Dissabtes musicals
del 16 d’octubre al 27 de novembre de 2021
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PROGRAMACIÓ 2021
16 d’octubre, 19 h Santuari de Meritxell*
ONCA amb Raúl García (concertino director)
(Retorn al passat)

23 d’octubre, 17 h Sant Cerni de Canillo
QUARTET VIVANCOS
(Beethoven, Vivancos, Webern)

30 d’octubre, 19 h Santuari de Meritxell*
TRIO PIRENE

(El pelegrí de Meritxell, obres d’Ignacio Ribas per flauta travessera, soprano i guitarra)

6 de novembre, 17 h Sant Cerni de Canillo
QUARTE ATENEA
(Britten, Beethoven, Shostakovich)

13 de novembre, 17 h Sant Cerni de Canillo
TRIO DESCONCIERTO
(Música Europea - Elles i ells)

20 de novembre, 17 h Sant Cerni de Canillo
TRIO JAKOB
(Haydn i Brahms)

27 de novembre, 17 h Sant Cerni de Canillo*
DUO STRINGS BAND, CARLES CASES I SVETA TRUSHKA
(Històries sonores per violoncel i piano)

Benvolguts amics,
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Tots els concerts s’oferiran en streaming a www.youtube.com/AmicsCambraRomanica
* Concert de pagament, 5€ que es pagaran a l’entrada.

! Informació i reserves:

www.amicscambraromanica.ad
amicscambraromanica@gmail.com
Associació Amics Cambra Romànica (+376) 673 434
Entrada lliure amb taquilla inversa a la majoria de concerts.
Tots els actes poden variar en funció de les recomanacions sanitàries vigents.
Consulteu la nostra web abans dels concerts.
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Un any més estem contents de poder-nos retrobar a la parròquia de
Canillo envoltats de cares conegudes i sobretot de música. La música
de cambra és el que ens agrupa aquests dies, però també des de la junta
creiem en el pes de la cultura com a base de la nostra societat, que ens
uneix, ens reconforta, ens repta i ens posa cara a cara amb les emocions
més universals.
Per primera vegada podrem gaudir d’una orquestra de cambra, gràcies
a la col·laboració i inestimable generositat de la Fundació ONCA. Ens
ofereixen un inici de cicle immillorable i ens recorden que junts som
més forts.
Empenyent noves generacions de músics -com ho són els joves grups
que ens visiten- fomentant la seva formació -amb la presència dels
grups guanyadors del Concurs Internacional Cambra Romànica en
les edicions de 2020 i 2021- consolidant propostes amb segell andorrà
-com el Trio Desconcierto o el Trio Pirene- impulsant la creació i la
maduració cap a noves etapes de la música clàssica del futur -és altament
sorprenent que en un sol cicle puguem gaudir de l’estrena absoluta de
dues peces en concerts diferents (!)- i tot això sense perdre de vista el
segell Cambra Romànica: música de proximitat, d’altíssima qualitat i
viscuda en família. Grans concerts ens esperen aquesta tardor.
Una vegada més 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, la Fundació Crèdit Andorrà
i la Fundació ONCA.
La junta de l’Associació Amics del Cambra Romànica vol dedicar
expressament els concerts d’aquest cicle a tot el col·lectiu sanitari,
gràcies al qual podem fer front a la pandèmia i promoure iniciatives
com la present.
Us desitgem un gran cicle i molta música,
Clara PLADEVALL

Presidenta de l’Associació Amics del Cambra Romànica
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RETORN AL PASSAT

16 d’octubre, 19 h,
Santuari de Meritxell*

Raúl García,
concertino director
Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra
*Entrada del concert 5€

Raúl García Marian, violinista i director
Després d’estudiar al Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, Raúl va
traslladar-se a la universitat de Wisconsin
(Estats Units) amb Vartan Manoogian i
al Royal Northern College of Music” de
Manchester (Anglaterra) amb Yossi Zivoni,
on es va graduar amb els diplomes de “BArts”
i “Postgraduate”, amb la medalla “Hiles” de
millor instrumentista de corda de la seva
promoció.
Ha actuat com a solista a múltiples auditoris, i
ha fet concerts de música de cambra en gires
per Espanya, Anglaterra, Alemanya i països
escandinaus.

Ha sigut concertino a la RNCM Symphony
Orchestra o la Scottish Chamber Orchestra
d’Anglaterra, així com col·laborador en
nombroses orquestres europees.

És col·laborador com artista habitual al Centro
de Estudios Pianísticos, destacant recentment
la seva participació al Bartók Project, amb el
pianista Sergi Pacheco.

Des de la seva arribada a Barcelona l’any 2003
el Raúl forma part de l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya, del
qual és assistent de concertino. També ha
sigut concertino de l’Orquestra Simfònica
Camerata XXI des de la seva fundació al
2004 fins el 2014, concertino convidat de
l’Orquestra Simfònica del Vallès i actualment
és també concertino convidat a l’Orquestra
Ciutat de Granada.

Ha sigut professor de tècnica orquestral al
Curs internacional de direcció Eduard Toldrà,
amb la Filharmònica de Cambra de Catalunya,
amb els mestres Riccardo Frizza i Donato
Renzetti.

La seva tasca en grups de cambra l’ha dut
a actuar amb artistes com el pianista Javier
Perianes i amb la pianista Alice Sara Ott, artista
exclusiva del segell “Deutsche Gramophone”.
Habitualment realitza concerts al cicle de
cambra de l’OBC i festivals de Barcelona com
l’Obertura Spring Festival 2019.

Alguns dels premis que acumula són el
del “Concurso Permanente de Juventudes
Musicales de España”, el “Premio Nacional de
Violín Pablo Sarasate” o el “Premio Nacional de
Violín Joan Massià”.
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Comentari musical
Retorn al passat – El segle XX transforma la
música del passat. Obres d’autors del segle
XX inspirades en músiques antigues.
El segle XX, especialment en el període d’entre
guerres, sobtadament troba la inspiració en
el passat. Un gran nombre de compositors
beuen de fonts que van des del Renaixement
fins al segle XVIII (el romanticisme els queda
massa proper per considerar-lo el seu passat)
per re-elaborar i transformar les músiques
dels autors antics i adequar-les al seu gust
modern. Va ser un particular “retorn al passat”
que presentem en un atractiu concert
d’aquells que uneixen interès musical i fàcil
audició.

Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
La Fundació ONCA és una entitat formada
pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit
Andorrà. Gestiona diferents projectes artístics
al voltant de tres eixos principals: Andorra formació - persones.
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Programa
Ottorino Respighi (1879-1936)
Antiche danze et arie per liuto, de la tercera suite
Italiana
Arie de corte
Siciliana
Passacaglia

Benjamin Britten (1913-1976)
Simple symphony
Boisterous bourrée
Playful pizzicato
Sentimental sarabande
Frolicsome finale

Foto: Clàudia Campos

Herbert Murrill (1909-1952)
A set of country dances
Mayden Lane
Hunsdon House
Staines Morris
Three Meet
Parson’s Farewell
Barrack Hill
The Queen’s Delight
Gramachree is a Sup of Good Drink
Basílica de Nostra Senyora de Meritxell

protectora del Principat d’Andorra i celebra
la seva festivitat el 8 de setembre, dia que
l’església dedica a les mares de Déu trobades.
L’any 1914 es declarà aquesta diada festa
nacional d’Andorra. La Mare de Déu de
Meritxell no va ser poder coronada fins l’any
1921 en motiu de l’esclat de la Primera Guerra
Mundial.

La capella romànica data del segle XII. El
poble de Meritxell ja consta documentat en
el document concòrdia de l’any 1176.
La primitiva església de Meritxell era un
temple humil dedicat a Santa Maria en un
lloc de pas entre Canillo i Encamp presidit
per una imatge romànica en talla de fusta
datada al segle XVII. La troballa de la Mare
de Déu de Meritxell es troba recollida en
forma de llegenda. Al llarg del segle XVII la
capella fou objecte d’una ampliació, moment
en que s’hi va incorporar una imatge gòtica
en substitució de la talla romànica. Durant
la segona meitat del segle XX és va tornar
a recuperar la talla romànica per presidir
l’altar. L’església va ser víctima d’un incendi la
matinada del 9 de setembre del 1972, poques
hores després de què si hagués dut a terme
el tradicional aplec anual. A causa de l’incendi
de la primitiva església només en van quedar
els murs i també desaparegueren les imatges
romànica i gòtica de la Mare de Déu.

Després de l’incendi de l’any 1972 es va
encarregar la construcció d’un nou santuari
a l’arquitecte català, Ricard Bofill Levi. El nou
edifici inclou diversos estils arquitectònics i
vol fusionar-se amb el paisatge que l’envolta.
La creació de la nova talla de la Mare de Déu,
rèplica de la talla romànica, fou encarregada
al Sr. Jaume Rossa de Canillo. Aquesta imatge
fou substituïda per una nova imatge creada
per un equip de tallistes proposat pel Bisbat
d’Urgell l’any 2016, i al mateix temps es
construí un cambril per a la seva exhibició
dissenyat per l’arquitecte Antoni Pol. El
santuari nou s’inaugurà el 8 de setembre del
1976.
El santuari fou declarat com a basílica menor
pel Papa Francesc l’any 2014. En el seu interior
és pot visitar una interessant col·lecció de
bíblies procedents de tots els països del món.

La imatge de la Mare de Déu era i és molt
venerada pels habitants d’Andorra. L’any 1873
la imatge de la Mare de Déu de Meritxell
fou declarada pel Consell General patrona i
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QUARTET VIVANCOS

23 d’octubre, 17 h,
Sant Cerni de Canillo

Jordi Prim, violí
Anna Sanchis, violí
Estela Megías, viola
Quim Tejedor, violoncel

Biografia

cicle de cambra de la Societat Filarmònica de
València o al prestigiós Festival Pau Casals de
Prades.

El quartet Vivancos és un jove quartet format
per quatre estudiants de l’Escola Superior
de Música de Catalunya l’any 2018, sota
el mestratge del prestigiós i mundialment
reconegut Quartet Casals. També han rebut
classes d’Helena Satué, integrant del Cosmos
Quartet, Loic Rio, integrant del Modigliani
Quartet, Sol Gabetta, Cristoforo Pestalozzi o
Ashan Pillai entre d’altres.

Son guanyadors del primer premi al III
Concurs Internacional Cambra Romànica
d’Andorra l’any 2021.
Han estat seleccionats per participar al
Festival Internacional Pau Casals de Prades
de l’estiu del 2021, tant com a quartet com
formant part de l’orquestra i treballant amb
directors i solistes com Gautier Capuçon,
Renaud Capuçon, Vladimir Spivakov i Sol
Gabetta.

Van ser escollits per participar a la inauguració
del Festival Internacional del Grec l’estiu del
2019 juntament amb el prestigiós Kronos
Quartet, de qui van rebre masterclasses i van
actuar conjuntament.

Pròximament, estrenaran i enregistraran
una obra del compositor Bernat Vivancos
dedicada al propi quartet.

Han participat en diferents cicles de
concerts arreu del país com el del Paranimf
de la Universitat de Barcelona, el de la Real
Acadèmia de les Belles Arts de Sant Jordi,
el cicle de Cambra Romànica d’Andorra, al

Comentari musical
El concert començarà amb Beethoven, amb
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sinceres, -a voltes a cau d’orella-, són les més
veritables.” Ho diu l’evangelista Mateu: “...en
canvi, tu, quan preguis, entra a la cambra més
retirada, tanca-t’hi amb pany i clau i prega al
teu Pare, present en els llocs més amagats...”

el seu quartet número 1 que va ser escrit l’any
1799 i dedicat al príncep Joseph Franz von
Lobkowitz. Era l’època en la que el gènere del
quartet de corda estava en plena esplendor.
Se li han reconegut ressons de la sonata
per a violí núm. 32 de Mozart, o del quartet
de Haydn Op. 50 núm. 1. Va ser dels primers
quartets del gran compositor (tot i que va ser
escrit després del que actualment es coneix
com a quartet número 3).

