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PRESENTACIÓ

Aparentment, la definició de què és una forma 
musical és molt senzilla: Manera d’organitzar 
les idees musicals dins d’una composició. 
La forma seria, per tant, l’arquitectura 
interna d’una obra musical. Aquest concepte 
estructural, però, amaga aspectes més 
complexes pel que fa a la relació entre forma i 
contingut. Lluny de ser aspectes independents, 
ens trobem en una relació de codependència, 
en la que les idees musicals i la seva estructura 
es condicionen mútuament.

Els recursos creatius amb els que es pot 
composar amb una forma pensada per a un 
gran format com seria la simfonia, no són els 
mateixos que els d’una obra més intimista, 
com una cançó per a instrument solista. 
La música, com a art que es desenvolupa 
en el temps, requereix de la complicitat de 
qui l’escolta, qui, amb la seva memòria ha 
d’intentar copsar l’obra per entendre-la en la 
seva totalitat, pel que habitualment es dóna 
un joc de repetició i alteració en les idees 
musicals que faciliten la seva comprensió. De 
fet, podríem dir que l’essència i la raó de ser 
de les formes musicals, és precisament la de 
dotar de diferents patrons per equilibrar idees 
ja conegudes i idees noves.



Dissabte, 7 de maig a les 19.30 h
CONCERT INAUGURAL I VISITA AL RECINTE 
MODERNISTA SANT PAU

CANTATA
Recitatiu i Ària a la Cantata francesa al segle XVIII
La Ferlandina

Fernanda Sánchez, soprano; Néstor Pindado, baríton;
Meritxell Tiana, violí; Cecília Clares, violí; Miguel 
Zamarripa, traverso; Anna Casademunt, viola de gamba;
Igor Davidovics, tiorba; Ariadna Cabiró, clavicèmbal

El conjunt La Ferlandina està format per músics que 
es reuneixen a Barcelona després de recorreguts i 
trajectòries musicals diverses. Han rebut formació a 
Canadà, Austràlia, Mèxic, França, Holanda, Eslovènia o 
Alemanya i han participat en Festivals Internacionals, 
tocant en sales tan emblemàtiques com el Palau de la 
Música Catalana, el Concertgebouw, la Salle Pleyel, la Cité 
de la Musique, els Champs Elysées, el WDR o l’Auditori. 
El conjunt neix amb la voluntat de treballar un repertori 
d’interès comú i poc habitual dins l’escena musical 
catalana: La música anglesa dels segles XVI i XVII. 

El concert és una proposta amb dues cantates franceses 
com a eix vertebrador i extrets d’obres italianes i 
alemanyes significatives que ens ajuden a entendre els 
inicis, desenvolupament i diferències de la cantata a 
Europa en el segle XVIII.

B. Strozzi. Cantata ‘Costume de’ grandi’”Godere et 
lasciare” op.2
L. N. Clerambeau. Orphée. Cantate avec symphonie
G.F Händel. Armida abbandonata HWV 105
J. L. Rameau. Le Berger Fidèle. Cantate avec symphonie.

Abans del concert es podrà fer una visita lliure per alguns 
dels espais del Recinte Modernista de Sant Pau. 

Entrada lliure amb inscripció prèvia a:
https://www.santpaubarcelona.org/ca/activitats-sant-
pau



Dijous, 12 de maig 
DANSES
Centre Cívic Casa Groga

A les 20 h
Concert amateur dels alumnes de l’Escola de Música 
Virgínia Blanch

A les 20.15 h
Duo Flautando
Agnes Abel i Rudolf Viszokay, duet de flauta travessera
Entrada lliure

Agnes Abel i Rudolf Viszokay formen duet des dels anys 
d’estudi superior a l’Acadèmia de Liszt Ferenc a Budapest. 
Agnes Abel, fora de la seva terra hongaresa  natal, ha 
estat membre i col·laborat amb diverses Orquestres: 
l’Orquestra Simfònica Harmonia (Barcelona), Orquestra 
de l’Òpera Nacional d’Estonia, Orquestra do Norte 
(Portugal) i l’Orquestra Simfònica Festival McKinsey 
Music (Austria). Rudolf Viszokayha actuat com a solista 
a Nádudvar, Esztergom i ha estat membre de l’Orquestra 
Bad Worishofen, a Alemanya. Com a duet han actuat amb 
repertori clàssic i modern a Alemanya, Suïssa, Grècia i 
Portugal.

W. F. Bach. 6 duets op.2
A. T. Berbiguier. 6 duets op. 59
J. L. Tulou. 3 duets op.103
J. C. Naudot. 2 gavottes op. 1



Dimecres, 18 de maig a les 19.30 h
FUGA
Centre Cívic Guinardó

Fields of Fugue
Freefield Qvartet
Oleksandr Sora, violí; Adi Haroni, violí; Natan Paruzel, viola; 
Urko Larrañaga Francesena, violoncel
Entrada lliure

Integrat per músics de diferents procedències residents a 
Barcelona, el FreeField Qvartet presenta unes propostes 
gens habituals a l’escena musical de la capital catalana. 
El grup proposa una estètica moderna a una ciutat en 
què modernitat i disseny s’integren en el dia a dia. Com 
a referent a la societat audiovisual en la qual vivim, el 
FreeField combina imatge i so oferint una experiència 
multidisciplinària.

