Dissabtes musicals
del 26 d’octubre al 30 de novembre de 2019
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2019

Programació
26 d’octubre, 17h
DUO DIVERTIMENTO

Benvolguts,

Sant Miquel de Prats

(GIULIANI, BACH, MOZART, ALBÉNIZ, DEBUSSY, SATIE, PIAZZOLLA)

6

2 de novembre, 17h
QUARTET VIVANCOS
Sant Bartomeu de Soldeu

10

(MOZART, SHOSTAKOVICH)

9 de novembre, 17h
AMIGUES ÍNTIMES O RIVALS - DONES D’ÒPERA
Sant Cerni de Canillo

(MONTEVERDI, MOZART, GOUNOD, BERLIOZ, BELLINI, ...)

18

16 de novembre, 17h
SÁNCHEZ & FORTUNY - PIANO DUO
Sant Cerni de Canillo

(MOZART, CZERNY, SCHUBERT, SCHUMANN)

22

23 de novembre, 17h
COSMOS QUARTET
Sant Cerni de Canillo

24

(SCHUBERT, LIGETI, BEETHOVEN)

30 de novembre, 17h
JORDI ALBELDA & NICOLAS LICCIARDI
Sant Cerni de Canillo

Si llegiu aquestes línies és que tenim en comú l’estima a la música i la
voluntat de compartir aquests moments que el Cicle Cambra Romànica
ens ha facilitat, ja fins a quatre anys consecutius. Quatre anys que han
servit per unir una colla de gent i fer el pas d’associar-nos i agafar el relleu
al Comú de Canillo en l’organització d’aquest cicle. Com a representant
de l’Associació Amics del Cambra Romànica, voldria aprofitar aquesta
tribuna per agrair a totes les persones que ens han donat suport, des
de diferents posicions al Comú de Canillo que van veure amb bons
ulls aquest traspàs i han confiat en nosaltres, com també les empreses i
persones anònimes que ens han volgut acompanyar.
En aquesta edició gaudirem de sis concerts amb diversitat de formacions
i procedències. Hem volgut donar possibilitats a músics locals, facilitar
oportunitats a joves promeses, comptem també amb els guanyadors del
1r Concurs Internacional Cambra Romànica que vam celebrar l’abril
del 2019, i també podrem gaudir d’un concert del Cosmos Quartet,
una agrupació d’ampli reconeixement internacional. Sense perdre de
vista els espais que ens ofereixen les capelles i esglésies d’Andorra, estem
segurs que serà una tardor interessant.
Aquest és un cicle que els membres de la junta estimem especialment,
però essent per primera vegada part organitzadora, desitgem que els
espectadors trobeu la continuïtat amb edicions anteriors, tan en la
qualitat dels grups com en l’estil proper i amical dels concerts.
Que ho gaudiu.

26

(BOISSIER, GRIEG, CHOPIN)

		
L’aforament és limitat a la capacitat de les esglésies
Informació i reserves:

		

Clara PLADEVALL IZARD

Presidenta de l’Associació Amics del Cambra Romànica

Associació Amics Cambra Romànica (+376) 673 434
amicscambraromanica@gmail.com
www.amicscambraromanica.ad

Entrada amb taquilla inversa excepte Cosmos Quartet (preu: 5€ excepte socis)

(en finalitzar els concerts s’oferirà coca i xocolata)
2

3

SIGMA
conomistes
amb la Cu tura

Benvolguts amics,
Em permeto escriure aquestes línies, amb el vist-i-plau de la Presidenta,
per exposar i agrair el procés de transformació del que ha gaudit el
projecte del Cambra Romànica a finals de l’any 2018.
Des de l’inici d’aquest mandat polític iniciat el 2016, el Departament
de Cultura del Comú de Canillo ha apostat per la música de cambra a
les nostres esglésies i capelles de la parròquia, creant el cicle de concerts
Cambra Romànica.
Ja en aquells inicis, el Cambra va tenir molt bona rebuda a la parròquia,
i cada any la resposta de la gent fou més calorosa, fins al punt de fer
varis berenars d’amics del Cambra per, finalment, constituir l’associació
civil AMICS DEL CAMBRA ROMÀNICA.
Es tanca d’aquesta manera l’època en què el comú gestionava el Cambra,
i per això és important agrair a tots els que han permès el projecte,
especialment a la Núria, per tot el seu suport i paciència, però també
a la Rosa Mari, al Pepito, al Pep, al Francesc, a l’Eva, a la Marineta, a
la Fàtima, a la Dolors, al Javier, al Gregorio, al Marino, al Robert, al
Miquel, al Nil i al Francesc, sense oblidar a Mossèn Ramon, sense els
quals no hauríem pogut tenir Cambra Romànica.
És un plaer veure l’emancipació d’un projecte, encara més quan s’obre
una nova etapa plena de possibilitats -com va quedar demostrat aquesta
primavera amb el primer Concurs Internacional Cambra Romànica-,
sobretot amb les forces que la Junta de l’associació i tots els socis l’han
agafat: llarga vida al Cambra Romànica!
Gràcies a tots, amics,
				Hble. Cerni POL ROSSA,
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Conseller del Comú de Canillo
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DUO DIVERTIMENTO
26 d’octubre de 2019, 17h, Sant Miquel de Prats

Elisabeth Downes, flauta travessera
David Font Bernet, guitarra clàssica

Mauro Giuliani ja va evidenciar l’elegància i ductilitat musical de l’agrupació entre
una ﬂauta travessera i una guitarra amb els seus primers duets. Després serien molts
els compositors com Satie, Rodrigo, Piazzolla, Debussy, Poulenc... que explorarien
les possibles sonoritats que aquest conjunt permet. En aquest breu repertori podrem
escoltar l’essència de la guitarra i la ﬂauta tocant música solista i com canvia quan una
acompanya a l’altra i viceversa. Semblaria ser que aquests dos instruments estaven
predestinats a acabar tocant junts.

