UNA HISTÒRIA DE LA MÚSICA ANTIGA

… i amb aquesta ja són quaranta edicions
de la Setmana de Música Antiga de Mataró.
Tal vegada aplicant aquella vella
premissa existencial que davant l’atzar de
la vida, cal celebrar-ho tot, enguany hem
volgut acabar aquesta doble celebració,
encetada l’any passat amb la celebració dels
40 anys (la primera edició va ser el 1981)
i arrodonida enguany amb la realització
de l’edició número 40.
Aquesta vegada us proposem un doble
joc. D’una banda, els diferents concerts de
l’edició d’enguany ens permetran transitar,
a grans trets, pels principals períodes del
que sovint anomenem música antiga i que
van de la música medieval, passant pel
Renaixement i el Barroc, per acabar en el
Classicisme, a les portes de Beethoven.
Segurament ja sabeu que durant les sessions
de treball i programació de tots aquests
40 cicles, sempre hem procurat acotar
l’àmbit principal del repertori interpretat
i així fos anterior a l’any 1803, moment
en què va sorgir la innovadora simfonia
Heroica de Beethoven, símbol iniciàtic del
Romanticisme musical. Certament, però,
ha estat una frontera que hem transgredit
quan ha calgut.
D’una altra banda, els noms propis que
protagonitzen els concerts d’enguany són de
músics de prestigi i alhora vells coneguts
de la Setmana, molts d’ells vinculats a Mataró
i que durant tots aquests anys han contribuït
de manera decisiva a consolidar el cicle i a fer
que la ciutat se’l senti com a propi de la seva
identitat cultural.
No ens hi han cabut tots els noms que
hauríem volgut, però si una bona representació amb la qual volem aprofitar per donar
les gràcies a tots, músics i sobretot públic,
que en tot aquest temps heu contribuït
a mantenir viva la flama d’uns concerts
que han connectat els melòmans amb una
realitat cultural i patrimonial de Mataró
amb què també reivindiquem el passat
barroc de la ciutat, tal com destacava el recordat historiador mataroní Manuel Salicrú.
Moltes gràcies per ser-hi! De tot cor.
Mataró, novembre de 2022

Frottola. La cançó italiana del 1500
Alla Viola
Olga Miracle, soprano i percussió
Xavier Domínguez, llaüt, viola de mà
i guitarra renaixentista
Dissabte 12 de novembre 21 h
Capella dels Dolors de la basílica de Santa Maria
Preu: 6 euros

Amb aquest concert comentat tenim la intenció de donar a conèixer
i posar en context les primeres mostres de cançó renaixentista
italiana en llengua vernacla. Està estructurat en dues seccions,
la primera de les quals tractarà de manera general el gènere
de la frottola i el seu paper en les corts italianes del nord (Màntua,
Ferrara, Urbino…); la segona secció estarà dedicada a l’aspecte
organològic del llaüt renaixentista: descripció de l’instrument,
característiques, cordatge, afinació i tabulatures.
Des de finals del segle XIV i durant tot el XVI, l’instrument
d’elecció per acompanyar la veu, fos recitant o cantant, va ser el
llaüt. Aquesta música enganyosament popular va predominar
a Itàlia, com a precursora del madrigal, durant el darrer
quart del segle XV i començaments del XVI. Tot i que la forma
d’interpretació més habitual era la d’una veu amb llaüt, també
s’empraven més veus (gairebé sempre quatre) i diverses
combinacions instrumentals. Els temes de les frottole solien
ser de caire amorós, eròtic o satíric.

Planys i laments en la música
instrumental del barroc
Concert-experiència a la cripta
de la Capella dels Dolors
Trio Barroc del Cafè
Joan Vives, flauta de bec
Daniel Regincós, violoncel barroc
Mireia Ruiz, clavecí
Diumenge 13 de novembre 18, 19 i 20 h (3 sessions)
Cripta de la Capella dels Dolors de la basílica de Santa Maria
Preu: 6 euros. Aforament molt limitat

Per primera vegada, des de la seva inauguració el 1708, la cripta
de la Capella del Dolors serà l’espai per a una experiència musical
singular. Un concert de música de cambra barroca instrumental
de 30 minuts de durada i amb un aforament molt limitat,
que repetirem tres vegades, amb un repertori d’obres d’autors
principalment francesos i alemanys del Barroc.

