Cambra
Romànica

Dissabtes musicals
del 29 d’octubre al 26 de novembre

Programació
29 d’octubre
CHE’S QUARTET
17 h, Sant Miquel de Prats
5 de novembre
QUARTET SOUND BOULEVARD
17 h, Sant Pere del Tarter
12 de novembre
QUARTET VALIRA
17 h, Sant Jaume de Ransol
19 de novembre
QUARTET KROMMER
17 h, Sant Bartomeu de Soldeu
26 de novembre
DUO J. ALBELDA - N. LICCIARDI
17 h, Sant Joan de Caselles

Informació i reserves:
Departament de Cultura del Comú de Canillo
(+376) 753 623
biblioteca@canillo.ad
facebook/comucanillo
Entrada gratuïta
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El Comú de Canillo s’enorgulleix de poder presentar la primera edició del
CAMBRA ROMÀNICA, el Cicle de música de cambra de la parròquia de Canillo.
La música clàssica és l’expressió musical més culta i acadèmica, i interessa promoure-la així com educar i sensibilitzar en el gaudi de la mateixa.
A banda de la seva bellesa i valor artístic, se li reconeixen multitud de
beneficis com ara les emocions que genera, la influència en l’estat d’ànim
o l’increment de les capacitats mentals dels qui l’escolten o la interpreten.
La música de cambra està composada per un petit conjunt d’instruments,
on cadascun interpreta una veu única i exclusiva. Té aquest nom ja que fa
segles es tocava a les cambres reials per a l’entreteniment dels monarques. La paraula cambra implica que la música és interpretada en espais
reduïts, amb una atmosfera d’intimitat.
Des del Comú de Canillo considerem que les petites i mitjanes esglésies
romàniques o d’estil romànic de la parròquia de Canillo són idònies per
retrobar aquest ambient íntim que busca la interpretació de la música de
cambra. Per això, i també per promoure les formacions musicals nacionals, neix el cicle CAMBRA ROMÀNICA.
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CHE’S QUARTET Sant Miquel de Prats