David Font Bernet

Elizabeth Downes

Intèrpret de la guitarra clàssica d’Andorra que
va desenvolupar la seva carrera professional
entre Andorra, Badalona, Barcelona i
Terrassa ﬁns el 2016. A la vegada realitza
col·laboracions artístiques pluridisciplinars
amb ballarines de dansa contemporània,
artistes de llum, fotògrafs... Ha actuat en
distingits festivals d’Andorra, Catalunya,
Argentina i Equador com a solista i en
diferents agrupacions cambrístiques. També
ha tocat en espais no tan usuals com quan va
fer una xerrada i concert pels estudiants de
música del Penal de Lurigancho a la ciutat de
Lima el passat febrer o va dinamitzar amb la
guitarra una sessió d’improvisació de dansa
contemporània per la companyia Talvez de
Quito el mateix febrer. Actualment exerceix
de professor de guitarra a l’Institut de Música
d’Andorra la Vella, l’Escola de Música de les
Valls del Nord i l’Espai de Música Moderna.

L’Elizabeth va créixer al Nord d’Anglaterra on
va estudiar ﬂauta i piano com a músic amateur.
Durant la seva carrera laboral, els següents 30
anys, els diferents rols que va exercir estaven
deslligats de la música. Actualment viu a
Ordino amb el seu marit. En el seu temps lliure
continua rigorosament amb els seus estudis
de ﬂauta. Al llarg de la seva carrera musical
ha tocat a diferents orquestres i ensembles
amateurs. L’últim any va guanyar la distinció
al Diploma de performance ARSM.

Programa
Grande Sérénade
Giuliani (1781-1829)
Sarabande from the Partita in A minor (Flute Solo)
J.S. Bach (1685-1750)
Fantasy in D minor
Mozart (1756-1791)
Rumours de la Calet (Guitar Solo)
Albéniz (1860-1909)
Spanish Romance
Anonymous
La Fille Aux Cheveux De Lin
Debussy (1862-1918)
Three Gymnopedies
Satie (1866-1925)
Histoire du Tango Café 1930 & Nightclub 1960
Piazzolla (1921-1992)
(en finalitzar el concert s’oferirà coca i xocolata)
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ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE PRATS

Autor foto: Lluc Pol Rossa

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,
i manté l’essència de la tradició de les nostres
valls: nau rectangular amb murs robusts (un
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 VIVANCOS
2 de novembre de 2019, 17h, Sant Bartomeu de Soldeu

Jordi Prim Roma, violí
Clara Garriga, violí
Estela Mejías, viola
Quim Tejedor, violoncel
El quartet Vivancos és un jove quartet format per quatre estudiants de l’Escola Superior
de Música de Catalunya que fa un any que es va endinsar en el món de la música de
cambra. Treballen regularment amb el mundialment reconegut Quartet Casals però
també han rebut classes d’Helena Satué, integrant del Cosmos Quartet. Recentment
han estat escollits per participar a la inauguració del Festival Internacional del Grec
juntament amb el prestigiós Kronos Quartet, de qui també van rebre classes i amb
qui ﬁns i tot van arribar a actuar plegats. Han participat en diferents cicles arreu de
Catalunya com el del Paranimf de la Universitat de Barcelona i el de la Real Acadèmia
de les Belles Arts de Sant Jordi, entre d’altres.

Jordi Prim Roma

Doll i Mihaela Martin. Ha guanyat el 1r premi
del concurs de violí de Barcelona 2017 entre
d’altres guardons solístics i cambrístics. També
va obtenir la màxima qualiﬁcació en els
exàmens ABRSM de la Royal School of Music
de Londres. Toca un violí Bernardel, construït
l’any 1844 a París.

Jordi Prim Roma és un violinista nascut el 30
de juny del 2000 a Albatàrrec, Lleida. L’any
2009 va ingressar a l’escolania de Montserrat
sota la batuta de Bernat Vivancos. Després va
seguir els estudis des de 2014 a l’institut Oriol
Martorell amb Heriberto Fonseca i l’any 2018
va ingressar a l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMuC) amb la professora Helena
Satué. Rep classes habitualment d’Aleksandar
Krapovski. Durant aquests anys ha actuat
en països com França, Bèlgica, Alemanya,
Itàlia, Gran Bretanya, Polònia, Àustria, Rússia,
Austràlia, EEUU i també a la península Ibèrica.
Ha estat membre de la JONC (Jove Orquestra
Nacional de Catalunya). Ha rebut classes de
professors com Kai Glausteen, Raquel Castro,
Josep Colomé, Corrado Bolsi, Manuel Guillén,
Guliano Carmignola, Nikolai Minchev i
Mincho Minchev, Ana Chumachenco, Barbara