Acabarà el concert amb Langsamer Satz.
Webern va compondre aquesta peça l’any
1905 però no es va estrenar fins al maig de
1962 a Seattle (Estats Units). El Langsamer
Satz (significa “moviment lent”) es va originar
durant una excursió a la baixa Àustria, on
Webern anà amb la seva cosina, Wilhelmine
Mörtl, que més tard esdevindria la seva
esposa. És una peça que ens parla d’amor,
d’un enamorat Webern de 21 anys.

El concert continuarà amb una estrena
absoluta del compositor Bernat Vivancos.
“Oratio”, com el seu nom indica, vol ser una
pregària. Una pregària íntima i pura, senzilla,
sense escarafalls, sense artificis, sense més
pretensions que un diàleg d’amic a amic.
És una música que vols ser fresca, potser
ingènua, on les melodies principals es
repeteixen en forma de diàleg, de conversa,
sense que cap part prengui un protagonisme
excessiu, ni qui resa, ni qui rep la pregària.
Les paraules, fluides i senzilles, però sobretot
9

Programa
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Quartet de corda núm. 1, Op. 18 en fa Major
Allegro con brio
Adagio affettuoso ed appassionato
Scherzo. Allegro molto
Allegro
Bernat Vivancos (1973)
Oratio*
Anton Webern (1883 - 1945)
Langsamer Satz
*estrena absoluta

Església de Sant Cerni de Canillo
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.
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TRIO PIRENE
30 d’octubre, 19 h,
Santuari de Meritxell*

David Sanz, guitarra clàssica
Jonaina Salvador, soprano
Jordi Gendra, flauta travessera
*Entrada del concert 5€

David Sanz, guitarra clàssica

Terrassa i Festival Internacional Narciso Yepes
entre altres. Conté diversos enregistraments
a Anacrusi (AC016-AC021) i Ars Harmònica
(AH162). Realitza també enregistraments per
a Catalunya Música i RNE-Radio Clásica.

Neix a Barcelona on inicia els seus estudis
musicals de guitarra amb Sergi Vicente.
Posteriorment continua els seus estudis
superiors amb Xavier Coll i Carles Trepat. Obté
el Títol Superior al Conservatori d’Alacant sota
el mestratge de José Tomàs. Realitzarà cursos
de perfeccionament amb guitarristes com
David Russell, Manuel Barrueco o Alvaro Pierri
entre altres.

Realitza
estudis
de
ComposicióInstrumentació al Conservatori de Badalona i
cursos de formació a càrrec de compositors
com Helmut Lachenmann, Mauricio Kagel,
Hans Zender, Carles Guinovart, Gabriel Brncic
o Francisco Kropfl.

Com a intèrpret difon la música del segle
XX i XXI, especialment d’autors catalans,
destacant estrenes de David Padrós, Josep
Maria Mestres-Quadreny, Josep Soler,
Salvador Brotons, Jesús Rodriguez-Picó, Carles
Guinovart, Francesc Taverna-Bech, Miquel
Roger i Jaume Torrent entre molts altres.

Màster en Patrimoni Musical per la Universitat
d’Oviedo, en l’actualitat cursa la seva tesi
doctoral a la Universitat de Girona sobre
el compositor català Josep Maria Mestres
Quadreny. En la seva vessant pedagògica
imparteix docència a l’Institut de Música
d’Andorra la Vella.

Ha realitzat diversos recitals al Palau de
la Música Catalana, Foyer del Gran Teatre
del Liceu, Festival Castell de Peralada,
Euroconcert, Auditori de l’SGAE, Auditori de

Jonaina Salvador, soprano
Nascuda a Andorra, es gradua com a pianista
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per a quintet vocal i septet instrumental
amb àries i conjunts de les més prestigioses
òperes de Mozart.

al Conservatori Superior de Música del
Liceu i es perfecciona com a cantant amb la
prestigiosa professora Nicole Fallien a Paris.
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.

Actualment és la directora general i artística
de la Temporada d’Òpera d’Andorra que
es troba en la seva 6a 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, Il Barbieri di Siviglia
de Rossini, la sarsuela Bohemios de Vives,
Cançó d’amor i de guerra de Valls i Don
Pasquale de Donizetti.

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 semi escenificat

Al 2018 crea i dirigeix fins a l’actualitat 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 i
participa en el projecte Clavé XXI al Palau de
la música de Barcelona.
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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 directora del departament de cant,
professora de cant i cant coral a l’Institut
Andorrà d’Estudis Musicals d’Andorra la Vella.
També dirigeix l’Òpera Workshop d’estiu
en el marc del Puigcerdà music festival.
En l’actualitat dirigeix i imparteix classes a
l’Escola d’Òpera d’Andorra Lírica a Sant Julià
de Lòria.

el conservatori municipal de Barcelona. Sota
la direcció de Montserrat Torrent aprofundeix
en la tècnica organística, realitzant estudis de
postgrau en el departament de musicologia
del C.S.I.C de Barcelona.
És premiat en el Concurs Nacional de
Joventuts Musicals celebrat a Girona l’any
1988. Obté el premi Andrés Segòvia i Ruiz de
Morales d’interpretació de música Espanyola
a Santiago de Compostel·la al 1990. També
rep el primer Premi de composició per
a orgue Cristóbal Halffter, concedit per
l’Institut d’Estudis Bercianos l’any 2011.
Des de 1990 a 1998 realitza diversos cursos
especialitzats amb els professors Michèle
Guyard i Jean Boyer (música francesa),
Hubert Meister i Michael Radulescu (integral
de la música de J. S. Bach), Montserrat Torrent
i Guy Bovet (música ibèrica) i Zsigmond
Szathmáry (música contemporània).

JORDI GENDRA, flauta travessera
Nascut a Granollers (Barcelona), estudia amb
Claudi Arimany, de qui esdevé més tard
company habitual als escenaris; i amb Michel
Moraguès a París. Ha rebut consells d’Alain
Marion, Maxence Larrieu i Michel Moragues; i
també de Jean-Pierre Rampal.

