Dissabtes musicals
del 24 d’octubre al 28 de novembre de 2020
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2020

Programació

Tots els concerts tindran lloc a Sant Cerni de Canillo

24 d’octubre, 17h
RECITAL líric, “A TRAVÉS DELS PIRINEUS”

(DEBUSSY, RAVEL, MOMPOU, BOISSIER sobre textos de DALLERÈS “estrena absoluta”)

31 d’octubre, 17h
QUARTET MADRIU *

4

10

(HAYDN, TXAIKOVSKI, ARRIAGA)

7 de novembre, 17h
LICCIARDI SOLO

14

(BEETHOVEN, SCHUBERT, CHOPIN)

14 de novembre, 17h
TRIO CLARET *

(BEETHOVEN, MOZART, KODALY, STRAUSS, KREISLER)

21 de novembre, 17h
RECITAL líric de MARIA SOLÉ

(MASSENET, KODALY, BERLIOZ, MOZART, VIVALDI...)

28 de novembre, 17h
QUARTET DE CELLOS “MARIA CASADO” *
(BACH, CASSADÓ, LIGETI, GOLTERMANN, FORINO)

* Aquest concert s’oferirà en streaming per www.andorradifusio.ad
Aquest concert s’oferirà en streaming al canal de Youtube de l’associació

L’aforament és limitat per les consignes sanitàries vigents.
Informació i reserves:

!

Benvolguts amics,

20

26

30

Per segon any consecutiu, des de la junta de l’associació Amics del
Cambra Romànica, ens plau presentar-vos el V Cicle Cambra
Romànica. Poc ens pensàvem fa un any que ens trobaríem en la
situació actual, i tampoc (fa mig any) que el podríem fer possible.
Aquest temps, hem viscut situacions complicades que, sense l’ajut de la
música o el suport cultural, haurien sigut molt més dures de superar.
Des de l’associació vam reforçar i prendre consciència de la importància
d’un cicle com el Cambra Romànica, que ens permet trobar-nos (amb
distància social), impregnar-nos de la música de qualitat en directe,
descobrir formacions variades i amb atractius diversos. Esperem que el
cicle 2020 compleixi aquestes premisses.
Aquest any, ens satisfà tenir entre nosaltres músics molt estimats a
Andorra, músics que tenen ganes de fer-se conèixer, formacions que
comencen, altres ja coneguts al cicle Cambra Romànica... i tindrem el
plaer també de veure fusionar a la música l’expressió poètica de Josep
Dallerès, de qui el compositor Corentin Boissier ha musicat per aquest
cicle tres dels seus poemes.
Desitgem que sentiu l’emoció de la música, que la distància social no ens
distanciï culturalment i que pugueu entrar en la felicitat d’uns músics
fent allò que més els agrada: mostrar-nos la seva ànima mitjançant
unes notes, donant-los la vida que un dia “algú” va sentir dins del seu
cap.
Des de l’associació hem batallat per poder-nos trobar avui aquí i agraïm
la confiança de socis, patrocinadors privats i l’Honorable Comú de
Canillo, que ho han fet possible, amb la col·laboració també del Govern
d’Andorra.

Associació Amics Cambra Romànica (+376) 673 434
amicscambraromanica@gmail.com
www.amicscambraromanica.ad
Entrada lliure amb taquilla inversa.

Octubre 2020

Tots els actes poden variar en funció de les recomanacions sanitàries vigents.
Consulteu la nostra web abans dels concerts.
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		Clara PLADEVALL

Presidenta de l’Associació Amics del Cambra Romànica
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RECITAL, “A TRAVÉS DELS PIRINEUS”
24 d’octubre de 2020, 17h, Sant Cerni de Canillo

Marie-Noëlle Coulon, soprano
Nicolas Licciardi, piano

Aquest concert s’oferirà en streaming al canal de Youtube de l’associació

Marie-Noëlle Coulon

dirigeix un cor de secundària.

El viatge musical de Marie-Noëlle Coulon és
molt divers. El seu interès per la veu es va
manifestar ben aviat en papers solistes en
òperes infantils. Després d’estudiar piano
al conservatori de Tolosa i musicologia a la
universitat, de forma natural es va dirigir cap
a un curs de cant líric. Intèrpret de música
de cambra i d’opereta, forma part del cor
de cambra femení Bagat’Elles des del 2012,
un conjunt vocal francès que interpreta
principalment obres de compositores.

La seva atracció per la veu i els mètodes de
recuperació terapèutica vocal, li van portar a
treure un diploma en Musicoteràpia. Forma
part d’un procés d’atenció i també ofereix
coaching personalitzat per a qualsevol
persona que vulgui tenir cura de la seva veu.

La seva atracció per la veu es nodreix de
diverses influències. Cantant d’un grup
d’Arabo-Andalús (Festival de Fes al Marroc,
Reunions del Mediterrani...) o intèrpret de
cançó francesa (creadora i intèrpret de
l’espectacle “Florilège al voltant de Jean Ferrat
i Louis Aragon” per al festival d’Avinyó 2011),
propugna l’obertura entre els mons musicals
i l’enriquiment nascut del creuament
d’horitzons artístics.