L. van Beethoven. Preludi i Fuga en Fa major Hess 30
A. Lyadov. Fuga en Re major 
N. Rimsky-Korsakov. Fuga “Im Kloster” (“Al monestir”) 
A. Glazunov. Preludi i Fuga en Re menor 
E. Grieg. Fuga en Fa menor EG 114 
F. Mendelssohn. Fuga en Mi bemol major op.81 n.4 
J. Sibelius. Fuga per Martin Wegelius en La menor JS85 
A. Salieri. Fuga en Sol major 
W. A. Mozart. Adagio i Fuga en Do menor K.546 
L. van Beethoven. Gran Fuga en Si bemol major op.133



Divendres, 20 de maig
TEMA AMB VARIACIONS I FORMES LLIURES 
DEL ROMANTICISME
Casal de Barri Font d’en Fargues

A les 19 h
Concert amateur alumnes d’Aida Gavrilova
Oscar Ojuel, Gabriel Suñé Claverí, Elia Pascual Sen, 
Brynony Reeves. Piano

A les 19.15 h
FORMES LLIURES DEL ROMANTICISME: Impromptus, 
Landlers i composicions lliures
Aida Gavrilova, piano
Entrada lliure

Destacant ja en la seva formació inicial a Bòsnia-
Hercegovina, va guanyar una beca per estudiar al 
Conservatori P. I. Tschaikovsky de Moscou. Després de 
graduar-se amb els màxims honors el 1984 es traslladà a 
Londres per finalitzar la seva formació amb James Gibb al 
The Guildhall School of Music and Drama, on aconsegueix 
nombrosos premis i beques, dels que es pot destacar 
el prestigiós Myra Hess Award. Finalitzats els estudis, 
entra a formar part del professorat. Fora de Regne Unit 
també ha actuat a nombrosos països europeus: Rússia, 
França, Noruega, Àustria i Bòsnia, tant com a solista com 
a intèrpret de cambra.

F. Schubert. 6 landlers de “Zwolf Landler” D 790 
op.post.171
F. Schubert. 2 landlers de “Wiener Damen-Lanlder”  
D 734 op.67 
F. Liszt. 2 peces d’ Aneés de Pelerinage (Suisse):  
“ Les Cloches de Geneve” i  “Au bord d’une source”
F. Chopin. Impromptu n. 2 op.36
F. Chopin. Fantasie-Impromptu op.66
C. Debussy. Reverie
C. Debussy. “ L’Isle joyeuse”, L 106



Diumenge, 22 de maig a les 12 h
TRIO
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé

Triosatz
Marisa Badia,traverso; Laia Saperas, traverso; Marion 
Peyrol, violoncel.
Entrada lliure

Sota la formació cambrística de dues flautes i un 
violoncel, oferim un projecte musical que recorre alguns 
dels trios més destacats del classicisme. L’elegància i 
el refinament del període s’aprecien en aquesta música 
passant per les tonalitats i els colors més brillants de 
l’època, així com buscant el registre contrastat i dialogant 
entre les flautes i el violoncel. La formació proposa un 
concert fresc, amb un repertori brillant, interpretat amb 
criteris històrics i tocats a un diapasó la=430hz., com era 
usual en l’època.

C. Stamiz. Trio en Sol major
allegro moderato - andante - rondó
J. C. Bach. Trio en do major
Allegretto – Adagio - Allegro
F. Devienne. Trio en Sol major op.19 n. 2
Allegro - rondó - allegretto
J. Haydn Trio en do major n. I Hob IV:I (London trio)
Allegro – moderato - Andante - Finale vivace



Dimecres, 25 de maig a les 19 h
VALS
Biblioteca del Guinardó - Mercè Rodoreda

Yoko Suzuki, piano
Entrada lliure

Diplomada per la Universitat de Música Musashino, 
de Tòquio, Yoko Suzuki ha ofert importants concerts 
a Espanya, Estats Units, Ucraïna, Malàisia, Camerun 
i el Japó. El 2001 es trasllada a Barcelona i ingressa a 
l’ Acadèmia Marshall, on profunditza el seu repertori 
espanyol amb Alicia de Larrocha i Carlota Garriga.
«... el talent de la pianista japonesa Yoko Suzuki 
ha demostrat tenir a més d’una excel·lent tècnica, 
interioritzada sensibilitat interpretativa. La interpretació 
de la Sonata Patètica de Beethoven va estar plena de 
profunditat i emoció.» Revista RITMO 
«... A la seva presentació als Estats Units, la pianista Yoko 
Suzuki ha ofert un excel·lent recital de música espanyola. 
La senyora Suzuki va transmetre colpidores harmonies en 
una identificació profunda amb l’estil pianístic espanyol.» 
New York Concert Review