Ignacio Ribas Taléns, organista i compositor

En la seva doble faceta d’organista i
compositor ha participat en nombrosos
cicles de concerts i festivals internacionals
a Espanya, Bèlgica, Suïssa, Itàlia, França,
Alemanya, Àustria, Portugal, Uruguai,
Canadà i EUA, com a solista o acompanyant
de diversos grups vocals o instrumentals.
Destaquen els concerts com a solista en
importants catedrals i centres organístics:
París (Catedral de Notre Dame, Església de
Saint Eustache, Saint Antoine de Quinze
Vingts), Versalles, Lisboa, Bruixes, Madrid,
Barcelona, València, Sevilla, Colònia, Bonn,
Viena, Torino, Roma, Laussanne i Montevideo.
Exerceix la seva activitat pedagògica al
Principat d’Andorra. Convidat per diverses
entitats ha realitzat cursos i masterclases
sobre la música hispana dels ss. XVI al XXI, a
la qual dedica especial atenció. Ha realitzat
activitats pedagògic-divulgatives sobre
l’orgue.

Natural de València (1963). Resident a Andorra
des de 1993. Inicia els estudis de piano,
clavecí i orgue en el conservatori de la seva
ciutat natal, obtenint la titulació superior en

De 2003 a 2008 ha estat Director del Curs
internacional
d’orgue
contemporani,
realitzat a Andorra a càrrec de diversos
especialistes en la música actual per a orgue.

Com a solista ha estat convidat per l’Orquestra
Franz Liszt Cambra de Budapest, Orquestra
de Cambra Virtuosi di Praga, Orquestra
de Cambra Txecoslovaca, Camerata
Amsterdam, I Musici Brucellensis, entre
d’altres. S’ha presentat, sempre com a solista
o com a membre dels seus propis projectes
cambrístics, en festivals d’Argentina, França,
Bèlgica, Suècia, Itàlia i, a més a més d’Espanya
i Andorra.
Jordi Gendra és col·laborador habitual de
l’Orquestra de Cambra de Granollers i de
l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.
Col·labora amb el programa “Capsa de
Música” de Ràdio Nacional d’Andorra. En
l’actualitat és professor de flauta a l’Institut
de Música del Comú d’Andorra la Vella.
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És des de 1999 Director artístic del Festival
Internacional Orgue&nd del Principat
d’Andorra.

Així, la idea d’integració de la nostàlgia com
a un dels motors del present, estructura
aquesta composició. L’obra està dividida
en vuit seccions o cants contrastats que
se succeeixen sense interrupció. Als
moments nostàlgics, lents, íntims, alguns
malenconiosos, segueix sempre un
moviment àgil i ple d’energia, de consciència
de present que integra el passat sense
oposar-se a ell. L’especial tractament del
ritme en les parts ràpides implica la idea
d’un present ressonant i actiu. L’acord
inicial, recurrent en tota l’obra, representa la
permanència de la identitat personal més
enllà del pas del temps.

Actualment és Organista titular de l’església
arciprestal de Sant Esteve d’Andorra la Vella
al Principat d’Andorra.
Comentari musical a càrrec d’Ignacio
Ribas Taléns
AVE MARIA
L’Ave Maria amb el que obrim aquest concert
és una obra molt lírica i meditativa, de tempo
tranquil i relaxat. He volgut dissenyar aquesta
proposta de programa començant per
aquesta obra amb text d’inspiració bíblica a
la que tinc especial apreci. Són innumerables
les versions musicals d’aquesta oració
catòlica dedicada a la Verge Maria. Des de les
versions gregorianes i anònimes, passant pel
renaixement i primer barroc on destaquen
les d’Orlando di Lasso, Palestrina i Tomás Luis
de Victoria, mitjançant el classicisme amb
l’Ave Maria de Mozart, arribem les famoses
composicions de Schubert i Gounod. Ja
en ple romanticisme destaquen les de
Anton Bruckner i Anton Dvorak, tan sols
per citar alguns noms. Liszt, Rosini, Brahms, i
tantíssims compositors contemporanis, com
Stavinski i Arvo Part que han musicat aquest
text deixen constància de la importància
d’aquest text per la nostra cultura. Aquesta
obra es va estrenar a la missa funeral per les
víctimes del Covid al juny de 2020 a Sant
Esteve d’Andorra la Vella, per la mateixa
cantant d’avui, Jonaina Salvador.

Cants de la nostàlgia és una obra escrita
en 1996 a la memòria del meu pare. Està
dedicada al guitarrista David Sanz.
INVOCACIÓ
I per a flauta sola inicia una sèrie d’obres de
caràcter meditatiu dedicada a instruments
solistes. Es tracta d’una llarga meditació
sobre la necessitat de la pau al nostre entorn
i per extensió al món. També és una invitació
a una participació activa i personal per tal
d’aconseguir aquest objectiu.
L’obra està dividida en deu petites seccions
o versos, cadascun d’ells amb la seva
pròpia expressió. És convenient diferenciar
bé cadascuna d’aquestes parts, guardant
durant la seva interpretació (a criteri de
l’intèrpret) uns segons de silenci entre part i
part, especialment en els moments indicats
en la partitura mitjançant una coma de
respiració. Formalment l’obra és un tema
amb variacions amb transposició del tema
en cada variació. Així, els deu versos ja estan
prefigurats en el tema inicial que conté deu
notes: les successives variacions comencen
des de cadascuna d’aquestes notes fins a un
total de deu.

CANTS DE LA NOSTÀLGIA
La nostàlgia és un sentiment d’anhel pel
viscut i absent, unit al dolor de la impossibilitat
de recuperar-ho. Amb Cants de la nostàlgia,
incito a la sublimació i renovació d’aquest
sentiment, perillós, que pot atreure com un
cant de sirena cap a un camí sense tornada,
convertint el present en una contínua litúrgia
de la memòria.