Comentari musical

Nicolas Licciardi
Vegeu pàgina 14.

Nicolas i Marie-Noëlle han optat per presentar
algunes de les pàgines més boniques de la
melodia francesa per començar aquest recital.
Aquesta forma musical nascuda al segle
XIX permet al piano i la veu competir amb
delicadesa i ressaltar un text poètic. Banyat
en aquesta cultura francesa des de ben jove,
el duet d’intèrprets oferirà una antologia de
peces dels grans noms de la música francesa
com Claude Debussy, Jules Massenet, Gabriel
Fauré o Reynaldo Hahn. Per posar en relleu
la relació íntima i refinada entre la música i la
poesia dins de la melodia francesa. L’elegància

Marie-Noëlle Coulon intenta comunicar la
seva passió per la veu a través de l’educació.
Des de 2004 és professora d’educació musical
al Collège de Lycée Comte de Foix d’Andorra i
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Falla. El final del recital acabarà a Catalunya,
fent honor a les composicions de Frederic
Mompou. Una gran sorpresa esperarà el
públic andorrà al final d’aquest recital. Un
ram de poemes escrits en català per Josep
Dallerès Codina, home de lletres del Principat,
han sigut ambientats per la música de
Corentin Boissier, jove compositor francès del
qual ja s’han interpretat algunes peces al Cicle
Cambra Romànica. Posant la ploma al servei
d’una àmplia reflexió sobre el món actual i
la condició humana, els poemes sublimats
pel llenguatge neoromàntic del compositor
francès seran interpretats com a estrena
absoluta en aquesta ocasió a Andorra.

de les corbes, ritmes i harmonies vocals
d’aquestes peces es fregaran les espatlles
amb les melodies fresques d’inspiració
literària popular de Joseph Canteloube. Els
extractes de les seves Cançons de França
(1948) seran una bona ocasió per homenatjar
al patrimoni natural dels voltants amb els seus
“Muntanyes regalades”.
El recital després travessarà els Pirineus. La
segona part s’obrirà amb peces sobre la
visió sublimada d’Espanya de compositors
francesos del segle XIX. A continuació,
Nicolas i Marie-Noëlle ens portaran el
repertori melòdic en castellà de Manuel De

Programa
Hahn, R. (1874 - 1947)
Si mes vers avaient des ailes
Chaminade, C. (1857 - 1944)
« Mignonne »
Ravel, M. (1875 -1937)
« Trois beaux oiseaux du paradis »
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Debussy, C. (1862 - 1918)
« Nuit d’étoiles »
Koechlin, C. (1867 - 1950)
« Dame du ciel »
Saint-Saëns, C (1835 - 1921)
« L’attente »
Canteloube, J. (1879 - 1957)
« Auprès de ma blonde »
« Muntanyes regalades »

especialment per músics de renom com
la flautista multipremiada Gladys Avignon,
o la concertista de piano italiana Annarita
Santagada (entre altres).

l’ensenyament, feina que ha anat compartint
o alternant amb la seva activitat política.
Josep Dallerès té els estudis de “Lettres
modernes”, realitzats a la universitat Paul Valéry
de Montpeller, França.

El violoncel·lista americà Eric Tinkerhess
i el mateix compositor van estrenar la
“Sonate pour violoncelle et piano” que va
ser interpretada per Jordi Albelda i Nicolas
Licciardi al concert de clausura del Cicle
«Cambra Romànica» de 2019.

Entre altres càrrecs ha estat titular de la cartera
d’Educació, Cultura i Joventut (1991-1993),
Síndic General i Conseller General.
Ha publicat diverses obres, sobretot de caire
poètic, de les quals en destaquen ’33 poemes’,
‘Despertar’, ‘Amic’, ‘Ulls d’aigua’, ‘De tu a tu’,
‘Illalba’ i la darrera novel·la ‘Frontera Endins’.

Josep Enric Dallerès

Massenet. J. (1842 - 1912)
« Nuit d’Espagne »
Ginastera, A. (1916 - 1983)
« Canción al arbol del olvido »
Falla, M de (1876 - 1946)
« El paño moruno »
« Canción »
Bizet, G. (1838 - 1875)
« Adieux de l’hôtesse arabe »
García Lorca, F. (1898 - 1936)
« Las morillas de Jaén »
Yradier, S. (1809 - 1865)
« El arreglito »
Mompou, F. (1893 - 1987)
« Damunt de tu només les flors »
Boissier, C. (1995)
« Three Poems by Josep Dallerès »

Corentin Boissier, compositor

Després de seguir els cicles d’escriptura i
orquestració al CRR de París, on va obtenir-hi
els dos Diplômes d’Etudes Musicales, va acabar
l’any 2019 el Master d’Écriture Supérieure al
CNSM de París.

Corentin Boissier composa des de l’edat de
sis anys. El compositor Thierry Escaich va dir
d’ell “ja té les qualitats reals que en faran un
músic complet. Té un veritable sentit del color
harmònic, un sentit de la invenció i sobretot
un renovament, una invenció rítmica – en
resum, diverses obertures d’esperit que fan
presagiar un real temperament de creador”.