E. Granados. “Cartas de amor / Valses íntimos”
Cadencioso - Suspirante - Dolente - Appassionato - 
Misterioso (Obra inacabada finalitzada per Yoko Suzuki)
E. Granados. Carezza (Carícia) / Vals
E. Granados. “Valses poéticos / Páginas íntimas”
Introducció- Vals melòdic - Vals apassionat - Vals lent -  
Vals humorístic - Vals brillant -          
Vals sentimental - Vals papallona- Vals ideal 
F. Chopin. Vals Op.64-1 Re bemoll major
F. Chopin. KK IVb Nr. 11 la menor
F. Chopin. Vals Op.64-2 Do 
sostingut menor
F. Chopin. Vals Op.69-1 (Op. 
Pòstuma) La bemoll major
F. Chopin. Vals Op.69-2 (Op. 
Pòstuma) Si menor
F. Chopin. Op. Postuma mi 
menor



Dissabte, 28 de maig a les 12 h
ÒPERA
Centre Cívic Teixonera

Espectacle infantil: Hi havia una vegada… la cançó, el 
conte i el piano
Indira Ferrer Morató, soprano; Carles Puig, piano 
Entrada lliure

I si les òperes es poguessin explicar com a contes? I si les 
històries de contes clàssics es barregessin amb moments 
d’òpera? “Hi havia una vegada… la cançó, el conte i el 
piano” planteja una iniciació a l’òpera per a tota la família 
amb contes i àries que s’entrellacen perquè els més petits 
s’emocionin  i entretinguin i els més grans gaudeixin 
d’algunes de les àries més cèlebres de l’òpera.

Indira i Carles realitzaren el seu primer concert a la sala 
de concerts Golferichs i des d’aquell moment sempre 
van buscar l’originalitat en els seus recitals. Els seguiren 
actuacions pel llarg de diferents auditoris i sales 
destacables i ens cal remarcar l’actuació que van fer junt 
amb el grup “contradanzafusión” en el marc de la “Trobada 
de Habaneras” de Mayorga de Campos (Valladolid) un 
certament molt important dins d’aquest gènere on reberen 
celebrades crítiques a causa de la interpretació i també de 
la investigació d’obres inèdites del mestre Iradier.



Dimarts, 31 de maig a les 19 h
XERRADA-AUDICIÓ “LES ESTRUCTURES 
PRINCIPALS DE LA MÚSICA”
Biblioteca Horta - Can Mariner

Xavier Boliart
Entrada lliure

Recorregut sonor per les formes musicals més importants 
de la història de la música. (Des del S. XVII fins avui), en 
el que a través d’audicions es vol explicar i aprendre a 
identificar les diferents maneres d’estructurar una obra 
musical. Xavier Boliart és Catedràtic jubilat de Fonaments 
de Composició al Conservatori de Música de Barcelona, 
ha publicat un mètode de tècnica bàsica de llenguatge 
musical i freqüentment és convidat a impartir cursos i 
seminaris relacionats amb la pedagogia i la creativitat 
musical.



Dimecres, 1 de juny a les 19 h
CÀNON
Biblioteca Horta - Can Mariner

Enigmes musicals
Ekos Cambra Duet
Jaime del Blanco i Meritxell Tiana, violins
Entrada lliure

Ecos Kambra Duet està format l’any 2012 per dos 
violinistes amb anys d’experiència en diferents 
formacions. En aquesta ocasió ens ofereix un programa 
de concert basat en obres en forma de Canon, de diversos 
autors com ara Vitali, Telemann, Bach, Reger, Hindemith, 
Herrando, Berio… Partint de les cançons senzilles o els 
canons escrits amb objectius pedagògics i arribant a una 
gran complexitat ens endinsem a través d’aquesta forma, 
en el procés creatiu del compositor a través del temps i de 
la geografia europea.

G. B. Vitali. Arificii musicali op.13
G. B. Vitali. Canone a due all unisono. Poco giova Virtù 
senza fortuna.
Tessarini.Sonate a due violini con sei canoni
Primo Canone
J. S. Bach. Canon canrizant de l’Ofrenda Musical
G. P. Telemann. Canon en Sol, TWV 40:118 123
G. P. Telemann. Canon en mi, TWV 40:118 123
W. A. Mozart. 24 canons d’intervals KV. 508a
A. Honnegger. Sonatine pour deux violons, 3er moviment
B. Bártok. Prelude and Canon
B. Bártok. Burlesque
P. Hindemith. Kanonische Duette
M. Reger. Canon
L. Berio. Mauricio



Dijous, 2 de juny a les 19 h
CANÇÓ
Biblioteca Montbau - Albert Pérez-Baró

Ferran Talarn
Seleccionat “Millor català de l’any” al Certamen 
Internacional de Guitarra Miquel Llobet.
Entrada lliure

Ferran Talarn, guitarrista de 22 anys premiat en més de 
20 certàmens i concursos al llarg de tota la geografia 
espanyola. Destaca el seu domini tècnic de l’instrument al 
mateix temps que posseeix una gran sensibilitat a l’hora 
d’interpretar.