Formació
Aquest grup està format per joves músics de l’orquestra Adagio. Treballen junts des de fa un any i la il·lusió i les ganes d’aprendre són els punts
en els quals fomenten la seva tasca. Està formada pels violins Malena
Benavent i Enric Naval, la viola Irene Vivanco i el cellista Jordi Albelda. Tots
ells estan cursant estudis de grau mitjà als seus centres corresponents.
Han actuat en diverses ocasions a audicions i concerts, i han tigut l’aprovació del públic per la seva passió.
Programa
F. J. HAYDN (1732-1809)
Quartet de corda op. 76 nº 3. Emperador
W. A. MOZART (1756-1791)
Quartet de corda núm. 19 en do major, K. 465. Les Dissonàncies
(en finalitzar el concert s’oferirà coca i xocolata al assistents)
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Comentari musical
L’himne austríac és el protagonista d’aquesta obra, el seu autor és
Franz Joseph Haydn (1732-1809). Va ser compost en 1797, en tornar
de Londres, on Haydn va quedar impressionat per l’efecte que produïa
en els anglesos l’escolta del seu himne nacional “God Save the King”.
Era un encàrrec del comte Franz Joseph Saurau, president del govern
de Niederösterreich, qui, després de les victòries napoleòniques sobre
l’Exèrcit austríac al nord d’Itàlia, va decidir dotar d’un himne al seu
país, fins llavors sense ell. Aquest himne, Gott erhalte Franz donin Kàiser ( “Déu protegeixi a l’Emperador Francisco”), es va estrenar el 12 de
febrer del mateix any, aniversari del monarca, al Burgtheater de Viena.
Amb el temps l’himne acabaria per convertir-se en l’himne nacional
alemany, però molt abans d’això, el seu propi compositor el va utilitzar,
aquest mateix any 1797, com a tema d’una sèrie de variacions que constitueixen l’obra que ens ocupa: el quartet de corda op. 76 nº 3, obra també coneguda com “Quartet de l’Emperador”.
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Es tracta d’una obra plenament clàssica d’un autor que posa les bases
de l’estil clàssic i en concret del quartet de corda. En els seus 83 quartets modela la seva forma, que és similar a la de la sonata i a la simfonia, és a dir, sol constar de 4 moviments: el primer, un allegro en forma
de sonata, el segon, un andante, que pot ser un tema amb variacions o
presentar una estructura ternària, el tercer, un moviment lent o un minuet i el quart un finale, que de vegades presenta forma de rondó. Cal
recordar també que en la seva època Haydn va ser igualment reconegut, arribant a ser el compositor més cèlebre d’Europa, i que no per això
la seva música s’aparta de l’experimentació i l’originalitat constants, així
com pel gust per la música popular que en aquest cas adopta la forma
d’un himne nacional.
A causa de la seva inusual introducció breu, és potser el més famós
dels seus quartets. És l’últim de la sèrie dels Quartets dedicats a Haydn,
compostos entre finals de 1782 i el 14 de gener de 1785 en honor «d’un
home molt famós que és alhora el seu millor amic” va dir Mozart de
Haydn, considerat generalment com el pare del quartet de corda. Haydn havia establert definitivament l’estructura del quartet de corda i la
independència dels quatre instruments en la seva sèrie de quartets op.
33, de 1781, any en que ambdós compositors es conegueren i iniciaren
una profunda amistat.
Mozart va dir que a els Quartets havien estat “el fruit d’un llarg i laboriós
esforç”. Però, per a consternació de molts al temps, sens dubte, va anar
més enllà en aquests quartets del que ningú havia fet abans. Cadascun d’ells sembla explorar nous camins, el sentit de l’experimentació, el
“llarg i laboriós esforç”, és evident en tot el conjunt. Si arriba el cas, però,
el més radical de tots és probablement el quartet Les Dissonàncies.
El 12 de febrer de 1785 tingué lloc una interpretació dels darrers tres
quartets de la col·lecció en un concert al que hi assistiren tant Leopold
Mozart com Haydn qui, després de l’audició, digué de Mozart que era “el
més gran compositor que jo hagui conegut”.
El primer moviment s’inicia amb un sinistre i silenciós passatge al vio6

loncel, al que s’uneixen successivament la viola (amb un la bemoll que
es desplaça cap a un sol), el segon violí (un mi bemoll) i el primer violí
(amb un la), creant així la «dissonància» en si mateixa i esquivant per poc
una dissonància encara més gran. Aquesta manca d’una harmonia i d’una
tonalitat clarament delimitades continua al llarg de la introducció lenta
abans de resoldre en el brillant do major de la secció d’Allegro del primer
moviment, que està en forma sonata.
Església
L’església romànica de Sant Miquel de Prats és un clar exemple del romànic rural andorrà. Ubicada a la vila de Prats, està bastida de manera rudimentària i amb materials humils, manté l’essència de la tradició de les
nostres valls: nau rectangular amb murs robusts (1 metre de gruix) amb
un absis semicircular al costat de llevant. Destaquen dos elements, l’arc
de punta de pedra tosca a l’entrada i el campanar d’espadanya doble,
amb arc de mig punt. El conjunt va ser restaurat a principis dels anys 80.
L’interior de murs irregulars està força proporcionat i anivellat i, malgrat la
restauració, podem copsar clarament l’estructura primitiva. S’hi pot trobar una reproducció de la predel·la del retaule de Sant Miquel, l’original de
la qual fou comprada d’una col·lecció particular l’any 2006 per la fundació
Crèdit Andorrà. Està catalogada com a Bé d’Interès Cultural pel ministeri
de Cultura del Govern d’Andorra.
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QUARTET SOUND BOULEVARD Sant Pere del Tarter