Amb el desig d’escriure una música clàssica
directament accessible, Corentin Boissier
ha compost una vintena d’obres d’esperit
neo-romàntic, algunes d’elles escrites
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Josep Enric Dallerès neix a Vilafranca del
Penedès el 14 de febrer de 1949. Es dedica a

POEMES MUSICATS
Quan tronen les bombes

Mirant amb ulls petits el món

Quan tronen les bombes
i xiulen les bales
damunt dels
caps
i el cel s’il·lumina
amb lluentors de
foc
Homes,
si sou vius encara,
deixeu les armes
prou vindrà
la mort
Cal saber aprofitar
el temps breu de la vida
que ens queda
i donar
llum
als fills del demà
No tingueu por
homes,
sense cridar-la
la mort
vindrà.

Mirant amb ull petits el món,
granets de sorra són muntanyes,
càndits oblits són grans afronts,
lleus esgarrips lleven entranyes;
mirant amb ulls petits el món,
paraula d’ulls no és paraula,
silencis són llegits amb son
per més que bressin aigua clara...
No hi ha més gran desert al món
que l’orc desert de l’ignorància,
no sabrà mai que l’abundància
és un tresor que nia al front.
De “Illalba”, Maià, 1995

De “33 poemes”, Cercle de les Arts i
de les Lletres d’Andorra, 1974
7

Colors per al planeta
Tots els colors de la llum,
quan surt el sol,
són per al planeta;
tots els rojos del món,
roig-odi, roig-sang,
roig-foc, el roig de la vida...
Tots els verds de la Terra; tots els grocs dels més àrids deserts
i tots els taronges sucosos;
els turqueses de l’aigua enjogassada
i tots els violetes que l’espai,
expandint-se, suggereix;
tots els roses suaus que es trenen dins d’un bes...
Tots els grisos del món,
quan se’n va el sol, tots són,
també, per al planeta
i per a tots nosaltres
si sabem assaborir-los.
Els colors dels teus ulls
que veig quan em mires,
són tots els matisos vius
de tots els colors del planeta.
Escrit per a la clausura de la cinquena edició d’Art Camp Andorra i
inauguració de l’exposició de les obres dels artistes participants, 2016.
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QUARTET MADRIU
31 d’octubre de 2020, 17h, Sant Cerni de Canillo

Alexandre Arajol, violí
Francesc Planella, violí
Elias Porter, viola
Carolina Bartomeu, violoncel

* Aquest concert s’oferirà en streaming per www.andorradifusio.ad

Comentari musical

Som quatre músics del país estretament
vinculats a la cultura musical del Principat.
Compartim escenari en format orquestral i
això ens ha portat amb il·lusió renovada a
engegar un projecte enfocat a la música de
cambra. El quartet MADRIU vol ser una realitat
per apropar la música de petit format en uns
escenaris idonis que ens brinda el país.

En aquest concert de presentació del Quartet
MADRIU, el programa s’articula al voltant de
dues obres de compositors clàssics com són
Haydn i Arriaga; menció especial per aquest
darrer compositor basc amb una prometedora
projecció musical troncat per un desenllaç
tràgic malauradament massa aviat. L’essència
del classicisme hi és omnipresent amb detalls
sorprenents com a contrapunt del quartet
més formal de Haydn. Entre les dues obres,
a tall d’interludi, un moviment d’un quartet
de Txaikovski amb una melodia encisadora
reforçada per una atmosfera única que han
donat vida i una entitat pròpia a aquest
moviment sota el nom d’Andante Cantabile.

Cada músic, amb una trajectòria personal
diversa i rica, vol unir esforços posant en comú
l’experiència adquirida en aquests anys en els
concerts i actuacions realitzats amb diferents
formacions. Cambra Romànica representa la
millor plataforma per presentar el quartet en
el marc d’un cicle de concerts dedicats a la
música de cambra en escenaris autèntics del
territori.
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Programa
Haydn (1732 – 1809)
Quartet núm. 2 en Do Major Op. 20 Hob III.32
Moderato – Capriccio - Menuet & Trio - Fuga a 4 soggetti
Txaikovski (1840 - 1893)
Andante Cantabile
(2on moviment del Quartet núm. 1 en Re Major Op. 11 TH.111)
Arriaga (1806 - 1826)
Quartet núm. 1 en Re menor
Allegro - Adagio con espressione - Menuetto/Allegro - Adagio/Allegretto

11

Església de Sant Cerni de Canillo

La
Casa
dels
Tabacs

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:

És l’església parroquial del nucli antic de
Canillo, a Andorra. L’església actual va ser
construïda en època barroca als segles XVII XVIII 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.

Musical Andorrà
Palau de Gel

“un poble
cultivat ,
és futur.”
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LICCIARDI SOLO PIANO
7 de novembre de 2020, 17h., Sant Cerni de Canillo

Nicolas Licciardi, piano

Aquest concert s’oferirà en streaming al canal de Youtube de l’associació

Nicolas Licciardi

Acompanya regularment la Capella Santa
Maria de Puigcerdà, el Cor de Camilleres de
Saillagouse, el Cor de Carol en Musique i el Cor
Transfronterer de Cerdanya.

