faraón”, “Sonrisas
y Lágrimas”.
Tot això ha fet que pugui treballar amb
grans directors com Andrea Marcon, Robert King, Antoni Ros Marbà i Salvador
Brotons.

Ha estat solista durant 5 temporades a
l’Opera Jove de Catalunya - Òpera de
Sant Feliu de Llobregat; també ha estat
solista de l’Orquesta del Conservatori
Superior del Liceu. Té especial estima al
concert de clarinet de Mozart que ha pogut interpretar amb la JOF, AMPC i Cordes del Món.

És fundador i clarinetista de Proyecto
Beta, un “ensemble” que destaca per la
seva qualitat i joventut (30 premis/finals
nacionals) on apropen la música clàssica a tots els públics amb espectacles
innovadors. Han interpretat i enregistrat
Quintet Stadler K.581 de Mozart, Nonet
de Martinu, Quintet Aires Tropicales de
Paquito d’Rivera...

Actualment, és membre del Duo Val-Pardo i del Trio Arutiunian, també és col·la-

Juan Pardo és artista D’Addario Woodwinds.

OBRES

The Pink Panther: Henry Mancini
An American in Paris: Arranged Michael Stöhr
Over the Rainbow: Harold Arlen
Star Wars: John Williams
Fly Me To The Moon, Limelight Opening,
West Side Story, tema de “James Bond”,
tema de “Superman”

#2 Música antiga
Orquestra de cambra
Guillem Gironès, violoncel

21 Octubre

11 Novembre
OBRES

Concert violoncel i orquestra d’ A. Vivaldi
Concert per a 2 flautes en Sol major de J. J. Quanz
Sonata per a viola de gamba i clavecí de K. F. Abel

#3 Música clàssica
Orquestra de cambra
Inés Ivona Issel, violí solista

OBRES

Concert per a violí i orquestra
en Sol major de W. A. Mozart

#4 Música barroca
Orquestra de cambra
2 oboès solistes a determinar

(estudiants de grau superior del Liceu)

Concert per 2 Oboes en C major, Op. 9 núm. 9
de T. Albinoni

10 Març

OBRES

Cançons per a soprano i orquestra d’ E. Toldrà

#6 Romanticisme musical
Orquestra de cambra
Carles Ramos, violí
Georgina Muntades, violí
Laura Jover, viola
Paola Rios, violoncel

10 Febrer

OBRES

#5 Música i poesia
Orquestra de cambra
Berta Llamas, soprano

13 Gener

OBRES

7 Abril

Introducció i allegro Op 47 per a quartet de
corda i orquestra d’ E. Elgar

SALA ROSER CARRAU

Sala Roser Carrau
Carrer Monserrat, 8
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