Formació
Sound Boulevard som quatre músics de formació clàssica amb ganes de
fer quelcom diferent amb els nostres instruments.
Sergi Claret i Carlos Montfort, violins
Joaquim Badia, viola
Manolo Martínez del Fresno, violoncel
(en finalitzar el concert s’oferirà coca i xocolata)
Comentari musical
Nosaltres hem crescut veient en Michael Jackson poblant els nostres malsons amb un grup de zombies perseguint noies, en Freddy Mercury can8

tant amb la Caballé,
descobrint la poesia
psicotròpica de la mà
de Val Kilmer a.k.a.
Jim Morrison, i barallant-nos amb una
guitarra
intentant
treure algun solo del
gran Jimmy Page...
En els quasi 10 anys
d’existència de Sound
Boulevard hem actuat per Andorra
i part del territori
espanyol. De totes
aquestes actuacions
en podríem destacar l’espectacle fet pels antics estudis de Ràdio Andorra
o la celebració dels 60 anys de la creació del museu Picasso a Barcelona.
En aquesta ocasió combinarem una selecció eclèctica de grans temes de
pel·lícules musicals, romàntiques o d’acció; amb versions d’artistes tan
mítics com Elvis, The Beatles o Queen.
I tot això, ho volem reunir en un passeig de sons amb els nostres clàssics
instruments de fa 200 anys!! Què millor que utilitzar el nostre mestratge
i la nostra experiència juvenil per fer reviure aquests grans clàssics de la
música! Let’s rock&roll!!
Església
Sant Pere del Tarter és una esglèsia d’estil romànic i és la d’un antic poble
conegut com a Prada Redó, arran de l’antic camí ral que anava de Canillo
a Soldeu. Va ser construïda al segle XVI. Actualment encara se’n conserva
l’autorització per a la seva construcció, atorgada pel Bisbe d’Urgell després del 22 de març de 1527. A l’edifici hi ha gravat l’any 1545, que pro9

bablement correspon a l’acabament de les obres de construcció.
Es tracta d’una església de planta rectangular amb un absis quadrat que
no s’aprecia des de l’exterior. La coberta és de dos vessants, de fusta i llosa de pissarra, sobre entramat de fusta, excepte a l’absis, cobert per una
volta de canó. Els murs estan construïts amb pedres irregulars d’origen
local, de les quals només estan lleugerament treballades les dels angles.
Les façanes laterals i la posterior tenen el parament a la vista, mentre que
a la façana principal es conserva l’arrebossat de calç. Aquesta està orientada al nord-oest, de cara a l’antic camí, en ella s’obre l’única porta d’accés
a l’edifici, situada en posició central i flanquejada per dues finestres. Totes tres obertures estan rematades per un arc rebaixat i emmarcades per
un arrebossat lliscat de major qualitat que la resta. Una tercera finestra,
quadrangular, s’obre a l’alçada del cor. Per sobre de la façana sobresurt el
campanar que és d’espadanya senzilla amb arc de mig punt.
L’església va ser restaurada l’any 1966, i a l’any 1981 s’hi afegiren la talla de sant Pere, obra de l’escultor Josep Viladomat i les pintures murals
dels artistes Ramon Millet i Mercè Bonaventura. Està catalogada com a Bé
d’Interès Cultural pel ministeri de Cultura del Govern d’Andorra.
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QUARTET VALIRA Sant Jaume de Ransol
Formació
El Quartet Valira és un grup
de cambra de formació recent, vocació amateur i gran
entusiasme.
Els seus integrants són al
violí primer i segon Daniel
Guitart i Clara Pladevall, a la
viola Cerni Pol i Jordi Albelda
al violoncel. A excepció del
jove violoncel·lista que és
alumne del Conservatori de
la Llacuna i que gaudeix d’un
gran nivell musical i elevada
projecció professional, els
altres tres integrants dediquen el seu (limitat) temps
lliure a seguir formant-se
en el seu instrument. Tots
quatre coincideixen en que
gaudeixen tocant junts i la
formació de quartet els és
molt enriquidora.
Programa
F. J. HAYDN (1732-1809)
Quartet op. 77 núm. 2 en fa major
Allegro moderato
Menuetto. Presto, ma non troppo
Andante
Finale. Vivace assai
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INTERMEZZO MUSICALE
R. SCHUMANN (1810-1856)
Quartet op. 41 número 1 en la menor
INTRODUZIONE. Andante espressivo. Allegro
SCHERZO. Presto amb intermezzo
Adagio
Presto
(en finalitzar el concert s’oferirà coca i xocolata)
Comentari musical
Les peces que el Quartet Valira oferirà en aquest concert són d’estils diferents. S’interpretaran el Quartet op. 77 núm. 2 en fa major de Haydn i el
Quartet op. 41 número 1 en la menor de Schumann. Entremig es reserva
com a sorpresa un intermezzo musicale que no necessita presentació.
El Quartet op. 77
núm. 2 de Haydn és
l’últim dels quartets
de Haydn (n’hi ha un
més, inacabat), escrit l’any 1799 i estableix un pont des
del classicisme cap
al primer romanticisme. Comença amb
un Allegro moderato amb un tema
principal expressiu
i alegre. Segueix el
Menuetto amb molt
de ritme que igual
com en el quartet de
Schumann està en
12