A. Barrios Mangoré. Julia Florida (Barcarola)
A. Barrios Mangoré. Una limosnita por el amor de Dios 
F. Schubert. Ständchen 
F. Schubert. Die Post
E. Satie. 3 Gymnopédies
M. Llobet. 12 Cançons Populars Catalanes: 
Hereu Riera, La Nit de Nadal 
P.Talarn. Cançó Trista 
M. Arnold. Arietta I & II (de Fantasy) 
D. Bogdanovic. Balkan Miniatures 
Jutarnje Kolo/Morning Dance, Zalopojka/Lament, 
Vranjanka, Makedonsko Kolo/Macedonian Dance,- Siroko/
Wide Song, Sitni Vez/Tiny-knit Dance



Divendres, 3 de juny a les 19 h
LIED
Centre Cívic Matas i Ramis

Clara Shumann: la Musa
M2 Duo
Mireia Tarragó, soprano; Marina Pelfort, piano
Entrada lliure

Clara Schumann, pianista i compositora, va ser la musa 
de dos dels grans de la història de la música: Robert 
Schumann i Johannes Brahms. L’amor que Robert sentia 
per Clara van donar al músic un impuls creatiu gairebé 
únic en la història de la música: entre 1840- 1841, primer 
any de casats, Schumann va escriure al voltant de 150 
lieder, entre els quals trobem els cicles més coneguts. El 
jove Brahms, conscient de l’important paper que tenia 
Robert Schumann com a crític musical, va a visitar-lo per 
mostrar-li les seves primeres composicions. Robert en va 
quedar encantat i es va convertir en el seu pare musical.

En aquestes trobades va conèixer a Clara, de qui 
s’enamorà i va mantenir el contacte fins al final de la seva 
vida. Acostar-nos a aquestes tres figures és a través de 
la forma musical que van conrear en abundància: el lied. 
Anirem més enllà de la mateixa música tot intercalant 
lieder, correspondència i escrits dels compositors que ens 
ajudaran a entendre la relació entre ells i la seva música.

R. Schumann. De «Myrthen» op.25 (1840)
R. Schumann. Widmung (F.Rückert)
R. Schumann. Die Lotosblume (H.Heine)
R. Schumann. Was will die einsame Träne (H.Heine)
R. Schumann. Du bist wie eine Blume (H.Heine)
R. Schumann. De «Dichterliebe» op.48 (1840)
R. Schumann. Im wunderschönen Monat Mai (H.Heine)
R. Schumann. Aus meinen Träne spriessen (H.Heine)
R. Schumann. Die Rose, die Lilie, die Taube (H.Heine)
R. Schumann. Wenn ich in deine Augen seh (H.Heine)
C. Schumann. De «Frühlings Liebe» op.12 (1840)
C. Schumann. Er ist gekommen in Sturm und Regen 
(F.Rückert)
C. Schumann. Liebst du um Schönheit (F.Rückert)
C. Schumann. Warum willst du and’re Fragen (F.Rückert)



C. Schumann. Ich stand in dunklen Träumen op. 13 no1 
(H.Heine)
C. Schumann. Mein Stern (Friederike Serre)
C. Schumann. Das Veilchen (J. W. Goethe)
J. Brahms. Meine Liebe ist grün op. 63 no5 (Felix 
Schumann)
J. Brahms. Wie Melodien zieht es mir op. 105 no1  
(K. Groth)
J. Brahms. Dein blaues Auge op. 59 no8 (K. Groth)
J. Brahms. Die Mainacht op. 43 no2 (Hölty)
J. Brahms. Vergebliches Ständchen op. 84 no4 (Volkslied)
J. Brahms. Wiegenlied op. 49 no4 (Volkslied)



Dissabte, 4 de juny
SUITE
Espai Jove Boca Nord

A les 19 h
Concert amateur dels alumnes de l’escola de Música Tri-Tò

A les 19.15 h
Tri-Tò - Brass Quintet
Susana Marco, trompeta; Ignacio Jimenez, trompeta; 
Sebastià Rio, trompa; Raúl Brenchat, trombó, Miquel Arrué, 
Tuba.
Entrada lliure 

Tri-Tò Brass Quintet es va formar l’any 2013 per tal de 
difondre el repertori cambrístic escrit per a aquest tipus 
d’agrupació. Des de la seva creació, aquesta agrupació 
s’ha interessat per la interpretació i difusió del més variat 
repertori musical, treballant autors de totes les èpoques 
i estils, interpretant adaptacions i obres originals per a 
quintet de metalls.