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. A 11 anys obté
el primer premi de virtuositat del Concours
Musical de França. Segueix masterclasses de
V. Yankoff, F. Clidad, A. Queffelec, J. Rouvier, L.
Cabasso, A. R. El Bacha.

Des de 2013, és el pianista del Cor dels
Petits Cantors d’Andorra i del Cor de les Valls
d’Andorra.
Comentari musical

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 perfecciona
amb V. Coq, pianista del trio Wanderer. En
el marc de « Joves Talents » dona diversos
concerts a París.

L’opus 10 de Beethoven va ser publicat l’any
1798 reagrupant tres sonates (5, 6 i 7) que es
caracteritzen per la seva originalitat artística i
el seu caràcter humorístic. La sonata número
6, una de les preferides de Beethoven,
constitueix una etapa clau a la seva evolució
musical. A l’humor imprevisible, inesperat de
l’Allegro inicial, distès i exuberant, li succeeix
l’Allegretto més seriós, més fosc. La felicitat
resplendent i la inspiració ens porten cap
a un Presto escrit sobre un fons de lleugera
inquietud.

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.

Amb la sonata núm. 21, composta el 1804 i
dedicada al seu primer protector (el comte
14

romàntica, l’angoixa i la solitud de l’home en
un món buit d’interès. Els quatre moviments
s’encadenen sense pausa i troben la seva
unitat en la cèl·lula rítmica d’obertura i en les
seves transformacions successives. L’Allegro
exposa tots els temes amb energia. L’Adagio,
lluny de ser un moment de respir, esclata en
cinc variacions palpitants seguit d’un Scherzo
(Presto) d’intensitat creixent que entrellaça
dos valsos lírics i condueix al tros de bravesa,
la impetuositat d’una fi altament virtuosa.

Ferdinand de Waldstein) la música “per a”
piano de Beethoven es converteix realment,
segons un crític, en música “de” piano, ja que
el compositor explota, sobretot en termes
tímbrics, les millores mecàniques realitzades
a l’instrument (teclat perllongat a l’agut).
L’Allegro llança la sonata amb passió. Una
cançó, lenta i curta, una mica enigmàtica,
domina la introducció que condueix sense
problemes a la melodia del Rondo, com
un dia que s’aixeca. Aquesta gran variació
amplificadora, una autèntica proesa
d’animació i lirisme, es basa en una cadena
diabòlica de trinos, fins a la vertiginosa i
lluminosa conclusió.

L’obra de Chopin que podrem sentir,
composta entre 1830 i 1836, va ser dedicada a
una de les seves alumnes, la baronessa Sarah
Frances d’Est. Es compon de dos moviments
on es troba la doble personalitat de Chopin,
somiadora i apassionada. L’Andante,
impregnat de l’esperit de l’òpera belliniana,
sostenint-se sobre un moviment ondulatori
de la mà esquerra, evoluciona en el clima de
recolliment d’un Nocturn, en net contrast
d’atmosfera amb els accents inflamats de
l’Allegro molto de la Polonesa, cant patriòtic
d’una nació perseguida.

Component la sonata Wanderer l’any 1822,
Schubert respon a l’encàrrec d’un aristòcrata
vienès que desitja tocar una peça brillant.
L’obra estava centrada en tal virtuosisme
extrem que les seves dificultats superaven les
capacitats pianístiques del mateix Schubert.
El compositor manlleva el tema d’un dels seus
Lieder, « Der Wanderer » el viatger, del qual
les paraules evoquen, segons la imatgeria

Programa
Beethoven, L. v. (1770-1827)
Sonata núm. 6 Op. 10 núm. 2 en Fa Major
Allegro - Allegretto - Presto
Sonata núm. 21 Op. 53 “Waldstein” o “L’Aurore” en Do Major
Allegro con brio - Introduzione (Adagio molto) Rondo (Allegretto moderato/Prestissimo)
Schubert, F. (1797-1828)
Wanderer Fantasie Opus 15 D 760 en Do Major
Allegro con fuoco, ma non troppo - Adagio - Presto - Allegro
Chopin, F. (1810-1849)
Andante spianato i grande polonaise brillante Op. 22 en mi b Major
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El retaule major de Sant Cerni

imatges de la Verge Maria i l’arcàngel Gabriel
que representen el tema de l’Anunciació
a les volutes dels laterals dels extrems. La
rudimentària imatge central de Sant Cristòfol
amb el plafó pintat que li fa de fons és molt
posterior a la resta de retaule i substitueix
el que segur que era una representació del
Calvari.

Es tracta d’un retaule barroc datat de 1651.
Presenta tres pisos i cinc carrers.
Està format per un basament d’escaletes
amb un sagrari a la part central i dues portes
decorades amb sant Pere i sant Pau, un a cada
costat. Sobre el sagrari trobem una fornícula
amb una imatge de la marededéu.

Presidint la cimera del retaule trobem Déu
Pare en actitud de benedicció.