segona posició i no en tercera com marca la tradició clàssica (on el segon
moviment sol ser lent). El tercer moviment, Andante, destaca com un espai de recés dins el quartet. Finalment el quart moviment Vivace, marca
un final brillant i animat.
El concert acabarà amb el Quartet núm. 1 de Schumann, el qual va ser
escrit l’any 1842 per un jove compositor i pianista romàntic alemany. El
completen quatre moviments. El primer és una Introduzione - Andante
espressivo breu que presenta la peça i precedeix l’Allegro. El segon moviment, Scherzo Presto, és un moviment amb molta força que recorda una
rítmica cavalcada. El tercer moviment, Adagio, marcadament romàntic,
ens transporta al món més poètic de Schumann. El quartet acaba amb
un Presto que resulta un divertiment alleugeridor per tancar el quartet.
Església
L’església va ser construïda l’any 1827 i llavors se li va instal·lar el retaule.
A causa de la construcció de la nova carretera i de la plaça del poble, es
va haver de canviar de lloc, a uns 40 metres a ponent d’on era originalment. Va ser desmuntada l’any 1962 i muntada el 1963, sota la direcció
de l’arquitecte Cèsar Martinell. Té un campanar d’espadanya i formaria
part d’una de les branques del camí de Santiago. La campana està dedicada a Sant Jaume, segons la inscripció: S Jacobus Ora Pro Nobis 1832,
per tant, coetània a la construcció de l’església. La imatge de Sant Jaume
que hi ha ara a l’altar data del 1945. Al seu costat sembla que hi havia una
tela amb la figura de Sant Jaume, possiblement de molt valor, per la seva
antiguitat, avui en un lloc desconegut.
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QUARTET KROMMER Sant Bartomeu de Soldeu