Clara Garriga
Nascuda a Barcelona, Clara Garriga va
començar a estudiar violí als tres anys amb
la professora Montse Ciurans. Als 10 anys va
entrar a l’institut escola artístic Oriol Martorell,
amb el professor Heriberto Fonseca. El 2013
va ser acceptada a la Jove Orquestra Nacional
de Catalunya (JONC Alevins) i més endavant
a la JONC. A la tardor de 2015, la Clara es
va traslladar al New England Conservatory
(NEC Prep) a Boston, i va rebre classes de la
professora Kyoko Horowitz. Va rebre classes
10

Estela Megías

magistrals de Benjamin Zander, Soovin Kim
(NEC), Jason Horowitz (Orquestra Simfònica
de Boston) i Peter Zazovsky (Escola de
Belles Arts de Boston). A l’estiu, va assistir
a la Meadowmount School of Music sota la
tutela de Jan Mark Sloman. Va participar a
Pau Casals Acádémie a Prades, França, amb
la professora Kyoko Takezawa, així com
classes amb membres del quartet Talich i
el quartet Artis. També va ser acceptada a
l’encontre de la Mahler Chamber Orchestra
amb el director Andrés Orozco-Estrada
amb concerts a Dortmund, Essen i Colònia.
Recentment ha rebut classes de la professora
Ana Chumachenco en la sèrie de concerts i
classes magistrals de violí a Kronberg Academy
de 2019. Actualment estudia a l’ESMuC,
especialitzant en interpretació de violí amb la
professora Vera Martínez Mehner.

Estela Megías és una jove violista de Madrid.
Va començar els seus estudis al Conservatori
Joaquin Turina als 7 anys, on posteriorment va
a rebre el premi de ﬁ de grau del seu instrument
a més d’obtenir els premis de la Comunitat
de Madrid. Als 15 anys va ser acceptada a la
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, i
actualment forma part de diverses orquestres
joves d’arreu d’Espanya.
Va seguir els seus estudis amb el professor
Ashan Pillai, amb qui va estar un any
després de guanyar la beca d’interpretació
a l’universitat Alfonso X El Sabio i amb qui
actualment continua estudiant a l’ESMuC. Ha
rebut classes de grans violistes com Joaquín
Riquelme, Josep Puchades o Wenng Kang.
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Quim Tejedor

Recentment ha obtingut la menció d’honor
al darrer concurs de solistes de la Jove
Orquestra Intercomarcal de Catalunya. Ha
completat la seva formació rebent classes
d’altres professors com Erica Wise, Jose Mor i
Laia Puig entre d’altres. Actualment cursa els
estudis superiors a l’ESMuC amb Cristoforo
Pestalozzi.

Quim Tejedor és un violoncel·lista format
al Conservatori Municipal de Música de
Barcelona amb la professora Eulàlia Nosàs,
on va obtenir les màximes qualiﬁcacions
tant en violoncel com en música de cambra
i va guanyar el premi d’honor i el concurs
de solistes. Ha guanyat diversos concursos
i ha actuat vàries vegades com a solista.

Programa
Mozart (1756-1791)
String quartet n. 19 in C major “Dissonàncies”
Adagio/Allegro - Andante cantabile - Menueto (Allegro) - Allegro
Shostakovich (1906-1975)
String quartet n. 8 in C minor
Largo - Allegro molto - Allegretto - Largo - Largo

www.andbank.com/andorra

(en finalitzar el concert s’oferirà coca i xocolata)

ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU DE SOLDEU

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.

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

‘Amb la cultura canillenca’
12

13

L’associació Amics del Cambra
Romànica agraeix molt especialment
aquelles persones o entitats que
col·laboren en la fila zero, així com
també a les següents empreses que
han ajudat a finançar aquest cicle:

Cítric.TV
La Casa dels Tabacs
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Grandvalira Mountain Club és un Private Membership Club,
situat als sectors de Soldeu-El Tarter.

L’Snow Club Gourmet és un club pensat pels amants de
la gastronomia i de la neu, a Grandvalira Soldeu - El Tarter.

El club ofereix als seus membres una experiència exclusiva,
amb moltes comoditats i un servei completament personalitzat.

L’Snow Club Gourmet s'ha associat amb més de 30 de les millors marques
del món gastronòmic per poder oferir esdeveniments únics de la mà de
Xefs de referència i grans productors.

BENEFICIS I PRIVILEGIS
Welcome gift
Pàrquing VIP
Guarda-esquís amb asseca botes
Socis del Snow Club Gourmet
Servei de consergeria i coordinació de serveis
Prioritat als remuntadors als sectors de Soldeu-El Tarter
Accés a les sales VIP
Activitats exclusives organitzades pels socis
Test de materials de temporada Head
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Quatre-centes persones han gaudit en la tercera edició
de l’Snow Club Gourmet amb:
Javier de las Muelas (Dry Martini), Rafa Peña (Gresca), Giuseppe Iannotti
(Kresios*), Carles Tejedor (Be So), Alain Guiard (La Mundana), Ever Cubilla
(Espai Kru), entre d’altres...
La quarta edició ja està a punt amb 5 esdeveniments més i aquesta vegada
també us intentarem sorprendre.
No us ho perdeu!