Als dos pisos superiors es combinen escenes
pictòriques amb imatges esculpides de sants.
Al primer pis, la imatge central que domina
el retaule és la del patró sant Cerni vorejat
per sant Miquel i sant Isidre un a cada costat.
Les dues taules policromades dels extrems
són escenes del martiri de sant Cerni, en una
es mostra la seva captura dins la catedral
de Tolosa i en l’altra el seu suplici i mort en
ser arrossegat per un brau pels carrers de la
ciutat.

www.andbank.com/andorra

Autor: Lluc Pol

Al tercer pis trobem la imatge de Santa Bàrbara
i Sant Antoni de Pàdua, acompanyats per les
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SECTOR SOLDEU

WWW.GRANDVALIRA.COM
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TRIO CLARET
14 de novembre de 2020, 17h., Sant Cerni de Canillo

Gerard Claret, violí
Sergi Claret, viola
Jordi Claret, violoncel

* Aquest concert s’oferirà en streaming per www.andorradifusio.ad

a la Cripta de Cambrils, al Cicle de Sant Cugat
a Escena al Claustre del monestir, als sopars
musicals de Can Ametller, i al Concert d’Estiu
de la plaça d’Estamariu.

Després d’uns quants anys compartint
escenaris amb l’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra (ONCA), en Gerard Claret i els seus
fills Sergi i Jordi, han decidit engegar amb
molta il·lusió aquest nou projecte de música
de cambra.

Comentari musical

Al mateix temps que és poc usual aquesta
congregació també ho és aquesta formació
cambrística. Tot i així grans compositors com
Mozart, Beethoven i Schubert van escriure per
a aquest conjunt obtenint bellíssims resultats.
Avui ens presentem amb un programa que
inclou precisament algun d’aquests creadors
però que també hem volgut que fos variat.

Els cinc trios de corda que Beethoven va
composar, són obres de joventut tot i que
podem afirmar que ja es tracta d’obres
importants i de qualitat perquè s’hi va
dedicar com a preparació i pràctica de cara
als encàrrecs que havia rebut d’escriure
quartets de corda. És palès l’espai primordial
que ocupen els quartets en la trajectòria i
l’evolució de tota l’obra de Beethoven. No va
tornar a escriure cap més trio de corda però
va morir escrivint quartets. Aquest Op. 8 està

Al 2019 el Trio Claret ha fet una gira per
Costa Rica dins del Festival Internacional
Credomatic. Ha actuat al cicle dels Concerts
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circumstàncies, Mozart faci un desplegament
tan ric de recursos temàtics i formals que la
defineixen com una joia del repertori clàssic
per a trio de corda. Avui us en presentem
dos moviments, l’Adagio d’un alt contingut
dramàtic i el Minuet d’un caràcter més
popular.

inspirat en el Divertiment de Mozart del qual
avui també podreu escoltar dos moviments.
Tot i ser considerada música escrita per
l’entreteniment, ja presenta algunes
innovacions formals que ens anuncien el
Beethoven posterior amb una obra plena
de finor, elegància i d’una gran inspiració
melòdica.

Podem dir que Zoltan Kodály, juntament
amb Bela Bartok, és considerat un dels pares
de la música hongaresa moderna i sense
cap mena de dubte, un dels més importants
compositors hongaresos del segle XX,
creador també d’un mètode pedagògic
que es va aplicar a tot el món. Ben aviat es
va interessar per les melodies populars del
seu país efectuant un important treball de
camp i recuperant cançons populars en els

Pel que fa al Divertimento de Mozart, ens
situa davant d’una obra de maduresa escrita
uns mesos després de les seves tres últimes
simfonies. Mozart es trobava en una difícil
situació financera. Com d’altres vegades,
va escriure a un amic francmaçó sol·licitant
un préstec i dedicant-li a canvi aquesta
formidable composició. És ben curiós
que en una obra que podia semblar de
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llocs més remots d’Hongria. L’Intermezzo,
escrit al 1905, coincideix amb l’inici d’aquesta
etapa de recerca i reuneix melodies populars
hongareses en un únic moviment expressiu,
de caràcter tranquil i relaxat.

relacions sentimentals inspiraven la seva
música i ens podem fàcilment imaginar en
cada variació diferents estats d’ànim i fins i tot
algun intercanvi d’opinions...
Finalment sentirem música de Kreisler, la
faceta compositiva del que va ser violinista
i compositor, ha estat sempre un dels seus
trets característics. Fou considerat un dels
més grans de la història i era apreciat per
la seva sonoritat d’una especial bellesa i
perfectament reconeixible des de la primera
nota. Kreisler va patir els horrors de la Primera
Guerra Mundial com a soldat de l’exèrcit
austríac i aquesta Marxa Vienesa podria ser
perfectament una paròdia sobre l’esperit del
militarisme austrohongarès.