El títol de l’obra implica una especial
disposició per part de l’intèrpret: la idea de
meditació musical i la implicació personal
15

en el contingut espiritual de l’obra. La
interpretació d’aquesta obra es pot fer en
flauta en Do o flauta en Sol. És una obra
escrita en desembre del 2009.

concretament dedicats a la Vall d’Andorra
he seleccionat i musicat vuit poemes que
alternen amb altres sis, llegits pels mateixos
intèrprets.

PELEGRÍ DE MERITXELL

La personalitat d’Esteve Albert va ser
polièdrica, va ser nacionalista, separatista,
catòlic, sindicalista, tradicionalista, ecologista,
engrescador, nòmada, polifacètic, simpàtic,
apassionat, precursor, quixotesc, dandi,
desordenat... genial. Els que el van conèixer
van saber apreciar aquestes i tants altres
atributs de marcada singularitat.

Aquesta obra és un encàrrec del guitarrista
David Sanz, expressament escrita per aquest
concert. Al moment que em va parlar de
la possibilitat de realitzar un petit cicle de
cançons especialment escrit pel trio de
guitarra, flauta travessera i soprano que
avui escoltem, dins del marc de Cambra
Romànica, vaig mostrar un gran interès per
la idea. Em va proposar fer-ho amb textos de
l’escriptor Esteve Albert i Corp. Revisant els
seus poemes vaig pensar que aquest recull
que avui presentem “Pelegrí de Meritxell”,
tenia moltes possibilitats musicals. Es traca
d’un text molt variat, amb afectes molt
rics i contrastants, ideal per a ser musicats.
D’aquest recull de poemes pirinencs

El llenguatge utilitzat a l’hora de musicar
els seus poemes no ha volgut separar-se
d’una certa tendència d’aire popular, amb
harmonies i ritmes ben definits. No obstant,
tècnicament, he utilitzat un llenguatge
modal avançat i en alguns casos serial, però
amb concessions a un ordenament de la
sèrie al votant de la triada major/menor.
Obra dedicada al Trio Pirene.

Programa
Ignacio Ribas Taléns (1963)
I part
Ave Maria, per a soprano, flauta i guitarra
Cants de la nostàlgia, per a guitarra
Calmo – Viu / Calmo – Allegro / Lent – Allegro / Greu – Molt viu
Invocació I, deu versos per la Pau, per a flauta travessera
II part
Pelegrí de Meritxell*
1. Meritxell - Tranquil
2. Pelegrí de Meritxell - Animós
Recitat: 3. Romiatges
4. Corriol
5. A cada font – Tranquil
6. Solitari – Plàcid

sud

Estudis, projectes i
instal·lacions solars
fotovoltaiques

Recitat: 7. Els costums

Energies Renovables

8. L’esquellada
9. Lluna plena - Calmat, plé
10. Ballet de l’eclipsi - Viu

C/ Prat Primer, 4, 4t 4a,
Andorra la Vella
T. (+376) 39 64 29
www.sud-andorra.com

Recitat: 11. Neva
12. La fulla al vent
13. La pitivola - Volant
14. Cançó del Valira - Decidit
Generació
fotovoltaica

Comsum
total

Injecció a
la xarxa

kW

kW

kW

10.04
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0.64

* estrena absoluta
Textos dels poemes cantats a continuació

9.39
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PELEGRÍ DE MERITXELL
Text dels poemes d’Esteve Albert

Meritxell

A cada font...

Lluna plena

La pitivola

Meritxell, màgia i paisatge,
salut, pau i bon camí,
tant en l’anar com venir,
facis on facis viatge,
pelegrí!

A cada font d’aigua clara
hi descobreix un gust nou.
En beu un glop i en té prou.
si el sol que fa l’aclapara,

La lluna tan lentament
fa el seu tomb perquè escorcolla
cada bosc i cada brolla
cada riera i torrent

s’hi mulla i renta la cara
sense fer massa enrenou.
A seure en un marge tou,
quan està cansat, es para.

i on troba aigua transparent
aturada, que s’entolla,
corre a emmirallar-s’hi folla
de veure’s tan resplendent.

Sota l’ombreta, l’ombrí
d’una mata de ginesta
es posa a menjar un bocí
del rosegó que li resta.
Cada dia és una festa
pel benaurat pelegrí.

Com que és ella que il·lumina
cel i terra a tot arreu,
quan la fosca vespertina
la claror del dia treu,
de l’Univers Reina es creu,
Reina amb corona divina.

“Pitivola que vas sola
-diu, quan la veu li tremola
i s’atura a assaborir
les flors que hi ha pel camí,
un vailet que surt d’escolafuig ben lluny! Ves-te’n d’ací!
Apa, corre, vola, vola,
si no vols fer mala fi,
morint d’un cop de pallola
dels companys que veig venir.
Ves-te’n lluny, on puguis viure
sempre volant, sola i lliure,
aturant-te en cada flor
que és com voldria fer jo...
més que no aprendre d’escriure
i estudiar la lliçó.”

Pelegrí de Meritxell

Solitari

Ballet de l’eclipsi

Cançó del Valira

Pelegrí de Meritxell
per Andorra i la Cerdanya
vaig resseguint la muntanya
i de vila a vilardell

El fer camí solitari
no l’ha mai angoixat gens.
Arreu el reben contents
els companys que sol trobar-hi

Anem i venim,
anem i venim,
el sol i la lluna
s’empaiten pel cim.

per serrat i serradell
la visió m’acompanya
del Carlit i el Casamanya
que em serveixen de farell.

-sigui hostal o Santuariperquè sap fer compliments
amb els mots més adients
per tal que tothom l’empari.

El sol ha fugit,
el sol ha fugit
i, mentre fugia,
venia la nit.

De tant en tant faig un pas
fins l’Urgellet, el Pallars
i les Valls de l’Arieja.
I no estiro més el braç,
per no anar de mal borràs,
ja que més lluny em mareja.

Pertot es veu convidat,
ja que mai de ningú es queixa
i, cabdellant la madeixa
de la pau i l’amistat,
vagi on vagi, el record deixa
d’home, molt considerat.