PRIMERA PART
T. Susato. Renaissance Dances
J. H. Schein.  Allemande
D. Buxtehude. Suite en Mi menor
G.F. Händel. Suite en Re Major

SEGONA PART
E. Grieg. Suite de Peer Gynt
G. Holst. Primera suite en Mi bemoll



Dijous, 9 de juny a les 19 h
SARSUELA
Casal de Barri Vall d’Hebron-Can Travi 

Laura del Río, soprano; Isaac Rodríguez, piano
Entrada lliure

De la mà de la soprano Laura del Río i el pianista Isaac 
Rodríguez gaudireu d’un recorregut pel gènere més 
important de la música vocal espanyola com és la 
Sarsuela. Veniu a descobrir als personatges femenins que 
han protagonitzat les romances més conegudes i quines 
són les preocupacions que tenen en cada moment.

P. Sorozábal. Noche hermosa - Katiuska 
P. Sorozábal. En un país de fábula - La tabernera del 
puerto 
A. Vives. La canción del ruiseñor - Doña Francisquita 
M. Torroba. Madre de mis amores - Monte Carmelo 
E. Arrieta. Pensar en él - Marina  
M. Nieto i G.Giménez. Me llaman la primorosa -  
El barbero de Sevilla  
F. A. Barbieri. A través de mis cristales - Sueños de oro  
F. A. Barbieri. Un tiempo fue que en dulce calma -  
Jugar con fuego 
M. Marqués. Lágrimas mías - El anillo de hierro 
R. Chapí. Las Hijas de Zebedeo - Carceleras  



Dissabte, 11 de juny 
TANGO I QUINTET
Mirador del Virolai (dins del Parc del Carmel)

Organitza: Centre Cívic Carmel
Entrada lliure

TANGO
A les 18.30 h 
Concert amateur del Quartet de vent del Conservatori de 
Granollers
Jaume Guri, violí; Jaume Angelès, violí ; Agnès Ruiz, viola; 
Laura Peribañez, violoncel ;Lluís Casanova, clarinet

QUINTET
A les 18.45 h
Caelum Ensemble

El quartet de corda va començar l’any 2013 a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya -ESMUC a Barcelona. 
Allà, en els seus inicis, van sentir una forta connexió entre 
ells i van considerar l’opció de convertir-se en un grup 
estable. Malgrat la seva joventut, tots els seus membres 
tenen un important recorregut en solitari. Han guanyat 
premis en concursos locals (Arjau, Cordes de Barcelona) i 
són membres titulars d’orquestres joves de gran qualitat, 
com ara la Jove Orquestra Nacional de Catalunya-JONC.

W.A Mozart. Quintet per clarinet k 581 en la major 
(‘Stadler’) 
J. Brahms. Quintet en si menor op.115



Dimarts, 14 de juny a les 19 h
FORMES LLIURES DEL RENAIXEMENT AL 
CLASSICISME: PRELUDIS I FANTASIES
Casal d’Entitats Mas Guinardó

Nacho Bellido, guitarra
Entrada lliure

A. Leroy. Preludi
A. de Mudarra. Fantasia XI
A. de Mudarra. Fantasia XII
L. de Narvaez. Fantasia X
L. de Narvaez. Fantasia III
L. de Narvaez. Fantasia IV
G. Brayssing. Fantasia
J. A. Logy. Preludi de la Partita en La menor 
R. de Viseé. Preludi, Suite en Re menor
R. de Viseé. Preludi, Suite en Do major
J. S. Bach. Preludi BWV 999
D. Kellner. Fantasia en Re menor 
D. Kellner. Fantasia en Do major
S. L. Weiss. Fantasia en Mi menor
F. Sor. Fantasia op.4
N. Bellido. Fantasia n.2
N. Bellido. Preludi, Suite No.1
N. Bellido. Entrée, (Preludi) Suite n.2

La fantasia i el preludi van ser dos tipus d’obres que van 
néixer com a obres musicals amb un caràcter improvisat 
i en el que les formes tenien una importància secundària. 
Es denominava també així a tota composició força lliure 
propera a la improvisació, però que no excloïa el rigor i la 
relació amb les formes 
estrictes. En aquest 
concert veurem l’evolució 
d’aquest tipus d’obres 
i com canviant l’estil 
harmònic i contrapuntista 
de cada època va seguir 
mantenint el seu caràcter 
d’obra sense forma 
musical estricta. 