Richard Strauss, director i compositor molt
prolífic, és valorat sobretot per les seves obres
simfòniques, lieders i òperes. Qui no recordarà
el seu tema “Així va parlar Zaratrusta” en la no
menys famosa pel·licula de Kubrick “2001 una
odissea de l’espai”.
Les variacions sobre una cançó popular
bavaresa, escrites quan tenia 18 anys, tenen
el subtítol “La meva xicota està creuada amb
mi”. No seria la primera vegada que les seves

Programa
Beethoven, L. v. (1770 - 1827)
Serenata Op. 8 (celebració 250 aniversari Beethoven)
Marcia/Allegro - Adagio - Menuetto/Allegretto - Adagio/Scherzo - Allegretto
alla Polacca - Andante quasi allegretto amb variacions - Marcia/Allegro
Mozart, W.A. (1756 - 1791)
Divertiment en mi b Major
Adagio - Minuet/Allegretto
Kodaly, Z. (1882 -1967)
Intermezzo
Strauss, R. (1864 - 1949)
Variacions sobre un tema popular de Bavària
Kreisler, F. (1875 - 1962)
Marxa miniatura vienesa
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SOMRIEM!
Els dies s’escurcen. Les nits s’allarguen.
Cauen les fulles. El cel és gris... és la tardor.
Els canillencs somriem. Compartim
la bellesa. Ens captiven el centenar
de tonalitats de colors dels boscos.
La caiguda de les fulles deixa pas a
l’esperança d’una nova primavera. El ric
patrimoni de l’església parroquial de
Sant Cerni emmarca tanta beutat. La
bella imatge del segle XVII del Sant Jordi
del retaule de l’altar major ens convida
al somriure. Josep Maria de Sagarra, en
contemplar-lo l’any 1930, n’acceptà la
invitació. La cantà poèticament amb
puny i lletra per regalar-la al seu rector de
Canillo, mossèn Joan Cortés. Diu :

El Sant Jordi canillenc, talla única de Sant
Jordi dins el Principat d’Andorra, ens
somriu novament. Diu en la poesia de J.M.
de Sagarra:

I si et volem tenir al nostre costat,
sant de la jovenesa
sols et volem tenir com t’hem imaginat,
Sempre amb l’ànima encesa!

I una cabellera perfumada
abandonada graciosament,
i perquè fas tan goig a la MIRADA,
per’xó, Sant Jordi, et duem voluntat,
perquè ets el nostre, diferent dels altres,
i ets més valent i més agençat,
i et sentim com bategues amb nosaltres.

I perquè tens un rostre SOMRIENT...
Ja ho sabem tots, els
s’encomanen uns als altres.

somriures

Jordi Claret amb el violoncel, Gerard
Claret amb el violí i Sergi Claret amb la
viola ens MIREN i ens SOMRIUEN mentre
un vent de tardor s’agermana amb els
aplaudiments d’uns assistents lliurats en
cos i ànima a la BELLESA.

La Cambra Romànica amb Beethoven
(1770-1827), Mozart (1756-1791) i Kodaly
1882-1967) orna amb les melodies la
bellesa que la magnífica sonoritat del
temple fa més exultant.
Com podem mostrar el somriure, si la
mascareta ens l’ofega?

Mossèn Ramon de Canillo
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Tots

sumem per la cultura

i ara, especialment, pel Cambra Romànica.

SIGMA
conomistes
24

25

RECITAL líric de MARIA SOLÉ
21 de novembre de 2020, 17h., Sant Cerni de Canillo

Maria Solé, mezzosoprano
Nicolas Licciardi, piano
Jordi Albelda Santamargarita, violoncel

Aquest concert s’oferirà en streaming al canal de Youtube de l’associació

Maria Solé

Paris Diderot i paral·lelament fou acceptada
al conservatori de Pantin on actualment, amb
l’ajut de la prestigiosa cantant Beatrice Uria
Monzón, es prepara per entrar al Conservatori
Nacional Superior de París.

Mezzo-soprano nascuda a Andorra, comença
als 7 anys estudiant piano a l’escola de
música Harmonia i del 2016 al 2018 també a
l’Institut de Música d’Andorra la Vella. Als 10
anys passa a formar part del Cor dels petits
cantors d’Andorra on serà formada durant
diversos anys per Catherine Metayer. Del 2015
al 2017 participa al Festival A Nau Voix de la
Baule, França, en la categoria Joves talents.
Va formar part de les òperes organitzades per
Andorra Lírica a Sant Julià com a corista on
finalment als 16 anys interpretà el rol solista
d’Annina a la Traviata de Verdi. L’any 2018
comença a estudiar geofísica a la universitat

Jordi Albelda Santamargarita,
Veure pàgina 31.
Nicolas Licciardi,
Veure pàgina 14.