El sol s’ha amagat,
el sol s’ha amagat,
la lluna, que el cerca,
l’atrapa aviat.

Que farà el riu si no riure,
si amb aquest nom el va
inscriure
un pastor contemplatiu
al bell parlar primitiu!
Si a Andorra tothom li diu,
des de molts segles enrere,
veient-lo com s’adelera,
somrient, per un badiu
o ficant-se a una peixera,
com si volgués fer-hi el niu
pel goig de sentir-se lliure
de la calor de l’estiu.
Tostemps hi voldria viure,
entre arbredes ajaçat.
A l’hivern hi està amagat
dormint molt ben abrigat

Pelegrins ho som en nom
d’alguna íntima creença
que ens duu per la ruta extensa
on la trobada va fent-se
de prop o lluny amb tothom.
Quan el teu bordó s’aturi,
en l’alforja o el farcell
del teu cor cal que hi perduri,
penyora de bon auguri,
com un fruit d’arbre novell,
el record de Meritxell!

L’associació Amics del Cambra Romànica agraeix a la família Albert la
seva predisposició en la publicació dels textos dels poemes musicats.
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A dalt del turó,
a dalt del turó,
el sol i la lluna
fan el ball rodó.

21

mentre fa aquell fred que pela
sota del gel que l’entela,
amb un bell mirall glaçat,
fins que ve el temps que desgela
i es desvetlla enriolat.
Quan s’abonança somriu
entre l’herbei de cada prada
i cada hortell de cultiu.
Pels rebaixants i la plana
de cada vall andorrana
el Valira tot ho ufana
i salta i juga soliu,
riu que riu i riu que riu.
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www.grandvalira.com

QUARTET ATENEA
6 de novembre, 17 h,
Sant Cerni de Canillo

Gil Sisquella, violí
Jaume Angelès, violí
Bernat Santacana, viola
Iago Dominguez, violoncel

Biografia

del XIV Concurs Montserrat Alavedra celebrat
el març del 2021.
Enguany formen part de la Xarxa de Músics de
JJMM de Catalunya i de la Red de Juventudes
Musicales de España tot realitzant concerts
i gires arreu del territori català i espanyol.
Recentment també han estat convidats
a formar part de la xarxa Le Dimore del
Quartetto que reuneix agrupacions d’arreu
d’Europa sota la direcció artística de Simone
Gramaglia.

El Quartet Atenea neix el 2018 a Barcelona
de la mà de quatre joves músics units per la
vocació de descobrir, viure i fer viure la riquesa
del repertori escrit per aquesta formació.
Al llarg de dos anys de trajectòria el Quartet
ha actuat arreu de Catalunya i la resta de
l’estat espanyol en auditoris i espais com la
Casa de la Cultura de Girona, L’Atlàntida de
Vic, el Teatre Grec, la sala 4 de L’Auditori de
Barcelona, el Teatro Calderón de Valladolid,
el Kursaal de Manresa, el teatre Metropol de
Tarragona... D’altra banda, la seva projecció
internacional els ha portat a actuar a Suïssa,
Alemanya, França i Itàlia realitzant actuacions
a la Sala de Concerts de la Ràdio de Ginebra,
l’Auditoro lo Squero de Venècia i inaugurant
el Festival Internacional de Wissembourg en
l’edició del 2020.

Comentari musical
El programa del concert consta de tres obres
de períodes històrics allunyats però vinculats
per una mateixa tradició musical.
El concert comença amb els Tres Divertimenti
de Britten, una obra plena d’energia i vitalitat
que mostra la cara més desenfadada del
compositor britànic.

Han estat galardonats en diversos concursos
obtenint el primer premi del concurs Delta
Chamber en l’edició de 2019 i el segon premi

de les obres del període central de l’autor
germànic. Estructurat en 4 moviments, el
quartet posa en relleu la foscor i la brillantor
en un diàleg viu i incessant. La tragèdia i la
pau esdevenen elements vehiculants del
discurs musical en una obra concebuda des
de la profunditat del geni de Bohn.
Tot seguit es podrà escoltar el Quartet
número 8 de Xostacòvitx, una obra dedicada
a les víctimes de la Guerra i el feixisme. Va ser
escrita arran d’una estada del compositor rus
a la ciutat alemana de Dresden l’any 1960 i
inspirada per la cruesa salvatge de la Segona
Guerra Mundial. L’obra porta ben marcada
la firma de l’autor en forma d’anagrama
musical (el recorrent motiu Re-Mib-Do-Si es
correspon en notació germànica a les inicials
D-S-C-H D.Schostakowich).

A continuació l’Opus 95 de Beethoven (titulat
“Quartetto Serioso” en el manuscrit) és una
24
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Programa
Benjamin Britten (1913 – 1976)
Tres Divertimenti per a quartet de corda
March
Waltz
Burlesque
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Quartet de corda núm. 11, Op. 95 en fa menor (Quartetto Serioso)
Allegro con brio
Allegretto ma non troppo
Allegro quasi vivace ma serioso
Largherro espressivo-Allegretto agitato-Allegro
Dmitri Xostacóvitx (1906 – 1975)
Quartet de corda núm. 8, Op. 110 en do menor
Largo
Allegro molto
Allegretto
Largo
Largo