Informacions i contacte:
mountainclub@soldeu.ad
(+376) 607 818
17 (+376) 890 704

AMIGUES ÍNTIMES O RIVALS - DONES D’ÒPERA
9 de novembre de 2019, 17h, Sant Cerni de Canillo

Jonaina Salvador, soprano
Caroline de Mahieu, mezzo-soprano
Nicolas Licciardi, piano
Des de la creació de l’òpera, tots els grans compositors han unit les veus de les dones en
magnífics duets, molt sovint la veu de soprano amb la de mezzo-soprano o contralt per
a obtenir una més gran riquesa tímbrica i harmònica i així poder jugar amb la varietat
de colors que les dues cordes ofereixen. Trobem en Berlioz, Delibes i inclús en Mozart
una jove noia i la seva dama de companyia o serventa en moments de confessions i
confidències. Altres vegades, germanes de sang com en Mozart o de culte en Bellini es
barallen per l’amor d’un home. Quan en moltes ocasions la mezzo-soprano interpreta el
rol jove d’un home, com en el cas de Monteverdi, gaudirem d’una magnífica romança.

Jonaina Salvador

semi escenificat per a quintet vocal i septet
instrumental amb àries i conjunts de les més
prestigioses òperes de Mozart.
Actualment és la directora general i artística
de la Temporada d’Òpera d’Andorra que es
troba en la seva 4a edició i que està impulsada
per l’associació Andorra Lírica. Ha cantat els
rols principals de La Traviata de Verdi, Carmen
de Bizet, La Vídua Alegre de Lehár, La Gata
Metamorfosada en Dona d’Offenbach, l’Elisir
d’Amore de Donizetti, La corte de Faraón de
Lleó i Il Barbieri di Siviglia de Rossini. Al 2018
crea i dirigeix el Cor adult de l’Òpera d’Andorra
en el marc de la Temporada d’Òpera que
s’estrena amb èxit amb l’Elisir d’amore i el cor
infantil i jove que s’estrena amb èxit en l’òpera
Hansel & Gretel.
En la seva faceta docent, ha impartit classes
de tècnica vocal, interpretació escènica i
formació corporal en diverses escoles de
música i conservatoris així com realitzat
tallers i classes magistrals. Del 2017 al 2019
és professora de cant i cant coral a l’Institut
Andorrà d’Estudis Musicals d’Andorra la Vella.

Jonaina Salvador, nascuda a Andorra, es
gradua com a pianista al Conservatori
Superior de Música del Liceu i es perfecciona
com a cantant amb la prestigiosa professora
Nicole Fallien a París. Ha estat guardonada
en concursos internacionals i realitza recitals
com a solista en auditoris i teatres europeus.
Recentment ha cantat amb l’orquestra de la
comunitat valenciana al Palau de la Música de
València i a l’auditori d’Alacant.
Ha participat en programes de ràdio com
“Moments d’òpera”, dirigit per Albert
Galzeran. Des del 2016 realitza a RTVA el
programa mensual “toi toi toi” juntament amb
el periodista Àlex Lliteras per a la divulgació
de l’òpera a Andorra. Ha creat, dirigit i
interpretat espectacles estrenats a Andorra i
exportats a França i Catalunya com “Vilíric”, el
tast de vins líric acompanyada pel periodista
Marcel Gorgori, “Festa Lírica” un espectacle
escenificat de sarsuela amb àries i conjunts
per a solistes i cor i “Tutto Mozart” un recital
18

des Noveaux Talents de l’Art Lyrique a Ans,
Bèlgica, (3r premi). Des de 2017, Carolina
forma part del Chœur de Chambre de Namur
amb qui fa produccions regularment. La seva
veu polivalent la porta a cantar des d’òpera a
oratoris, peces melòdiques o lied.
Al 2020 Carolina de Mahieu debutarà a
l’Opéra Royale de Wallonie en el paper de
Thibaut (Don Carlos), i Rosa (Lakmé). Per
ella és un plaer tornar a Andorra després de
la seva participació a l’òpera Hansel i Gretel
organitzada per Andorra Lírica l’any 2019 i un
concert del cicle Cambra Romànica en l’edició
de 2018.

També dirigeix l’Opera Workshop d’estiu en el
marc del Puigcerdà music festival. Enguany
imparteix classes a l’Escola d’Òpera d’Andorra
Lírica a Sant Julià de Lòria.
Caroline de Mahieu
Caroline de Mahieu, mezzo-soprano belga,
comença com adolescent la seva formació
vocal a l’Académie de Grez-Doiceau. Després
dels seus estudis universitaris en Llengua i
Literatura, segueix la seva formació musical
a l’Institut de Musique et de Pédagogie (IMEP)
de Namur amb Ana Camelia Stefanescu,
Eunice Arias i Benoit Giaux. També s’hi forma
en art líric, amb Françoise Viatour així com en
música de cambra de la mà d’Elise Gäbele.
Des del 2018, inicia una formació d’art líric a
l’European Vocal Department. És entre 2014
i 2018 que fa els seus primers passos en
una escena d’òpera, essent membre de la
MMAcadémie du Théâtre Royal de la Monnaie.
Al 2016, rep una distinció al Concours
International Bell’Arte (2n premi) i al Concours