Formació
PATRÍCIA DE NO, FLAUTA
La seva versatilitat i personalitat expressiva l’han portat a països com
Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Dinamarca, EUA, Xina, Finlàndia, Costa Rica, Colòmbia, i la reclamen periòdicament en Festivals de Música
(Colòmbia, Espanya, Costa Rica) i sales de concert d’arreu. Ha actuat com
a solista davant d’orquestres com la “Silesian Chamber Orchestra”, “Praghe Virtuosi Chamber Ochestra”, “Orquestra Simfònica Eafit de Medellin”,
“Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu de Barcelona”, “Orquestra Nacional d’Andorra“, etc. i properament ho farà amb la “Budapest
Strings Chamber Orquestra”. Mestres com S. Camberling, B. de Billy, S.
Weigle, el Sr. Plasson, J. Judd, Ch. Hogwood, J. López Cobos, P. Schneider,
L. Foster, etc. també l’han dirigit al “Teatre del Liceu de Barcelona”, “Orquestra Cambra d’Espanya”, “Orchestra del Teatre dell ‘Arena de Verona”,
etc. Destaca la “Hungarian Virtuosi Orchestra” de Budapest, en què va
treballar i va rebre consell especial del mestre Jean-Pierre Rampal. Entre
els propers compromisos artístics Patrícia de No actuarà a Japó (2017,
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gira patrocinada per Freixenet) i tornarà al Palau de la Música Catalana,
Barcelona, al febrer de 2017. Patrícia de No toca una Pearl Opera Oro i és
Pearl Artist Worldwide.
ALEX ARAJOL, VIOLÍ
Després d’estudiar el violí a Andorra amb el professor Jordi Albelda i posteriorment amb Gerard Claret a Barcelona, es llicencia al 2005 a l’ESMUC
(Escola Superior de Música de Catalunya) sota la supervisió d’Eva Graubin. Ha format part
de diferents joves orquestres com la JONC
(Jove Orquestra Nacional de Catalunya)
i la Jonca (Jove Orquestra Nacional de
Cambra d’Andorra).
Des del 2012, és vioQUARTET KROMMER
Patrícia de No flauta | Àlex Arajol violí | Josep Bracero viola | Sylvie Réverdy violoncel
linista de l’ONCA. En
el camp de la música
de cambra, ha estat membre del Trio
OpusU amb el qual
ha actuat al cicle Musiks de Lleida i al cicle
Clau de Sol del Comú
d’Escaldes-Engordany. Formant part del grup Solistes de la Jonca ha participat al Festival Narciso Yepes a la Temporada Filharmonia de la Roca
del Vallès. Amb el Quartet Krommer, ha actuat a Costa Rica. Compagina
les actuacions musicals amb la docència. Actualment és professor de violí
a l’escola Espai de Música Moderna, EMM, i al Comú d’Encamp.
JOSEP BRACERO, VIOLA
En Josep Bracero neix a Girona, realitza estudis superiors al Conservatori
Superior del Liceu i a Saarbrücken (Alemanya) a la “Hochschule für musik
Saar” amb Jone Kaliunaite. Ha participat amb diverses orquestres professionals com la DeutscheRadio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.
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Actualment és membre de l’ONCA, Camerata 432, OCTerrassa 48, Quartet 4xdo i de l’ensemble Tramuntana. Col·labora de manera activa com
a music freelance amb formacions com l’Orquestra del Gran Teatre del
Liceu, Camera Musicae i Barcelona 216. Toca amb una viola Bagué del
2010.
SYLVIE REVERDY, CELLO
Nascuda a Paris, Sylvie Reverdy és actualment la primera cellista de
l’ONCA. Va venir a Barcelona l’any 1988 per estudiar amb el cellista andorrà Lluis Claret. Ha tocat dins de moltes formacions tant de cambra
com simfòniques. Actualment, el seu interès per la música de cambra i
altres tipus de musiques l’ha motivat per engegar aquest estiu passat
el projecte del festival “Musiques au Presbytère” en el Lot (França). És
membre de la formació “Cordes a l’Aire” que va crear amb la seva cosina
guitarrista Isabelle Laudenbach, i està involucrada en diversos projectes
de música de cambra, tant a Espanya com a Anglaterra, on també fa
classes de violoncel.
Programa
Viena i l’òpera de butxaca
FRANZ KROMMER (1759-1831).
Gran quartet en Fa Mayor Op.89
I. Moderato
II. Minuetto. Allegretto-Trio
III. Andante con moto
IV. Alla polacca
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Les noces de Fígaro
I. Overtura
II. Ària de Cherubino “Voi che sapete”
III. Ària de Fígaro “Non piu andrai”
Don Giovanni
16