Programa
Massenet, J. (1842 - 1912)
Elegie
Fauré, G. (1845 - 1924)
Après un reve
Les berceaux
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Kodaly, Z. (1982 - 1967)
Adagio for cello and piano
Berlioz (1803 - 1869)
La captive
Godard, B. (1849 - 1895)
La berceuse de Jocelyn
Mozart, W. A. (1756 - 1791)
Ària Dorabella è amore è un ladroncello (de l’òpera Cosí fan tutte)
Vivaldi, A. (1678 - 1741)
Ària Merope sposa son disprezzata (de l’opéra Bajazet)
Ambroise, T. (1811 - 1896)
Ària d’Éros Sommeil sommeil (de l’òpera Psyché)
Saint-Saëns, C. (1835 - 1921)
Ària de Dalila Mon coeur s’ouvre à ta voix (de l’òpera Samson et Dalila )
My Fair Lady (1964), música de Loewe, F.
I could have danced all night
Gómez, W. (1950 - 2012)
Ave Maria
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on trobarem la seva datació: 1618. També
podem trobar una bonica representació de la
Verge sobre la mitja lluna. A la part superior
sis gruixudes nanses la uneixen al seu jou de
fusta i pedra.
La segona en mida és la Maria. És la campana
datada més antiga del país, la va fondre el
mestre Gascoy que possiblement tingués
origen francès. Fa 79 cm de diàmetre i pesa
uns 250 Kg. Antigament anunciava junt
amb la Grossa a missa, tocava a Temporal i
actualment encara toca a difunts i se la pot
sentir conjuntament amb la petita Melciora
mentre toca els quarts.
La tercera campana és la Santa Bàrbara, de
1833, i que mira cap a Prats i el Forn. Fa 60
cm de diàmetre i deu pesar uns 110 Kg. És
trencada des de fa molt temps, i cap als anys
50 semblaria que la van intentar reparar al
peu mateix de la torre. La van despenjar i
baixar al cementiri i allà un senyor francès
(amb tota la bona fe del mon) va fondre el tros
que li van llevar i, del bronze resultant, va fer
el pegat que encara avui en dia es pot veure,
no tornant a sonar mai més. Quan es trencava
una campana (fins fa poc) s’havia de tornar
a refondre. Avui en dia es podria recuperar
sense necessitat de refondre amb modernes
tècniques. Tot i que no està signada, la va
fondre el mestre fonedor Ignasi Jaquetti. És
de traça una mica matussera, marca de la casa
personal i inconfusible del mestre urgellenc.

Les campanes de Sant Cerni,
per Robert Lizarte Fernández, campaner
El campanar de l’església parroquial de
Canillo acull a la seva darrera planta quatre
campanes magnífiques: La Saturnina, la Maria,
La Melciora i la Bàrbara.
Son bronzes de quatre segles i mides diferents.
La més antiga és la Maria datant del 1486 i la
més nova la Melciora datant del 1904. Totes
quatre van ser foses a peu de torre, és a dir
que el mestre que les va fondre ho va fer in
situ amb els elements autòctons de la terra.
El material de que són fetes les campanes un
aliatge del 78% de coure i un 22% d’estany.

MAR

QUET

Gourmeterie ®

Enginyeria – Instal·ladora

Especialitats gastronòmiques

Projectes fotovoltaics

Vins
Restaurant

farriol@sud-andorra.com
(+376) 396429

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

www.sud-andorra.com

La darrera campana és la Melciora o petita,
anomenada així perquè quan la van beneir
i col·locar al campanar el dia 6 de gener
de 1905. És del 1904 i la va fondre el gran
mestre càntabre Pablo del Campo Alvarado,
excel·lent fonedor itinerant, que visità
casa nostra entre el 1899 i el 1905 fonent
magnífiques campanes arreu del país. Fa 57
cm de diàmetre i pesa uns 90 Kg.

La campana més grossa és la Saturnina,
datant del 1618 i que fa 107 cm de diàmetre
pesant uns 700 Kg. Està ubicada a l’interior
del campanar i comparteix estructura amb la
Maria. Presenta decoracions vegetals en tot el
seu contorn i al mig, una gran creu de Calvari

28

+376 870 550

booking@sporthotels.ad

Crta. General 2 /sn AD100 Soldeu, Andorra

www.sporthotels.ad
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QUARTET MARIA CASADO
28 de novembre de 2020, 17h., Sant Cerni de Canillo

Jordi Albelda Santamargarita, violoncel
Cristobal Jaubert de Valcárcel, violoncel
Jairo Rodríguez Visuerte, violoncel
Rafael Tejero Peregrina, violoncel

* Aquest concert s’oferirà en streaming per
www.andorradifusio.ad

Cristobal Jaubert de Valcárcel

És membre de la Jove Orquestra de Canàries
JOCAN. Actualment estudia al CSMC amb
Miguel Jaubert i al Musikae global Music, curs
d’alta especialització de Madrid, amb María
Casado.

Nascut a Barcelona i fill de músics, va rebre des
d’edats primerenques iniciació a la formació
musical, començant a l’Escola Municipal
de Santa Cruz de Tenerife. Posteriorment
va accedir al Conservatori Professional, on
va realitzar estudis de violoncel amb els
professors Juraj Janosik i Irene Gutiérrez,
rebent Matrícules d’Honor en els últims
cursos a les assignatures de violoncel i música
de cambra, a més del Premi de final de
Grau i el Premi Extraordinari d’Ensenyament
Professional de la Comunitat Autònoma de
Canàries.

Jairo Rodríguez Visuerte
Va néixer a Tenerife el 2001, i comença a tocar
el violoncel als 8 anys. L’any 2019 acaba el grau
professional, rebent el Premi Extraordinari
d’Ensenyaments Artístics de Canàries.
És guanyador de l’edició de 2019 del primer
premi del concurs Cidade de Vigo a la seva
categoria. També a la fase autonòmica del
concurs Intercentros Melómano, a les edicions
de 2016 i 2018. Ha rebut classes magistrals de
violoncel·listes com Jean-Guihen Queyras,
Asier Polo o Sebastian Klinger.

Ha realitzat cursos i classes magistrals amb
els professors Arnau Tomàs (Quartet Casals),
Sebastian Klinger, Judith Emert, Pablo
Ferrandez, Rafal Jezierski, Lluís Claret, Asier
Polo i María Casado.
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Jordi Albelda Santamargarita

Concurs internacional Dotzauer, a Dresden
(2019).