Nicolas Licciardi
Nicolas Licciardi comença els estudis de piano
a l’edat de 6 anys a Bourg-Madame, i després
a l’Escola Marguerite Long i al Conservatori
Nacional Regional de Tolosa. Als 11 anys
obté el primer premi virtuositat del Concours
Musical de França. Segueix masterclasses de
V. Yankoff, F. Clidad, A. Queffelec, J. Rouvier, L.
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Cabasso, A R. El Bacha.
Després d’obtenir la medalla d’or, és admès al
Conservatori Nacional Superior de Música de
París a la classe de G. Pludermacher i C. Desert
on obté el premi (TB) al 2007. Es perfeccciona
amb V. Coq, pianista del trio Wanderer. En
el marc de « Joves Talents » dona diversos
concerts a París.
Actua com a solista i cambrista al Festival
d’Hix a Cerdanya, amb el quartet Parisii, el
violoncel.lista X. Phillips, els violinistes Da
Min Kim, Diego Tosi, participa al Festival

de Prades, al Festival de Saillagouse amb el
quartet GlinKa , al Festival AMusikenvignes, al
Cicle Cambra Romànica d’Andorra amb Jordi
Albelda, i amb diversos conjunts de música
de cambra.
Acompanya regularment la Capella Santa
Maria de Puigcerdà, el Cor de Camilleres de
Saillagouse , el Cor de Carol en Musica i el Cor
Transfronterer de Cerdanya.
Des del 2013, és el pianista del Cor dels
Petits Cantors d’Andorra i del Cor de les Valls
d’Andorra.

Programa
Monteverdi (1567-1643), duetto de Nerone e Poppea:
“Pur ti miro” ext. L’incoronzione di Poppea
Mozart (1756-1791), duetto de la Contessa e Suzanna:
“Sull’ aria” ext. Le Nozze di Figaro
Mozart (1756-1791), aria di Dorabella:
“Ah, scostati... Smanie implacabili” ext. Cosi fan tutte
Mozart (1756-1791), aria di Fiordiligi:
“Come scoglio” ext. Cosi fan tutte
Mozart (1756-1791), duetto de Dorabella e Fiordiligi:
“Prendero brunettino” ext. Cosi fan tutte

ESGLÉSIA DE SANT CERNI
És l’església parroquial del nucli antic de
Canillo, a Andorra. L’església actual va ser
construïda en època barroca als segles XVIIXVIII i es conserven vestigis de la construcció
anterior romànica del segle XII.
A l’exterior es conserven restes d’uns murs
romànics i el baptisteri de granit també
romànic. Al segle XVII es va construir de nou
la nau central i el campanar de torre que és el
més alt d’Andorra.
L’any 2009, durant unes obres de millora, es
van descobrir unes restes arqueològiques en
el subsòl de la nau. Podrien ser estructures
de la construcció inicial del segle XII o bé
d’un temple anterior al romànic. Actualment
aquestes restes estan museïtzades en el sòl
de la nau central. A més de les estructures,
s’han trobat una sèrie d’enterraments que van
des del segle VII al XVIII. L’església és de planta
rectangular. El campanar és una torre de
planta quadrada adossada a la nau.
A l’interior es conserva talla gòtica
policromada d’un santcrist del segle XIV. El
retaule de l’altar major és barroc del segle XVII,
dedicat a sant Cerni, bisbe de Tolosa.

Gounod (1818-1893), air de Stéphano:
“Que fais-tu blanche tourterelle?” ext. Roméo et Juliette
Berlioz (1803-1869), duo nocturne de Héro et Ursule:
“Vous soupirez, madame... Nuit paisible et sereine” ext. Béatrice et Bénédict
Bellini (1801-1835), aria Elvira:
“Qui la voce… Vien, diletto” ext. I Puritani
Bellini (1801-1835), duetto de Norma e Adalgisa:
“Mira, o Norma”, ext. Norma

Humperdinck (1854-1921), duo de Hansel et Gretel:
“Abends will ich schlafen gehen” ext. Hansel und Gretel
Delibes (1836-1891), duo des fleurs de Lakmé et Malika:
“Dôme épais” ext. Lakmé
(en finalitzar el concert s’oferirà coca i xocolata)
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Autor foto: Lluc Pol Rossa

Rossini (1792-1868):
“Duetto buffo di due gatti”
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SÁNCHEZ & FORTUNY - PIANO DUO
16 de novembre de 2019, 17h., Sant Cerni de Canillo

Bernat Sánchez, piano
Júlia Fortuny, piano

(Informació església, pàg. 21)

Sánchez & Fortuny – Piano Duo es va formar el 2017 al Conservatori Superior del Liceu
sota el mestratge d’Emili Brugalla. Han rebut consells de músics com Àlex Ramírez,
Vesko Stambolov, Diana Baker, Raimon Garriga, Joan Magrané, Enrique Bagaría, Víctor
del Valle i Andreas Groethuysen.