El llibre de Marguerite:
feminisme i mística als segles XIII i XIV
Gisela Figueras, actriu i cant
Cristina Alís Raurich, orgue portatiu medieval i cant
María de Mingo Carranza, cítola medieval i cant
Divendres 18 de novembre 20.30 h
Capella dels Dolors de la basílica de Santa Maria
Preu: 6 euros

Un espectacle sobre Marguerite Porete (1250-1310), la mística
medieval que va morir cremada per defensar el seu llibre.
Formava part de les beguines, les primeres comunitats lliures
de dones. L’espectacle és una aproximació a la vida i l’obra de la
mística medieval francesa Marguerite Porete, interpretada per
l’actriu Gisela Figueras i amb les prestigioses Cristina Alís
a l’orgue portatiu i María de Mingo a la cítola medieval.
Marguerite Porete va ser beguina, un moviment religiós
femení sorgit a finals del segle XII a Europa. Les beguines eren
dones que duien una vida de fe, sovint en comunitat, però que
no depenien de cap autoritat eclesiàstica. Porete va escriure un
llibre místic que va tenir molta difusió: El mirall de les ànimes
senzilles. L’obra va ser condemnada per la Inquisició i va portar
Marguerite Porete a la foguera. L’autora va ser cremada a París
el 1310.

Les sonates per a viola de gamba
i clavecí obligat, de J. S. Bach
(1685-1750)
Jordi Comellas, viola de gamba
Alberto Martínez Molina, clavecí
Dissabte 19 de novembre 21 h
Capella dels Dolors de la basílica de Santa Maria
Preu: 9 euros

Van ser compostes en etapa de maduresa, a partir de la dècada
de 1730, quan Bach era el Kantor de les esglésies del nucli
antic de Leipzig. Aquestes tres sonates per a viola de gamba
i clavicèmbal obligat s’han convertit en una de les referències
clau del repertori culminant de la gran tradició de l’instrument.
Són obres mestres indiscutibles que s’han convertit en un dels
“Everest” per als grans virtuosos de la gamba.

Oratori de Nadal, de J. S. Bach (1685-1750)
Cor Ciutat de Mataró, Coral Belles Arts de Sabadell,
Coral Regina de Manlleu i Orquestra Barroca
de Barcelona
Jordi Lluch, director
Laia Prat, soprano
Montserrat Bertral, mezzosoprano
Carles Prat, tenor
Xavier Mendoxa, baix
Divendres 25 de novembre 21 h
Teatre Monumental
Preu: 12 euros

La Coral Belles Arts de Sabadell (CBAS), una de les formacions
corals més rellevants de l’escena musical catalana, està d’aniversari: celebra els 50 anys del primer concert.
Per aquest motiu, i sota la batuta del seu director, Jordi Lluch,
ens convida a escoltar tres de les sis cantates que componen
l’Oratori de Nadal de J. S. Bach, interpretades conjuntament amb
el Cor Ciutat de Mataró, la Coral Regina de Manlleu, l’Orquestra
Barroca de Barcelona i quatre solistes vocals.
Johann Sebastian Bach va compondre aquestes cantates per
a les diferents celebracions litúrgiques luteranes del Nadal de l’any
1734. Bach havia de proporcionar música a les esglésies que tenia a
càrrec seu: la de Sant Tomàs i la de Sant Nicolau. És per això que
el músic va compondre i interpretar les sis cantates a ambdues
esglésies entre el 25 de desembre de 1734 i el 6 de gener de 1735.
Després d’estrenar-se, aquesta gran obra va estar silenciada més
de cent anys i no es tornà a interpretar fins a mitjan segle XIX.

Venda d’entrades
A les oficines de la Direcció de Cultura
de l’Ajuntament de Mataró
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Carrer de Sant Josep, 9
Telèfon 937582361
cultura@ajmataro.cat
A l’espai del concert, des d’una hora
abans de l’espectacle
Al web www.culturamataro.cat/entrades
Seguiu-nos i compartiu #SMA40
Twitter @CulturaMataro
Facebook Cultura Mataró
Instagram @culturamataro

www.culturamataro.cat
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La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró agraeix especialment
la col·laboració desinteressada del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
i de la basílica de Santa Maria de Mataró.
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Classicisme al fortepiano
Obres de C. P. E. Bach, Haydn, Mozart i Sor
Josep Maria Roger, fortepiano
Diumenge 27 de novembre 18 h
Capella dels Dolors de la basílica de Santa Maria
Preu: 6 euros

Noms propis, com els dels genis F. J. Haydn i W. A. Mozart,
juntament amb arguments com l’arribada i consolidació de l’ús
del fortepiano, van consolidar alguns dels trets principals de la
música de la segona meitat del segle XVIII, el període que avui
anomenem Classicisme. C. P. E. Bach en va ser un dels introductors; en canvi, Ferran Sor, com Beethoven, representa la transició
cap als nous temps romàntics.
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Del 12 al 27 de novembre de 2022
Capella dels Dolors de Santa Maria
Teatre Monumental