II. Ària de Don Giovanni “Là ci darem la mano”
III. Ària de Don Giovanni “Fin ch’an dal vino”
La Flauta Màgica
I. Ària de Papageno “Ich bin Papageno ja!”
II. Ària de Pamina “Ach...Ich fühl’s”
III. Ària de la Reina de la Nit “Der Holle Rache”
(en finalitzar el concert s’oferirà coca i xocolata)
Comentari musical
VIENA I L’ÒPERA DE BUTXACA
Viena esdevingué en el S.XVII-XIX centre de l’imperi austro-hongarès i
amb això portà la cultura i la música al seu gran esplendor. Franz Krommer és un exemple de compositor que impregnà la seva obra, especialment la de càmera, d’aquests perfums vienesos, basats en la més pura
antiga tradició alemanya. El Gran Quartet op. 89 en mi menor de Franz
Krommer per a flauta i cordes, tracta aes instruments, especialment la
flauta (no tan evolucionada mecànicament com avui) amb el més pur virtuosisme. Conjugant frasejos pre-beethovenians, llargs i intensos, amb
grans passatges hàbils, brillants i intrèpids, el quartet op.89 esdevé una
joia de la música de cambra amb totes les pretensions dels grans quartets d’aquell segle.
Tot i ser un període de grans esdeveniments històrics i d’un bon posicionament sòcio-econòmic de la burgesia vienesa, els estaments més desfavorits de Viena reclamen també el gaudi del folklore i de la música culta
del moment. Així doncs, deixebles dels grans compositors –com Mozart–
transcriuen les grans òperes per a ser representades instrumentalment
en els salons vienesos a fi d’arribar a les butxaques més humils. El mateix
any de la mort de W. A. Mozart, 1791, trobem la transcripció de cinc de les
seves més importants òperes per a flauta i trio de corda: Don Giovanni,
La Flauta Màgica, Cosí fan Tutte, el Rapte en el Serrall i le Nozze di Figaro.
Usant la flauta com a soprano i la viola com a baríton, igual que el vio17

loncel com a baix i el violí com a tenor, l’arranjament fa justícia a l’obra de
Mozart, transportant-nos al gran escenari de l’òpera.
Església
Sant Bartomeu de Soldeu és una petita església situada a l’extrem est de
Soldeu arran del camí ral que comunicava Soldeu amb el port de Fra Miquel, avui conegut com a Port d’Envalira. Fou construïda entre els segles
XVII o XVIII. El seu estil correspon al tipus d’arquitectura religiosa popular
d’època barroca. Fins al 1915 fou la capella de la família Calbó, que la va
cedir al poble. Amb una planta rectangular, té a l’extrem sud-est un absis
quadrangular. També té un porxo i la sagristia adossats al mur sud de la
nau. A l’interior la coberta és en volta de canó, mentre que a l’exterior
té dos vessants. Té pilars ornamentals adossats als murs i a la imposta
amb motllura senzilla. Presenta dues obertures als murs de la nau, de les
quals la sud és en forma d’espitllera. Als peus de la nau hi ha el cor, de fusta, per sobre del qual hi ha una finestra en forma d’òcul. Sobresortint del
mur dels peus de la nau hi ha un campanar d’espadanya senzilla. El porxo
està cobert amb un aiguavés. A l’interior hi ha un petit retaule dedicat a
Sant Bartomeu que cega dues finestres en forma d’òcul. Està catalogada
com a Bé d’Interès Cultural pel ministeri de Cultura del Govern d’Andorra.
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DUO J. ALBELDA - N. LICCIARDI Sant Joan de Caselles