Bernat Sánchez i Júlia Fortuny

Comentari musical

Amb dos anys de trajectòria han estat premiats
amb el 2n Premi de la Categoria Superior del
Concurs de Cambra Higini Anglès 2018, el
2n Premi en el Concurs de Cambra Ciutat de
Mataró, així com el Premi en el XXIII Pòdiums
de Cambra de Sant Joan de Vilatorrada i el 1r
Premi en el Concurs Internacional de Música
de Cambra Romànica.
Han estat recentment reconeguts l’any 2018
obtenint el Premi Extraordinari de Música
de Cambra del Conservatori Superior de
Música del Liceu. El mateix any debuten a dos
pianos al Palau de la Música Catalana en un
concert en commemoració del centenari de
la Primera Guerra Mundial.
Actualment han finalitzat el Máster en
Interpretación de Música de Cámara,
col·laborant també amb l’Orquestra de
Cambra del Conservatori del Liceu dirigits per
Manel Valdivieso.
Han estat aceptats per estudiar en la
prestigiosa Universitat Mozarteum de
Salzburg amb Tal & Groethuysen, un dels
millors duets de piano amb més de 30 anys
de gravacions i trajectòria.
www.sanchezfortuny.com

Aquest és un programa que està dedicat a
la música germànica de finals del segle XVIII
i principis del segle XIX, amb compositors
d’Àustria i Alemanya.
El programa començarà amb l’Andante i
Variacions kv.501 en Sol Major de Mozart,
composat l’any 1786. Són un seguit de 5
variacions en estil galant brillant sobre un
andante original de Mozart.
Continuarà amb l’Ouverture caractéristique
et brillante op.54 en Si menor de Czerny,
composada l’any 1824. És una peça de
caràcter brillant i virtuosístic combinat amb
parts líriques, cantabiles i dramàtiques. És
una peça poc coneguda però d’un gran
valor. Czerny va ser alumne de Beethoven, i
en aquesta peça hi podem veure influències
directes en quant a estil. També trobem
influències de Schubert, compositor que
tocarem a continuació amb les Variacions
sobre un tema original D.813 en La b Major
de Schubert, compostes al mateix any.
I per tancar el programa els impromptus
Bilder aus Osten “Pintures de l’Est” op.66 de
Schumann, són 6 impromptus composats
l’any 1848. És la peça de més importància
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que Schumann va composar per duet de
piano. Va ser un regal que va fer-li a la seva
dona Clara i ho van tocar junts el gener de
1849. Schumann tenia un gran entusiasme
per totes les coses orientals, estava molt
familiaritzat amb les obres de l’Est, les idees

i la poesia contingudes, així com la recepció
en la literatura europea. Són peces de grans
contrasts expressius i de caràcters, plenes
d’anhel, de somnis i on podem veure
reflexats Florestan i Eusebius, els personatges
característics en l’escriptura de Schumann.

Programa
Mozart (1756-1791)
Andante i variacions kv. 501
Czerny (1791-1857)
Ouverture caractéristique et brillante op. 54
Schubert (1797-1828)
Variacions sobre un tema original D. 813
Schumann (1810-1856)
Bilder aus Osten op. 66
(en finalitzar el concert s’oferirà coca i xocolata)
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COSMOS QUARTET
23 de novembre de 2019, 17h., Sant Cerni de Canillo

Helena Satué, violí
Bernat Prat, violí
Lara Fernández, viola
Oriol Prat, violoncel

(Informació església, pàg. 21)

“... Here is an ensemble with a personal sound and approach that méritos
every bit of attention and assistance.” - Alfred Brendel

Cosmos Quartet

del prestigiós Premi de música de Heidelberg,
otorgat a John Gilhooly, director de la
Wigmore Hall i la Royal Philharmonic Society.
El grup ha sigut convidat a participar al
“Heidelberger
Streichquartettfest”
de
Heidelberg, en dues ocasiones a l’Auditori
de Barcelona, en dos ocasiones també a la
Schubertíada de Vilabertran, a la “Quincena
Musical” de San Sebastián, Temporada
Ibercamera a l’Auditori de Girona, el Gent
Festival van Vlaanderen de Bèlgica, el Festival
Música Sur a Motril, el Festival de la Fundación
Monteleón en León y el East Neuk Festival a
Escòcia. Entre els seus propers compromisos
s’hi inclou el seu debut al Palau de la Música
de Barcelona, al festival de Torroella de
Montgrí i al festival Pablo Casals.
Des de la seva creació han actuat a llocs com
la Wigmore Hall de Londres, l’auditori Miguel
Delibes de Valladolid, la Fundación Juan
March de Madrid o la sala ORF Kulturhaus de
Viena.
Actualment el Cosmos Quartet és membre
de l’ “European Chamber Music Academy”
(ECMA), dirigida pels tutors Hatto Beyerle i
Johannes Meissl.
Des de l’octubre de 2018 estan cursant el