Neix l’any 2002 a Andorra. Des dels 7 anys
rep classes de violoncel a l’Institut de Música
d’Andorra amb Cristina Sahuquillo i Lluís
Claret. Acaba els estudis en aquest centre
l’any 2018, obtenint una matrícula d’honor.
Durant alguns anys ha rebut formació de l’excatedràtic de Rotterdam Adrian van Dongen
a València, i posteriorment estudia amb María
Casado.

Rafael Tejero Peregrina
Nascut a Granada l’any 2001, inicia els seus
estudis musicals als 9 anys en l’especialitat
de violoncel al conservatori professional
Ángel Barrios de la mateixa ciutat. L’any 2015
comença a estudiar sota la tutela de María
Casado, la seva actual professora, podent
rebre esporàdicament cada any classes
magistrals de la mà d’Asier Polo.
Des de l’any 2015 assisteix regularment al
Curs Forum Musikae, celebrat a Madrid al
mes de juliol, amb el privilegi de tocar per
professors del prestigi d’Iván Siso, Timora
Rosler, Sebastian Klinger, Judith Ermert;
així com rebent classes magistrals de mans
d’Israel Fausto, Pavel Gomziakov, Maria

Ha assistit a cursos com Forum Musikae,
Garda Masters o el curs dirigit pel mestre Lluís
Claret a Fontfroide, on ha rebut classes de
mestres com Peter Bruns, Asier Polo o Danjulo
Ishizaka.
Ha sigut guanyador de diverses edicions del
concurs d’interpretació d’Andorra la Vella, del
concurs internacional de Catarroja (2019) i del
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compositor català Gaspar Cassadó i la seva
suite d’estil nacionalista, que mostra tant
les possibilitats expressives de l’instrument
com el virtuosisme de l’intèrpret; i acabant
amb la sonata innovadora i trencadora per a
violoncel sol de l’hongarès György Ligeti, on
es mostra la presència del violoncel en les
avantguardes actuals.

Kliegel, Mikolaj Konopelski, Johannes Krebs,
Peter Hörr i Reinhard Latzko entre altres.
Ha sigut i és membre d’orquestres joves com
l’Orquestra Jove de Granada, l’Orquestra Jove
d’Andalusia o la Jove Acadèmia de l’Orquestra
Ciutat de Granada.
Comentari musical

En la segona part del concert els quatre
instruments s’ajunten per fer cambra plegats
i mostrar totes les possibilitats sonores del
conjunt del quartet de violoncels. En primer
lloc interpreten la Serenade per quatre
violoncels de Georg Goltermann, tot seguit
una peça breu anomenada Gente humilde,
d’autor desconegut, i per últim Pregherie del
compositor italià Luigi Forino.

En aquest concert s’ajunten quatre violoncels
que ofereixen un gran ventall de possibilitats
musicals dins el pla solístic i cambrístic. La
primera part del concert se centra en tot allò
que és capaç de fer aquest instrument en
solitari, començant amb el barroc més pur
de Johann Sebastian Bach, amb la quarta i la
segona suite per violoncel sol, peces d’una
bellesa i puresa extraordinària; passant pel

Quadre de Sant Pere
En aquesta obra de grans dimensions datada
de mitjans del s. XVII trobem representada la
figura de l’apòstol Sant Pere. El mestre pintor
que el va fer és el mateix autor de les taules
policromades del retaule major de Canillo,
conegut com a Mestre d’Ansalonga, ja que
és l’autor d’aquest retaule i d’altres obres
destacables del país. Es tracta d’un pintor
que és capaç de dotar els seus personatges
d’una personalitat pròpia tal i com podem
apreciar en aquest quadre o en el sants Pere
i Pau representats a les portes del basament
del retaule major de Canillo (vegeu pàgina
18). Com a pintor empra també una gamma
cromàtica molt característica com són el blau
del vestit del sant que sovint combina amb
ocre pel mantell com podem veure en els dos
sants Pere que acabem de citar.

Programa
Bach, J. S. (1685 - 1750)
Suite per Cello solo núm. 4
Cassadó, G. (1897 – 1966)
Suite per Cello solo
Bach, J. S. (1685 - 1750)
Suite per Cello solo núm. 2
Ligeti, G. (1923 – 2006)
Sonata per Cello solo
Goltermann, G. (1824 – 1898)
Serenade per 4 Cellos
Anònim
Gente humilde
Forino, L. (1868 – 1936)
Preghiere

50 ANYS CREANT I COMPARTINT
EXPERIÈNCIES A SOLDEU
Sentir-se com a casa, gaudir
de la bona gastronomia, descansar
en un entorn de muntanya,...
Tot això i més, és possible al Naudi.
#alnaudicomacasa

www.hotelnaudi.com
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Associació AMICS DEL CAMBRA ROMÀNICA

la V 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*:

Una manera de ser,
una manera de fer.

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
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També ens trobarà a

www.bsa.ad
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Patrocina

Col.labora

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

Mediapartner
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Dipòsit Legal: AND. 284-2020

Organitza