Formació
JORDI ALBELDA
Neix a Alzira, València, on estudia violí, clarinet i piano des dels deu anys.
Acaba els estudis de violí, música de cambra i direcció d’orquestra. Perfecciona la seva formació a l’Escola de Música de Barcelona amb els professors i pedagogs: Gerard Claret, Lluís Claret i Albert Atenelle.
En aquesta institució ha rebut classes magistrals de pedagogs com Detfle
Hann, Gergi Sebok, Jordi Mora, Gonçal Comellas i Agustin Leos Ara.
Com a professional ha format part de l’Orquestra Nacional de Cambra
d’Andorra i diverses formacions de Música de Cambra. Ha actuat en diverses ocasions al Festival Narciso Yepes d’Ordino tant amb formacions
orquestrals com camerístiques.
Actualment forma part del duo Violí-Piano amb el pianista francès Nicolas Ricciardi. Amb aquesta formació han participat a diversos festivals
com el Festival de Mont-Louis i Ur.
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Com a pedagog ha engegat diversos projectes com les Colònies de música de Sant Julià de
Vilatorta, Tona i Castellar de
n’Hug. També a València és director del Curs per joves de Xàtiva. Actualment dirigeix l’Orquestra de l’Institut de Música
d’Andorra la Vella, Orquestra
Adagio i l’Orquestra de l’Escola de Barcelona. Anualment és
director convidat d’encontres
d’Orquestres Joves a València.
Des de fa tres anys ha fet la formació del mètode Suzuki per a infants
amb professors com Nico Bay, Claudio Forcada i Sergio Castro. Ha assistit
al curs Internacional Suzuki de Bryanston (Anglaterra) on ha rebut la formació de violí, música de cambra i orquestra amb prestigiosos professors
de diferents països.
NICOLAS LICCIARDI
Comença els estudis de piano a l’edat
de 6 anys a Bourg-Madame, segueix
a l’escola Marguerite Long i al CNR de
Toulouse. Rep consells de V. Yankiff, F.
Clidat, A. Queffelec, J. Rouvier. Després
de la medalla d’or, és admès al CNSM
de Paris a l’aula de G. Pludermacher i C.
Désert on obté el premi (TB) al 2007. Es
perfecciona amb V. Coq, pianista del trio
Wanderer.
En el programa de “Joves Talents”,
dóna diversos concerts a París. Com
a concertista, toca al Festival d’Hix en
Cerdagne, amb el Quartet Parisii i el vio20