El Cosmos Quartet neix el 2014 de l’amistat i
complicitat de quatre músics amb l’objectiu
de descobrir i profunditzar en l’extens i
fascinant repertori per quartet de corda.
Cada un dels seus membres ha mantingut
trajectòries internacionals en l’àmbit solista,
de música de cambra i orquestral, treballant
amb professors i escoles a París, Ginebra,
Colònia, Stuttgart, Basilea i Berlín.
El quartet ha rebut classes i consells de
professors com Rainer Schmidt, Hatto Beyerle,
Johannes Meissl, Alfred Brendel, Miguel
da Silva, Jonathan Brown, Anita Mitterer,
Krzysztof Chorzelski i Patrick Judt entre altres.
Malgrat la seva joventut, el Cosmos Quartet
ha aconseguit un ampli reconeixement i
ha obtingut el 1r premi en el concurs “Irene
Steels-Wilsing Foundation Competition” 2018
de Heidelberg, el 1r premi al “13è Premi BBVA
de Música de Cambra Montserrat Alavedra”
l’any 2018 a Terrassa i el 3r premi en el concurs
“Carl Nielsen International Chamber Music
Competition 2015” de Copenhague.
L’abril de 2019 van ser seleccionats, juntament
amb el pianista Igor Levit, per tocar a la gala
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Màster de música de cambra a la Hochschule
für Musik de Hannover amb el professor Oliver
Wille.
Al maig de 2019 van publicar el seu primer
registre discogràfic amb l’editorial Seed que

inclou quartets de Joseph Haydn, Johannes
Brahms i Raquel García-Tomás.
El Cosmos Quartet toca amb quatre
instruments del luthier barceloní David
Bagué.

Programa
Schubert (1797-1828)
Quartet D. 87
Ligeti (1923-2006)
Quartet núm. 1 “Metamorfosis nocturnes”
Beethoven (1770-1827)
Quartet op. 132
Concert de pagament, preu: 5€, socis gratuït

(en finalitzar el concert s’oferirà coca i xocolata)
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JORDI ALBELDA & NICOLAS LICCIARDI
30 de novembre de 2019, 17h., Sant Cerni de Canillo
(Informació església, pàg. 21)

Jordi Albelda Santamargarita, violoncel
Nicolas Licciardi, piano

Jordi Albelda Santamargarita

Nicolas Licciardi

Nascut
a
Andorra,
Jordi
Albelda
Santamargarita va començar els seus estudis
amb Lluís Claret i la seva assistent a l’Institut
de Música d’Andorra la Vella.
Als 13 anys és estudiant d’Adrian van Dongen
a València. Quan té 15 anys continua la seva
formació amb María Casado, professora a la
Universitat Alfonso X el Sabio de Madrid i de
MUSIKENE del País Basc, i l’any següent, és
també estudiant d’Asier Polo, professor de
MUSIKENE i del l’escola superior de Lugano.
Ha assistit a cursos com Forum Musikae, Garda
Masters o el curs dirigit pel mestre Lluís Claret
a Fontfroide. Ha realitzat diversos concerts en
solitari, així com grups de cambra i orquestra.
Ha sigut guanyador de tres edicions del
concurs d’interpretació d’Andorra la Vella
(2011, 2013 i 2014), guanyador del concurs
internacional Catarroja (2019) i finalista al
concurs de la ciutat de Xàtiva (2018).

Nicolas Licciardi comença els estudis de piano
a l’edat de 6 anys a Bourg-Madame, i després
a l’Escola Marguerite Long i al Conservatori
Nacional Regional de Tolosa. Als 11 anys
obté el primer premi virtuositat del Concours
Musical de França. Segueix masterclasses de
V. Yankoff, F. Clidad, A. Queffelec, J. Rouvier, L.
Cabasso, A R. El Bacha.
Després d’obtenir la medalla d’or, és admès al
Conservatori Nacional Superior de Música de
París a la classe de G. Pludermacher i C. Desert
on obté el premi (TB) al 2007. Es perfeccciona
amb V. Coq, pianista del trio Wanderer. En
el marc de « Joves Talents » dóna diversos
concerts a París.
Actua com a solista i cambrista al Festival
d’Hix a Cerdanya, amb el quartet Parisii, el
violoncel.lista X. Phillips, els violinistes Da
Min Kim, Diego Tosi, participa al Festival
de Prades, al Festival de Saillagouse amb el
quartet GlinKa , al Festival AMusikenvignes, al
Cicle Cambra Romànica d’Andorra amb Jordi
Albelda, i amb diversos conjunts de música
de cambra.
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La sonata d’Edvard Grieg, de 1883 és una
de les obres més importants de música
de cambra del compositor noruec (18431907) juntament amb les tres sonates per
violí i piano. Dedicada al seu germà John,
violoncel·lista, consta de tres moviments.
Aquesta sonata es caracteritza per una força
d’expressió, una passió ardent en el primer i
tercer moviments, on els moments d’assossec
no són més que un trampolí cap a la tensió
dramàtica. El segon moviment, nodrit de
folklore noruec autèntic, està totalment
impregnat de tendresa i lirisme.
En una carta, Chopin va exposar l’origen
de la polonesa que sentirem: (1829) “He
escrit, a casa del príncep Radziwill, una peça
alla polacca amb el violoncel”. El príncep,
violoncel·lista amateur, no tenia la mateixa
inclinació per la música que la seva filla
Wanda, a qui Chopin donava classes durant
la seva estada. La polonesa li va ser destinada.
La peça va ser publicada directament, però
uns mesos més tard, Chopin hi va afegir, per
un violoncel·lista d’anomenada, un Adagio
(Introduction Lento), equilibrant així el paper
dels dos instruments.