Dijous, 16 de juny a les 19 h
SONATA
Parròquia del Crist Redemptor

Quartet Atria
Júlia Santos, flauta; Isabel Soteras, violí; Guillem Cabré, 
violí; Carla Rovirosa, violoncel; Marc Sumsi, clavicèmbal
Organitza: Casal de Barri Pirineu - Can Baró
Entrada lliure

G. Gabrieli. Canzona seconda 
G. Gabrieli. Canzona La Spiritata 
T. Merula. Canzona La Cattarina 
B. Marini. Sonata in Eco a tre 
M. Uccellini. Sonata La Hortensia virtuosa 
G. Legrenzi. La secca soarda Op.4 n.2 
G. B. Vitali. Sonata da chiesa Op.9 
Allegro, Grave, Vivace, Grave, Allegro
A. Corelli. Sonata da chiesa Op.1 no.2 
Grave, Vivace, Adagio, Allegro 
A. Corelli. Sonata da camera Op.2 no.1 
Preludio, Allemanda, Corrente, Gavotta

La Sonata és probablement una de les formes musicals 
més utilitzades pels compositors al llarg de la història de 
la música. Però en quin moment neix, com es desenvolupa 
i quines són les característiques que la defineixen al llarg 
de la seva evolució? Amb un programa variat, i a través 
d’algunes de les obres dels compositors més influents 
de la Itàlia dels segles XVI i XVII, el Conjunt Atria convida 
al públic a respondre aquestes preguntes tot fent un 
recorregut a través de l’evolució del gènere Sonata des 
dels seus orígens fins a la maduresa de les sonates 
d’Arcangelo Corelli.

El Conjunt Atria és un projecte que va néixer a Itàlia, l’any 
2005, a partir d’un duo de violí i 
violoncel format per Isabel Soteras 
i Carla Rovirosa. El seu interès per 
la interpretació històrica les portà 
a ampliar la formació l’any 2012 
amb la participació d’altres músics 
vinculats al món de la música 
antiga.



Diumenge, 19 de juny
CONCERT DE CLOENDA
Jardins del Príncep de Girona

Concert de cloenda del XVII Clàssica a Horta-Guinardó
Entrada lliure

A les 19 h
En diferents emplaçaments dels jardins, joves intèrprets 
de diferents escoles de música faran microconcerts, 
guiant-nos d’escenari en escenari fins al concert final.

A les 20 h
Concert de cloenda del XVII Clàssica a Horta-Guinardó
Quintet Quatre+1
Maria Bachs, flauta; Enric Tudela, oboè; Jose M. Martínez, 
clarinet; Joan Camps, trompa; Rosa Cases, fagot



GLOSSARI

CANÇÓ
La cançó es basa essencialment en dues estructures: 
vers i tornada; que es van alternant un nombre indefinit 
de vegades. El vers és la part en què es desenvolupen 
les idees musicals, mentre que la tornada es va repetint 
invariablement. De vegades, aquesta estructura va 
precedida d’una introducció i tancada per una coda.
 
CÀNON 
El cànon és una composició a diferents veus que 
consisteix en què aquestes vagin entrant successivament 
en diferents moments interpretant la mateixa melodia. 
Poden haver-hi variants en què les veus entrin a diferents 
alçades (més aguda o més greu que la melodia original), 
amb diferents valors (la mateixa melodia més ràpida o 
més lenta) o, per inversió (com si poséssim un mirall a 
sota o a sobre del dibuix de la melodia).

CANTATA
Com el seu nom indica, la cantata és una obra lírica, 
pensada per a una o diverses veus acompanyades. A 
diferència de l’òpera, a la cantata no hi ha acció dramàtica 
i no està pensada per a ésser escenificada. En aquest 
cicle veurem la cantata francesa, una variant concreta 
introduïda per J.B. Rousseau al s. XVIII consistent en les 
següents parts: recitatiu (text declamat), ària en rondó, 
recitatiu i ària amb la moral de la història.

DANSES
Hi ha moltes formes musicals que es poden incloure en 
una estructura de dansa. Tenen en comú estar compostes 
per a ser ballades, però poden ser d’estils molt diferents: 
ràpides, lentes, en compàs binari, ternari. A part de les 
danses cortesanes barroques (allemande, courante, 
sarabanda, giga, minuet, rondó, gavota…), les danses 
d’arrel popular també han tingut una forta influència a la 
música clàssica. 

FANTASIA
La fantasia és una forma lliure (sense estructura 
predefinida) de caràcter improvisatori que acostuma 



a inspirar-se en l’estructura de la forma sonata, 
especialment en l’ús i reexposició dels temes, però amb 
un tractament més lliure. Anteriorment, als segles. XVI - 
XVII, la fantasia es referia a obres instrumentals d’estil 
imitatiu i contrapuntístic.

FUGA
La fuga és l’expressió per excel·lència del contrapunt 
barroc. Es caracteritza per la seva polifonia, en la que 
seguint determinats patrons estructurals, diferents veus 
sonen a la vegada. Hi ha dos grans grups de fugues: lliures 
i escolàstiques. Aquesta darrera, manté molt rígidament 
ordres d’entrada de les frases musicals en les diferents 
veus, frases categoritzades com a subjecte, resposta, 
contrasubjecte i contraresposta.

IMPROPTU
Forma lliure (sense estructura predeterminada) 
habitualment vinculada a la tradició pianística. Tot i ser 
lliure, manté una estructura tripartida (ABA). El primer 
impromptu que tenim data és el 1815 en unes obres de 
piano de J.B. Cramer. El segell característic d’aquesta 
forma és el seu caràcter improvisatori que sembla 
reflectir l’esperit del moment, raó per la qual va ser tant 
cultivat durant el romanticisme.