loncel·lista X. Phillips, participa també al Festival Pau Casals de Prades i al
Festival AMusikenvignes.
Acompanya regularment a la Capella de Santa Maria de Puigcerdà al Cor
Transfronterer de Cerdanya, al mestratge dels Petits Cantors d’Andorra i
al Cor de l’Òpera d’Andorra.
Programa
L. V. BEETHOVEN
Sonata per violí i piano núm. 5 en Fa Major “La Primavera”
Allegro
Adagio molto espressivo
Allegro molto
Rondo: allegro ma non troppo
C. FRANK
Sonata per violí i piano en La Major
Allegro ben moderato
Allegro
Recitativo fantasia. Ben moderato
Allegro poco mosso
E. GRIEG
Sonata núm. 3 en Do menor Opus 45 GRIEG
Allegro molto ed appassionato
Allegretto espresisvo allà Romanza
Allegro animato
(en finalitzar el concert s’oferirà coca i xocolata al assistents)
Comentari musical
La sonata per violí i piano núm. 5 en Fa M “La Primavera” és sens dubte
la sonata més antiga de Ludwig Van Beethoven. El compositor utilitza
mostres que va preparar entre 1794 i 1795 que conserven innegables
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aromes mozartians. És la primera sonata que compta amb quatre moviments. Està dedicada al comte Moritz. És important saber que la sonata
en fa major no va rebre el sobrenom de Primavera fins després de la mort
de Beethoven. Sembla ser que els mateixos editors van proposar aquest
nom al trobar-li un aire d’alegria primaveral i ganes de viure. Cal escoltar-la amb l’emoció i l’eufòria d’un home de trenta anys que no deixa de
sentir constantment els turments i lluites contra el Destí de la Simfonia
heroica. La sonata “La Primavera“ és una obra que representa la passió i
l’amor per la vida del gran compositor alemany. La sonata està formada
per quatre moviments: allegro, adagio molto espressivo, allegro molto i
rondo: allegro ma non troppo.
La sonata per violí i piano en La M de Cesar Frank és una obra mestra de
la música de cambra francesa del segle XIX. Va ser composada a l’estiu de
1886 i Frank la va dedicar al violinista Eugène Isaye, que la va estrenar en
el cercle Artístic de Brussel·les el 16 de desembre de 1886, amb Madame
Bordes-Pène al piano. L’obra va rebre una càlida acollida en el seva presentació. Va ser interpretada ràpidament per tot el món amb el mateix
èxit. La sonata per a violí i piano de Frank és una obra capital en l’evolució
del gènere. El compositor adopta aquí el sistema cíclic, però amb la particularitat de que el tema principal –o més ben dit la idea principal– que
suposa l’expansió d’un simple interval de tercera, no s’imposa als motius
secundaris. La sonata està formada pels següents quatre moviments:
allegro ben moderato, allegro, recitativo fantasia ben moderato i allegro
poco mosso.
La sonata núm. 3 en Do menor Opus 45 d’Edvard Grieg va ser composada
també el 1886. La primera audició va ser en el Neues Gewandhaus de
Leipzig el 10 de desembre de 1887, amb el compositor acompanyant al
violinista rus Adolph Brodsky. De seguida la sonata va ser molt ben acollida a tota Europa i als EUA. La sonata està dominada per un sentiment
tràgic, una certa intensitat dramàtica i una profunda malencolia. La forma
es molt clàssica, les estructures fermes i aparents. No cal dubtar que una
partitura així ha de figurar entre el millor del repertori nòrdic. La sonata
està formada pels següents tres moviments: allegro molto e appassionato, allegretto espresisvo allà romanza i allegro animato.
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Església
La data de la seva construcció és incerta, potser a mitjans del S.XII o,
molt probablement, anterior. És un dels edificis cabdals de l'art romànic
andorrà. La seva planta és trapezoïdal, amb un únic absis al nord, a la
part més estreta de la nau. Aquest absis exteriorment és llis i únicament
presenta una petita finestra de mig punt. Interiorment és cobert per una
volta de quart d'esfera. Està separat de la nau per una reixa. El campanar
es troba separat de la nau, i és aquest un cas excepcional en el romànic
andorrà. És un bell exemplar romànic, de planta quadrada, potser la part
més característica de l'edifici. La part inferior és cega i més amunt hi ha
tres pisos de finestres: el primer amb tres obertures de mig punt, en tres
dels cantons. El segon nivell d'obertures està format per quatre obertures, tres de geminades; el tercer nivell és similar a aquest. Està rematat
per una coberta a quatre aigües. L'edifici té també dos porxos, un al cantó
del campanar i des d'aquest fins al mur dels peus de la nau. El segon està
comunicat amb el primer per una porta. L'església guarda restes importants d'una majestat d'estuc, descoberta en la campanya de restauració
de 1963. Això va permetre localitzar el lloc de la seva ubicació originària,
en un dels murs de la nau, i destapar la decoració mural que envoltava
l'escultura. A l'absis, encara es troba el retaule gòtic del segle XVI atribuït
a Miquel Ramells conegut com el Mestre de Canillo, dedicat a Sant Joan
Evangelista, del 1525. Finalment, cal destacar una reixa de ferro forjat i
la decoració, d'època romànica, pintada en els llistons que dissimulen les
juntes del fustam de la coberta. Està catalogada com a Bé d’Interès Cultural pel ministeri de Cultura del Govern d’Andorra.

23