Acompanya regularment la Capella Santa
Maria de Puigcerdà, el Cor de Camilleres de
Saillagouse , el Cor de Carol en Musica i el Cor
Transfronterer de Cerdanya.
Des de 2013, és el pianista del Cor dels
Petits Cantors d’Andorra i del Cor de les Valls
d’Andorra.
COMENTARI MUSICAL
Corentin Boissier és un jove compositor
francès contemporani (nascut al 1995), que es
defineix a ell mateix com post o neo-romàntic.
Titular de nombrosos premis (harmonia,
contrapunt, fuga i formes, polifonia) i de
certificats
(orquestració,
arranjaments,
anàlisis) obtinguts al Conservatoire National
Supérieur de Musique de París, composa des
de l’edat de 6 anys i va ser destacat als 9 anys
per Thierry Escaich, organista i compositor.
D’entre la vintena d’obres que ha composat,
en destaca aquesta sonata, escrita l’any
2017 en tres moviments. Un jove prodigi a
descobrir i seguir, en particular a les cadenes
culturals musicals que ell mateix promou a
YouTube.
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Programa

MAR

Boissier (1995)
Sonate pour violoncelle et piano. Op. 21
Lento grave - Allegro non troppo
Scherzo - Presto con brio
Recitativo - Allegro moderato ma resoluto

QUET

Gourmeterie ®

Grieg (1843-1907)
Sonate pour violoncelle et piano. Op. 36
Allegro agitato - Andante molto tranquillo - Allegro (Allegro molto e marcato)
Chopin (1810-1849)
Polonesa brillant per violoncel i piano en Do major. Op. 3
Introduction. Lento - Alla polacca. Allegro con spirito.

Enginyeria – Instal·ladora

Marquet Gourmeterie
Pl. Co-Princeps, 3
AD700 Escaldes
ANDORRA
Tel: + 376 820722

Projectes fotovoltaics
farriol@sud-andorra.com

Cal Marquet Viniteca
Illa Carlemany
Av. Carlemany, 62 – Local C7
AD700 Escaldes
ANDORRA
Tel: + 376 860693

(en finalitzar el concert s’oferirà coca i xocolata)

(+376) 396429

www.sud-andorra.com

Taller de Lutieria
VENDA / LLOGUER
REPARACIÓ
VIOLÍ, VIOLA i VIOLONCEL

Carrer de les Escoles, 5
Sant Julià de Lòria, Andorra
info@gf-tallerdelutieria.com
+376 604161
+376 870 550

booking@sporthotels.ad

Crta. General 2 /sn AD100 Soldeu, Andorra

www.sporthotels.ad
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www.gf-tallerdelutieria.com
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Associació AMICS DEL CAMBRA ROMÀNICA

la IV edició, i el Concurs Internacional
Cambra Romànica, centrada en la música
de cambra i que va celebrar, l’any 2019, la
primera edició.

L’Associació Amics del Cambra Romànica
és una entitat sense ànim de lucre que
té per objecte la promoció, difusió,
interpretació i estima de la música clàssica.
Creada al 2018, actualment impulsa dues
activitats principals: el cicle de música
Cambra Romànica, que aquest any celebra

Associant-vos amb nosaltres ens ajudareu
a mantenir aquestes activitats i a seguir
treballant en el foment de la cultura i la
música al nostre país.

AMICS DEL CAMBRA ROMÀNICA
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Com a soci estaràs informat de primera mà de les activitats que
organitza l’associació i contribuiràs, amb la quota de 25€
anuals, a fer-les possibles.
Tots els socis tenen dret a veu i a vot en les decisions que
l’associació hagi de prendre, participant en les seves reunions
ordinàries i extraordinàries.
Tota col·laboració és benvinguda i garanteix fer possible les
principals activitats de l’associació.
NOM i COGNOMS*:
PASSAPORT*:
ADREÇA*:
CP*:

POBLACIÓ*:

TELÈFON*:

E-MAIL*:

La força d’un grup

Vull aportar: QUOTA SOCI 25€
ENTITAT BANCÀRIA*:
NÚMERO IBAN*:
S’informa a la persona interessada que les seves dades personals facilitades en aquesta

S’informa
a la persona
interessada
que les“SOCIS”
seves dades
personals
en aquesta
butlleta
s’incorporaran
butlleta
s’incorporaran
al fitxer
gestionat
perfacilitades
l’Associació
d’Amics
del Cambra
al fitxer “SOCIS” gestionat per l’Associació d’Amics del Cambra Romànica, la finalitat del qual és la gestió de
Romànica, la finalitat del qual és la gestió de socis així com informar-la de les activitats de
socis així com informar-la de les activitats de la mateixa associació, de conformitat amb la Llei 15/2003
la mateixa associació, de conformitat amb la Llei 15/2003 de 18 de desembre, qualificada
de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals. Es pot accedir, rectificar, suprimir o
de protecció de dades personals. Es pot accedir, rectificar, suprimir o oposar-se a les
oposar-se a les mateixes dades per escrit al domicili social de l’Associació: Ed. Sociocultural de Canillo, Avda.
mateixes
dadess/n,
perCanillo
escritoalamicscambraromanica@gmail.com
domicili social de l’Associació: Ed. Sociocultural de Canillo,
Sant Joan
de Caselles

Avda. Sant Joan de Caselles s/n, Canillo o amicscambraromanica@gmail.com
30
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Patrocina

Informació i reserves:
Associació Amics Cambra Romànica (+376) 673 434
amicscambraromanica@gmail.com
www.amicscambraromanica.ad

Mediapartner
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Dipòsit Legal: AND. 515 -2019

Organitza