LA REIXA D’ALTAR DE L’ESGLÉSIA DE
SANT CERNI DE CANILLO,
per Domènec Bascompte
A les esglésies cristianes l’altar és el lloc on
es celebra l’eucaristia. S’ubica a la part de
l’església denominada presbiteri perquè és
la part de l’església reservada als clergues
o als preveres. Normalment el presbiteri és
elevat respecte de les parts de l’església que
ocupen els fidels. Uns esglaons serveixen per
remarcar els límits del presbiteri, que també
es poden remarcar mitjançant un cancell o
barana o mitjançant reixes.
La reixa de l’església de Sant Cerni de Canillo
fou construïda probablement durant la
segona meitat del segle XVIII en motiu de
la construcció de la nova església. Com
manaven les normes eclesiàstiques, la reixa
en un primer moment fou ubicada sobre
les escales que separen l’altar de la nau a
fi de separar l’espai sagrat i el profà. Una
porta central comunicava i donava accés
als dos espais. Es molt possible que la reixa
fos fabricada amb ferro del país i forjada a la
ferreria de Canillo.
La reixa és d’estil gòtic pintada amb color
negre i destaca la decoració de la part
superior de amb la presència de creus,
llances i ornaments florals, una veritable obra
mestra d’art religiós.
de l’església i de la recerca arqueològica
en el sots-sòl de la nau. Un cop finalitzats
aquests treballs es planteja la conveniència
o no de tornar a ubicar la reixa. Per motius
de seguretat la reixa no podia tornar a ser
ubicada a l’entrada de l’església però també
es feia necessària la seva exposició donat el
valor històric i artístic de la peça. Finalment
l’any 2018 un cop acabats els treballs de
restauració i pintura de l’interior de l’església
s’optà per exposar la part central de la reixa a
la capelleta de Sant Marti a la mateixa església
de Sant Cerni on ara es pot contemplar.

Durant la celebració del Concili Vaticà II
(1962-1965) s’acordà l’eliminació de la
separació entre els espais sagrats i profans
amb la conseqüent ordre de retirada de les
reixes que es podien trobar entre l’altar i
la nau, decisió que s’executà a l’església de
Sant Cerni a finals de la dècada dels anys
60 del segle passat, moment en què la
reixa fou traslladada a la part final de la nau,
prop de l’entrada, seguint una proposta de
l’arquitecte Cèsar Martinell de l’any 1967.
La reixa fou retirada durant l’any 2009 en
motiu dels treballs de restauració del soler
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90 anys d’experiència
en banca
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Programa

TRIO DESCONCIERTO

Giuseppe A. Brescianello (1690 – 1758)
Trio Sonata – (Arr. A. Forrest)

Música Europea - Elles i ells

Sophia Dussek (1775 – 1831)
Sonata per arpa en do menor - (Arr. D. Font)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Impromtu núm. 3 – (Arr. S. Maisano)

13 de novembre, 17 h,

Nadia Boulanger (1887 – 1979)
3 peces per a violoncel i piano - (Arr. G. Scevola)

Sant Cerni de Canillo

Gian Carlo Scevola, guitarra clàssica
Simón Maisano, guitarra clàssica
David Font Bernet, guitarra clàssica

Biografia

Francis Poulenc (1899 - 1963)
3 novelettes – (Arr. D. Font)
Béla Bartók (1881 - 1945)
Danses Romaneses – (Arr. G. Pérez-quer)

Garrigues Festival “Memorial d’Emili Pujol”
2017; Festival Narciso Yepes d’Ordino 2017,
entre altres. Ha realitzat una gira per Argentina
actuant a Buenos Aires i Tucumán.

El Trio Desconcierto va començar el seu
treball en conjunt l’any 2016, quan es van
conèixer als estudis superiors i de postgrau del
Conservatori Superior del Liceu de Barcelona.
Una de les seves virtuts és la capacitat de
fondre les diferents característiques pròpies
del lloc d’origen de cada intèrpret en un tot
sonor. Una de les peculiaritats de la guitarra és
la de generar una gran amalgama de timbres
diferents, oportunitat que aquesta formació
explota al màxim.

Comentari musical
El repertori d’aquest concert ofereix una
selecció de música europea de diferents
cultures i èpoques. Tant compositors com
compositores que ens han deixat grans peces
musicals i que avui volem portar altra vegada
en escena a través de la particular sonoritat
de tres guitarres clàssiques.

El Trio Desconcierto destaca per el seu treball
d’investigació estilística del propi repertori. Ja
ha dut en escena propostes musicals com: El
Llegat d’Enric Granados a través de la guitarra;
Violeta Parra, una artista universal inspiradora
de Llatinoamèrica; Danses del Món; Danses i
colors d’Espanya.
La formació ha rebut classes de diferents
mestres de la guitarra clàssica com Guillem
Pérez-Quer, Santiago Figueras i Vegara, entre
altres... Han actuat al Festival Art Llobet – Les
30
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BENETTON 012 · BUICK · DESIGUAL · G-STAR RAW · HUGO BOSS
JACK&JONES/VERO MODA · JEANS CULTE · JOTT · JOTT ILLA · LEVI’S
LEVI’S ILLA · LIU·JO · MÍTICS · NAPAPIJRI · NOW · OPTIONS+ · OVS KIDS
OVS KIDS ILLA · REPLAY · SHIBORI · SUBDUED · TANGO · URBAN
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Tots

sumem per la cultura

i ara, especialment, pel Cambra Romànica.

SIGMA
conomistes
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TRIO JAKOB

Programa
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Trio núm. 2 en do menor op.101
I. Allegro energico
II. Presto non assai
III. Andante grazioso
IV. Allegro molto

20 de novembre, 17 h,
Sant Cerni de Canillo

Joseph Haydn (1732 - 1809)
Trio en do major Hob. XV:27
I. Allegro
II. Andante
III. Presto

Manuel de Almeida-Ferrer, violí
Carla Peña Romero, violoncel
Imanol Casán, piano

Biografia
Guardonat en nombrosos concursos internacionals, el Trio Jakob és una formació que
profunditza al repertori de trio amb piano
creant una sonoritat única a través de tres
personalitats. La formació, que actualment
resideix als Països Baixos, està formada pel
violinista Manuel De Almeida-Ferrer, la cellista
Carla Peña Romero i el pianista Imanol Casán.
Des del seu naixement l’any 2014 han treballat
amb músics d’alt nivell amb la finalitat
d’explorar noves formes d’interpretació: Dirk
Mommertz, Heime Muller, Peter Nagy, Claire
Désert, Quartet Casals. Actualment, formen
part de la NSKA (Acadèmia de Quartet de Corda
dels Països Baixos) i de l’acadèmia ProQuartet a
París (becats per la fundació francesa ADAMI).
També participen anualment com a
becaris a la trobada de Juventuts Musicals
Internacionals, a Weikersheim (Alemanya).