 
LANDLER
El Landler és una dansa folklòrica bàvara escrita en 
compàs de tres temps (¾) de finals del s. XVIII. Va ser 
popular a les sales de ball de l’Europa del s. XIX. Es 
considera que és la precursora del vals, però amb un 
temps més lent.

LIED
El lied és un poema musicat procedent dels països 
germànics. El seu nom pròpiament dit és Kunstlied 
(cançó artística), per diferenciar-la del Volkslieder (cançó 
popular) originari de la cançó popular d’arrel medieval. 
El seu caràcter íntim i cantable (marcadament distanciat 
del virtuosisme italià) el va fer molt popular durant el 
romanticisme. Entenem per lied el lied ternari (amb 
estructura ABA’) però també van sorgir variants: binari, 
estròfic, lied-sonata i ampliat.



ÒPERA
L’Òpera és una obra lírico-teatral completament 
musicada. Té un caràcter narratiu dramàtic amb històries 
tràgiques, a excepció de l’anomenada òpera bufa, una 
variant específica de l’òpera que va tenir lloc al s. XVIII 
amb tema còmic. La seva estructura ha variat segons 
l’època, però bàsicament es divideix en actes i escenes, 
en les que destaquen els recitatius (declamació musical 
del text) i les àries (part cantada més expressiva).

PRELUDI
El preludi és una peça lliure breu que deu el seu origen a 
les improvisacions dels músics per comprovar l’afinació 
de l’instrument abans de l’inici del concert, moment 
on l’intèrpret mostrava el seu virtuosisme a la vegada 
que entretenia el públic abans del concert. Tot i ser una 
obra que, com el seu nom indica, precedia una altra, 
a partir del romanticisme es componen com a obres 
independents.

QUINTET
El quintet és una composició musical de cambra per a 
5 instruments. Habitualment, es tracta d’un quartet de 
corda amb un instrument contrastant (sovint un piano), 
però també és freqüent el quintet de vent. La seva 
estructura segueix la forma Sonata. (vegeu Sonata)

SARSUELA
La sarsuela és una forma musical similar a l’òpera. 
Exclusiva del territori espanyol, es creu que té el seu 
origen a l’òpera bufa, pel to menys dramàtic que l’òpera. 
A diferència d’aquesta, a la sarsuela hi ha importants 
fragments dramàtics que no són cantats sinó recitats.

SIMFONIA
La simfonia és una forma musical composta per 
a orquestra. La seva estructura amb tres o quatre 
moviments segueix la forma sonata. A diferència 
d’una sonata, la complexitat de compondre per a 
tants instruments fa que els temes estiguin molt més 
desenvolupats. (Vegeu Sonata).

SONATA
Tot i que inicialment el terme no significava més que una 



obra per ser tocada (de l’italià sonare), en el classicisme 
va prendre una forma molt sofisticada l’estructura de la 
qual ha estat traslladada a moltes altres formes com la 
simfonia, el concert i el quartet entre d’altres. Consta 
de quatre moviments: allegro, andante, una dansa 
(generalment un minuet o un scherzo) i un rondó. El 
més distintiu de la sonata és el primer moviment, més 
desenvolupat i estructuralment més complex que la 
resta. L’allegro té tres parts (exposició, desenvolupament 
i reexposició) de les quals, l’exposició segueix l’esquema 
ABA amb un pont entre A i B. El desenvolupament és 
una part lliure que dóna cert contrast, mentre que la 
reexposició recupera el tema de l’exposició. El segon 
moviment, per contrast amb el ritme dinàmic de 
l’allegro és un andante o algun moviment lent. Aquest 
és el moment més líric i més lliure de l’obra. El tercer 
moviment no el trobem sempre, però quan hi és, és una 
dansa. Tradicionalment era un minuet, però Beethoven 
el va canviar per un scherzo. El quart moviment és un 
rondó. L’equilibri de la sonata l’ha fet una estructura molt 
popular a la música clàssica.

SUITE
Molt popular durant el barroc, la suite és un recull 
de danses de nombre variable en una successió de 
moviments ràpids i lents. En comú tenien que estaven 
escrits en la mateixa tonalitat. De vegades tenien 
un preludi o obertura al qual seguien quatre danses 
fonamentals: allemande (significa “alemanya”, de ritme 
moderat i compàs 2/4), courante ( significa “que corre”, 
ràpida, en compàs ternari), sarabanda (d’origen hispànic, 
compàs ¾, lenta i majestuosa) i la Giga (d’orígen anglès, 
molt ràpida). Entre la sarabanda i la giga, es podien 
introduir altres danses barroques: bourée, minuet, 
gavotte, polonaise i passepied. Reculls com la suite, J.S. 
Bach els titulava Partita. Després del barroc, la suite va 
quedar en desús i no va ser fins al s. XIX que aquesta 
forma va renéixer. Va adquirir però un significat nou, com 
a recull de peces d’obra incidental per a actuacions de 
teatre o ballet.