L’agrupació ha estat guardonada amb
el primer premi a diversos concursos
internacionals com el “XVI CIM Les Corts” a
Barcelona o el “II Concurs Cambra Romànica”
a Andorra l’any 2019. Recentment, ha rebut
el primer premi al Concurs Internacional
“La Follia Nuova”, que inclou una gravació
profesional al MetroRec Studio a Itàlia.
La formació ha actuat a sales i festivals
internacionals
com: “Fundació
Juan
March”, “Fringe Festival” a Torroella de
Montgrí, “Prisma Poliedric Festival” (Itàlia)
y “Jardí dels Tarongers” (Barcelona).
Actualment formen part de la xarxa “Le
Dimore del Quarteto” oferint residencies
i concerts a patrimoni històric europeu.

Haydn és una evidència gairebé òbvia.
Brahms posseïa un bust de Haydn al seu
dormitori, mentre el bust de Beethoven
estava exposat en un lloc molt menys íntim,
a sobre del seu piano. Aquest fet indica una
especial admiració pel compositor austríac.

Comentari musical

Escoltar als dos compositors dins el mateix
programa és una molt bona oportunitat
per poder descobrir, malgrat els seus estils
contrastants, el fil conductor que sorgeix

Malgrat ser poc explorada per músics i
acadèmics, la connexió entre Brahms i
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a partir de l’admiració de l’un per a l’altre.
Les dues obres que presentarem avui, el Trio
de Haydn en do major Hob. XV:27 i el Trio de
Brahms en do menor op. 101, van ser escrites
amb 110 anys de diferència i no només tenen
tonalitats oposades (do major i do menor) sinó
que els seus caràcters son molt contrastants.

El llenguatge musical d’ambdós compositors
també té similituds inexplorades, tan en la
construcció melòdica, com en la flexibilitat o
en les estructures rítmiques. Va ser a l’estiu de
1886, mentre Brahms descansava al llac Thun
a Suïssa, quan va néixer el seu interès per
Haydn. Aquesta admiració està brillantment
il·lustrada als lieder op. 104 i op. 105. Va ser
exactament aquest estiu quan Brahms va
composar el seu Trio en do menor op. 101.
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MAR

QUET

Gourmeterie ®

A
FRESC
FRUITA UDA
REB
T
AMEN
DIARI

Especialitats gastronòmiques
Vins
Restaurant

Marquet Gourmeterie
Pl. Co-Princeps, 3
AD700 Escaldes
ANDORRA
Tel: + 376 820722
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+376 870 550

booking@sporthotels.ad

Crta. General 2 /sn AD100 Soldeu, Andorra

www.sporthotels.ad
39

STRINGS BAND
Històries sonores, concert
de violoncel i piano

27 de novembre, 17 h,
Sant Cerni de Canillo*

Carles Cases, piano
Sveta Trushka, violoncel
*Entrada del concert 5€

Carles Cases

premi Toulouse Festival per a la millor banda
sonora original d’Oviedo Express i reconegut
com el compositor de bandes sonores més
destacades del país al Festival Internacional
de Cinema de la Costa Daurada (FIC-CAT).

Actualment està immers en la composició
i gravació de les seves pròpies
produccions, compaginant-ho amb la
realització de concerts de les seves obres.
A la dècada dels 80 va estar dedicat exclusivament a la direcció musical del cantautor
Lluís Llach, tant a les gravacions dels discos
com a les actuacions en directe, realitzant
fins a 800 concerts. L’Acadèmia Charles
Cross (París) li va atorgar el primer premi al
millor àlbum per T’estimo, de Lluís Llach.
Compositor de la melodia de les subseus dels
Jocs Olímpics de Barcelona 92. Vint-i-cinc
anys dedicat a la composició i realització de
bandes sonores per a cinema, tant europeu
com americà. Va ser compositor habitual de
pel·lícules de directors com Gonzalo Suárez,
Ventura Pons, Jaume Balagueró, Eduardo
Rossoff, Jaime Chávarri o Stuart Gordon.
Nominat en dues ocasions als premis Goya i
en dues més per al Gaudí. Ha rebut el Premi
Sant Jordi de Cinematografia per la seva
trajectòria. També ha estat guardonat amb el

Sveta Trushka
És professora de violoncel a l’Acadèmia
Internacional de música de Barcelona,
col·labora
amb
l’Orquestra
del
Teatre del Liceu i actualment forma
part de la Carles Cases String Band.
Llicenciada en violoncel al Conservatori
Superior de Música de l’estat de Kazan
(Rússia), ha desenvolupat una brillant
activitat concertística per tot Europa
actuant en reconeguts festivals de
música i, com a solista, a l’Orquestra
Filharmònica de Kazan, l’Orquestra del
Festival de Bucarest i l’Orquestra del
Festival de Bromley i la Simfònica de
Barcelona. Ha realitzat gravacions per als
segells discogràfics Sony i els canals de
televisió RTV Rússia, RTVE, BBC3, RNE i RAI1.
40

Comentari musical
El concert que us presentem pertany a l’obra
sonora del compositor i pianista Carles Cases.
En aquest concert, la música pròpia del
compositor s’interpreta en la seva totalitat, ja
siguin obres concebudes per a un concert o
extractes de les seves obres de bandes sonores
per a cinema. Aquesta música reescrita
especialment per aquest duo, no és casualitat,
ja que aquests dos instruments (violoncel
i piano) han marcat el compositor des de la
seva infància, el recorregut de la seva vida
musical, des del conservatori fins els escenaris.
Un concert de petit format, que transmet
l’emoció de les seves composicions
mitjançant instruments en directe, amb la
violoncel·lista Sveta Trushka.

Programa
Carles Cases (1958)
Bourrée
En love
El perquè
Mauretania
Espiritual
Amor i mort
Cinema Paradiso
Erese una vez en America
Resurrecció
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Associació AMICS DEL CAMBRA ROMÀNICA

la VI 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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Organitza

Patrocina

Mediapartner

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