TANGO
Originari dels suburbis portuaris del Río de la Plata, el 
tango és una dansa amb un nom que prové del context 



del comerç amb esclaus. Nascut aproximadament al 
Buenos Aires del 1860, a principis del s. XX sedueix París 
amb el seu característic ritme de quatre cops per dos 
temps, fent-se popular a Europa i adoptat en algunes 
composicions d’Stravinski, Satie i Albéniz, entre d’altres. 
És de forma binaria i compàs 4/4. 
 
TEMA AMB VARIACIONS
El tema amb variacions consisteix en l’exposició d’un 
tema principal que s’anirà repetint diverses vegades però 
amb alteracions. Es componen a partir d’un tema únic 
que consisteix en una composició breu, clara i concisa 
en temps lent per a què així es puguin afegir figures a la 
melodia. Però no es modifica només la melodia, també 
hi ha canvis rítmics i harmònics, conservant sempre 
elements bàsics de la melodia principal.

TRIO 
El trio és una forma musical que va ser molt popular 
durant el barroc, escrita per a dues veus i baix continu. 
Les dues veus, de registre agut, duien la part melòdica, 
mentre que el baix continu duia la part harmònica. 
Paradoxalment, el trio l’interpretaven freqüentment 
quatre músics, ja que dos feien el baix continu. 
L’estructura del trio és la mateixa que la de la sonata. 
(Vegeu Sonata).

VALS 
El vals prové de la paraula alemanya “wälzen” que 
significa “girar”. Tot i que trobem el seu origen en el Tirol 
del s. XII, va ser a la Viena de la dècada del 1760 que es 
va fer popular. Inicialment, era un ball lent, però amb el 
pas del temps es va escriure per diferents tempos. Es 
caracteritza per estar escrit en compàs ¾ amb un ritme 
en què el primer temps del compàs és fort i els altres 
temps són dèbils.



ORGANITZEN:

Recinte Modernista de Sant Pau 
Sant Antoni Maria Claret, 167. Metro: Sant Pau – Dos de Maig (L5). 
Bus: H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192

Centre Cívic Carmel 
Santuari, 27. Tel: 93 256 33 33. Bus: 28, 87, 92, 119, 129

Centre Cívic Casa Groga 
Av. Jordà, 27. Tel: 93 418 65 31. Bus: 19, 27, 60, 73, 76, 135, V15, 
V21. Metro: Vall d’Hebron (L3 i L5)

Centre Cívic Guinardó 
Ronda Guinardó, 113-141. Tel: 93 450 39 87.  
Bus: 32, 39, 55, H6, 117, 192. Metro: Guinardó (L4)

Centre Cívic Matas i Ramis  
Feliu i Codina, 20. Tel: 93 407 23 56. Bus: 19, 45, 86, 87, 102, 185, 
V21. Metro: Horta (L5) i Valldaura (L3)

Centre Cívic Teixonera 
Arenys, 75. Tel: 93 256 33 88. Bus: 17, 19, 27, 60, 73,119.  
Metro: Vall d’Hebron (L3) i El Coll Teixonera (L5)

Espai Jove Boca Nord 
Agudells, 37-45. Tel: 93 429 93 69 Bus: V21, 39, 86, 87, 119.  
Metro: Horta (L5)

Casal d’Entitats Mas Guinardó 
Pl. Salvador Riera, 2. Tel. 93 446 14 29. Bus: 117.  
Metro: Guinardó (L4)

Casal de Barri Vall d’Hebron-Can Travi 
Av. Cardenal Vidal Barraquer, 45. Tel. 93 428 98 48.  
Bus:  V21, 45, 102. Metro: Mundet (L3)

Casal de Barri Font d’en Fargues 
Pedrell, 67-69. Tel. 93 420 59 41. Bus: 39, 117.  
Metro: Carmel (L5) i Horta (L5).

Casal de Barri Can Baró - el Pirineu 
Josep Serrano, 57. Tel. 93 219 92 24. Bus: 32, 39, 45, 114

Biblioteca El Carmel-Juan Marsé 
Murtra, 135-145. Tel: 93 407 28 70. Bus: 28, 86, 92, 119

Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda 
Camèlies, 76-80. Tel: 93 435 31 70.   
Bus: 31, 32, 39, 55, 114, N6. Metro: Alfons X (L4)

Biblioteca Horta-Can Mariner 
Vent, 1. Tel: 93 420 82 85. Bus: 39, 45, 86, 87, 112, 185.  
Metro: Horta (L5)

Biblioteca Montbau – Albert Pérez-Baró 
Arquitectura, 8. Tel 93 427 07 47. Bus: V21, 27, 60 73, 76.  
Metro: Montbau (L3)



twitter.com/Bcn_HG 
#classicahg

facebook.com/ 
DistricteHortaGuinardo

Comparteix la teva  
experiència de la Clàssica  
a Horta-Guinardó perquè  
ningú s’ho perdi:


