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dilluns 22 de juliol, Casal de Colònies, 21h.

Tomeu Moll i Mas piano
H. Weiss, peces del BLAUES TAGEBUCH
EL MEU DIARI BLAU
Harald Weiss
El meu diari blau és una col·lecció d'estats d'ànim, de
situacions, experimentades a qualque indret, apuntades a
qualsevol lloc, cartrons de cervesa, paper higiènic, torcaboques,
dins un cafè, a l'autopista o a una sala d'espera.
Molt després en el temps, retornava a aquests esbossos tot
incorporant-los dins composicions més llargues, tals com les
peces teatrals “Arche”, “Ade” i “Amandas Traum”, o el cicle
“Wintergesänge”.

II Setmana de
MÚSICA
ANTIGA

Quan era un infant volia confiar-ho tot a un diari, però ho
vaig deixar en pensar que qualcú extern hi podria guaitar sense
permís. Avui sé que és millor reservar-se per un mateix els seus
secrets més profunds.
La transformació de sentiments en sons permet que els
sentiments d'un altri es desvetllin i es desenvolupin a mesura
que escolta o toca, i així conforma el seu propi diari.
Desig a aquells que vulguin interpretar aquestes peces, que
vulguin escoltar més enllà dels sons.
Un diari en la forma d'un àlbum de poesia.

Colònia de Sant Pere
22-27 ~ juliol ~ 2013

SELECCIÓ:
Heimkehr
Arie
Romanze

Springtanz
Abgesang
Thema für C

Elegie
Ade Lamento

J.S. Bach, VARIACIONS GOLDBERG.
LES VARIACIONS BWV 988 “GOLDBERG”
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Les Variacions, compostes entre 1735 i 1741, són una peça
singular dins el catàleg de Bach. El subtítol Goldberg es deu
a la dedicatòria trobada en una còpia adreçada al Comte
Keyserling, en agraïment per l'ajuda que suposadament va
prestar al compositor en la seva aspiració a un lloc de feina
a la Cort de Dresden. Johann Gottlieb Goldberg era el
clavecinista al servei del Comte. El biògraf romàntic Forkel
va inventar una història pseudobiogràfica que relatava
l'insomni del Comte Keyserling i l'encàrrec a Bach d'una
peça perquè Goldberg la interpretàs cada nit per ajudar-lo a
agafar el son. Aquesta recreació històrica va fer fortuna i va
imposar el títol per a la història.
L'Ària amb 30 Variacions, aquest n'és el títol original, és un
recull d'estils que combina les formes de la suite barroca
amb el cànon. Hi ha nou cànons en total, en un interval
creixent des de l'uníson fins a la novena, de la variació 3 a la
27. La segona forma musical més freqüent a les Variacions,
després del cànon, és la polonesa. Això és, probablement,
perquè el vertader dedicatari de l'obra pogué esser el
Príncep Elector de Saxònia, que pretenia el tron de Polònia
durant aquells anys.
Les Variacions estan escrites per al clavicèmbal de dos
teclats, fet que planteja diverses qüestions en la seva traslació
al teclat únic del piano. Aquestes preguntes troben resposta
en les riquíssimes possiblitats tímbriques de l'instrument
modern, ja que interpretar és recrear.

PART I

HARALD WEISS

Aria

Harald Weiss (1949) és un compositor, director, guionista
i artista independent alemany. Les seves composicions
manifesten una influència del minimalisme, el jazz i el
rock, així com dels seus viatges arreu del món (Àfrica,
Amèrica del Sud o Àsia). Viu a la Colònia de Sant Pere
des de l'any 1984, i la seva música l'edita el segell Schott.

Variatio 1. a 1 Clav.
Variatio 2. a 1. Clav.
Variatio 3. Canone all Unisuono à 1 Clav.
Variatio 4. à 1 Clav.
Variatio 5. a 1 ô vero 2 Clav.
Variatio 6. Canone alla Seconda a 1 Clav.
Variatio 7. à 1. ô vero 2 Clav. (al tempo di Giga)
Variatio 8. a 2 Clav.
Variatio 9. Canone alla Terza. a 1 Clav.
Variatio 10. Fugetta. a 1 Clav.
Variatio 11. a 2 Clav.
Variatio 12. Canone alla Quarta.
Variatio 13. a 2 Clav.
Variatio 14. a 2 Clav.
Variatio 15. andante. Canone alla Quinta. a 1 Clav

PART II
Variatio 16. a 1 Clav. Ouverture
Variatio 17. a 2 Clav.
Variatio 18. Canone alla Sexta. a 1 Clav.
Variatio 19. à 1 Clav.
Variatio 20. a 2 Clav.
Variatio 21. Canone alla Settima.
Variatio 22. a 1 Clav. alla breve
Variatio 23. a 2 Clav.
Variatio 24. Canone all Ottava a 1 Clav.
Variatio 25. a 2 Clav. („adagio“)
Variatio 26. a 2 Clav.
Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav.
Variatio 28. a 2 Clav.
Variatio 29. a 1 o vero 2 Clav.
Variatio 30. a 1 Clav. Quodlibet.
Aria da Capo è Fine.

TOMEU MOLL I MAS
Tomeu Moll i Mas va néixer el 1975 a
Mallorca, on començà la seva educació
musical. Cursà els estudis superiors al
Conservatori Municipal de Barcelona i
completa la seva formació amb JeanPierre Dupuy -especialitzant-se en el
repertori contemporani- i Josep Maria
Colom.
Apassionat intèrpret de la música contemporània, ha
participat en multitud de projectes com a solista o en formacions de cambra, estrenant moltes obres i difonent la música
del nostre temps de les maneres més diverses. En aquesta
línia ha participat en les creacions de música-dansa de
cambra astres mínims i Hitzak, metáforas cachées. Ha actuat
arreu de l'Estat espanyol, França, Alemanya, Finlàndia,
Brasil i Xile, en festivals com Música Nova (Sao Paulo),
Klang (Hèlsinki), Opus (Bordeus), CDMC (Alacant), Son
(Madrid), etc.
Al costat de la pianista Lluïsa Espigolé ha fundat Alter Face,
formació dedicada a la renovació del repertori per a diversos
tipus de teclats. També és membre de l'Ensemble Espai
Sonor, de València, amb el qual ha enregistrat per a RNE i
també dos CD publicats per Stradivarius. És professor al
Conservatori Professional de Mallorca.
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dimecres 24 de juliol, Ses Minyones, 21h.

Montse Mozo soprano • ENSEMBLE
PLÈIADE: Aïda Borràs traverso • Rafel
Caldentey chalumeau • Pere Caselles
fagot • Lorenzo Gugole i Caterina
Cladera violins • Ferran Pisà tiorba •
Marcello Rossi-Corradini clavecí
La cantata barroca - Il settecento
FRANCESCO CONTI (1681-1732)
LONTANANZA DELL'AMATO
Aria: Lontananza dell'amato
Recit. Piangi amante
Aria: Vola presto e lascia il canto
Recit. Vola e quando ritrovi
Aria: Provo hor si nel lieto

NICCOLA PORPORA (1686-1768)
IL RITIRO
Simfonia
Recit. Lasciovi alfin grandezze
Aria: A voi ritorno
Recit. Povero ma tranquillo
Aria: Sorte un humile capanna

MONTSE MOZO
Nascuda a Muro, inicia els seus estudis de cant amb la
mezzosoprano Eulàlia Salbanyà i es titula en Cant al
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears on
ha rebut classes dels cantants Josep Miquel Ribot, Michelle Wegwart, Carmen Bustamante, Antoni Aragón, Alicia
Nafé i Ileana Cotrubas a més dels repertoristes Andreu
Riera, Alejandro Zabala, Marta Pujol i Jorge Robaina.
Des dels inicis ha compaginat la seva formació vocal amb
la participació amb diferents agrupacions corals de les
Illes (Coral Universitat IIBB, Collegium Vocale i Les
Chapellets Quartet Vocal) amb qui ha participat en
diverses ocasions com a solista.
Participa també a les temporades de ”Òpera de butxaca”
organitzades pel Teatre Sans on ha protagonitzat els
papers de Veronique a Le Docteur Miracle de G.Bizet,
Gontran a Una Educació Mancada de E. Chabrier i La
Dama Elegant a Les Mamelles de Tirèsies de F. Poulenc.
Actualment s’especialitza en el repertori barroc al conservatori Evaristo Felice dall’Abaco de Verona, on cursa el
Bienio sperimentale di Canto Barocco sota el guiatge de
la soprano italiana Cristina Miatello.
•
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divendres 26 de juliol, Casal de Colònies, 21h

Lorenzo Coppola clarinet d'amore i corno
di basetto • Blai Justo i Ramon Andreu violins • Fernando Villegas viola
• Miquel Àngel Aguiló violoncel
Un viatge pel món de l'òpera...
sense cantants!
Concert comentat

JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Trio en Fa major
per a corno di bassetto, viola i violoncel
(arranjament del trio Hob. II:66 per a baryton, viola i
violoncel)
Adagio
Allegro di molto
Menuetto: allegretto
Finale: presto assai

W.A. MOZART (1756-1791)
Quintet en La major KV581
per a clarinet d'amore i quartet de cordes (1789)
"Stadler quintett"
Allegro
Larghetto
Menuetto-Trio1-Trio2
Allegretto con variazioni

El mestre de tots:
Joseph Haydn i l'invent de l'estil clàssic
Joseph Haydn va compondre 150 trios para a baryton,
viola i violoncel, adreçats al príncep Esterhazy, músic
amateur. El baryton era bàsicament una viola de gamba
amb un registre de cordes de metall polsades que es
posaven en vibració amb el polze de la mà esquerra.
Tenia doncs dos registres molt contrastants: Un registre
cantabile (amb l'arc) i un altre, pizzicato, més semblant
al so d'una tiorba. El corno di bassetto del segle XVIII
té també dos registres molt diferents, i pot substituir
sense inconvenients el baryton. És aquesta versió que
vos proposam aquesta nit. Els trios de Haydn són peces
relativament poc conegudes avui dia, on ell ens sorprèn
amb les noves eines de l'estil clàssic que ell mateix va
desenvolupar per a adaptar-se a les exigències del seu
públic i al canvi estilístic que s'estava produint durant
aquell moment històric: El naixement de l'òpera buffa i
el seu èxit espectacular.

Una òpera en 4 actes:
el quintet per a clarinet d'amore i cordes de Mozart
Mozart va compondre aquesta obra l'any 1789 per al
seu amic Anton Stadler, eminent clarinetista: Stadler,
amb l'ajuda del fabricant d'instruments de vent de la
cort de Viena Theodor Lotz, havia concebut un nou
tipus de clarinet, més llarg, amb més notes al registre

greu, i una campana en forma de bolla, que funcionava com
una sordina, retenint el so: Stadler el deia "un nou tipus de
clarinette d'amour", en francès. El clarinet d'amore es barreja
molt bé amb el so de les cordes de budell: el clarinet està
perfectament integrat en el conjunt. Té un àmbit de 4
octaves i dos registres molt contrastants, que li permeten
agafar el paper de soprano o de baix, segons el context. Això
dona una nova llum a aquesta coneguda obra, i ens ajuda a
subratllar els contrastos més teatrals de l'obra. Detall
fonamental en un estil, el "clàssic", que neix directament del
món de l'òpera.

QUINTA JUSTA

Organitza:
Amics de la Música de la Colònia de Sant Pere
Col·laboren:
Casal de colònies Sant Antoni i Sant Guillem

LORENZO COPPOLA
Lorenzo Coppola va estudiar el clarinet històric amb Eric
Hoeprich al Conservatori Reial de La Haya. Col·labora
amb grups i músics especialitzats en la interpretació amb
instruments històrics: L'Orquestra del Segle XVIII, La
Petite Bande, Freiburger Barockorchester. És professor de
clarinet històric i música de cambra a l'Escola Superior de
Música de Catalunya.
•
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dissabte 27 de juliol, Església de la Colònia de Sant Pere, 21h

Agrupació coral Quinta Justa
• Coral de Sóller •
Guerres i batalles històriques

Ses Minyones
Parròquia de la Colònia de Sant Pere
Patroncinen:
L’entitat musical Coral de Sóller neix a mitjans de l’any 1982
sota la iniciativa del bunyolí don Joan Mateu i diversos
cantaires de la ja extinta Coral Polifònica de Sóller de la que
també n’era fundador i director don Joan Mateu. El primer
concert de la coral tingué lloc a la Parròquia dels SS.CC.
(Convent) de Sóller el diumenge 5 de juny de 1983.

JOAN BRUDIEU (1520-1591)
BATALLA DE LEPANTO. OCTUBRE DE 1571.

Quan el 1999 la Coral de Sóller va viure l’abandonament de
gran part dels seus coralistes, es va fundar el segell Quinta
Justa - Coral de Sóller, amb un projecte clar d’innovació i
canvi interpretatiu que la nova formació reduïda afavoria.
Es van incloure instruments com a part del grup: un quartet
de corda i un quartet de flautes barroques, i es van dedicar
esforços a investigar, recuperar i interpretar repertori de
Música Antiga, tant Medieval com Renaixentista i Barroca.
Joan Ensenyat, Jordi Sacasas, Toni Borràs i Toni Riutort han
estat i són els directors d’una formació dinàmica que ha
pogut experimentar des del 2003 amb Mademico /Teatre
posades en escena d’obres musicals com Les Set Paraules de
Jesús a la Creu, de Heinrich Schütz (2003, 2004) i els
Responsoris de Tenebres, De Tomás Luis de Victoria (2010),
i d’espectacles de creació pròpia, sobre el cant de la Sibil·la
(2004, 2005) o la recreació dels funerals de cort de
l’Espanya i l’Anglaterra dels segles
XVI i XVII
(2005).

Madrigal II “Oíd, oíd”.

•

JUAN DEL ENCINA (1469-1530)
PEDRO DE ESCOBAR (1465-1535)
GUERRA DE GRANADA. 1482-1492.
Una sañosa porfia. Juan del Encina.
¿Qu’es de ti, desconsolado? Juan del Encina.
Levanta, Pascual. Juan del Encina.
Virgen bendita sin par. Pedro Escobar.
Triste España sin ventura. Juan del Encina.

I. Oíd, oíd.

JOAN BRUDIEU (1520-1591)
MADRIGAL V “LAS CAÑAS”.
I. L’Amor i la Magestad.
II. Saca el Amor.

PREUS DELS CONCERTS:
Entrada normal, 5€
Targeta de promoció turística “Artà sorprèn”, 3€
Socis d'Amics de la música, gratis.
*El concert de dia 27 de juliol (Coral 5ªJusta, de Sóller), és
gratuit.

III. Ya tocan los atabales.
IV. ¿Qué trae la bandereta?

Aforament limitat.

V. ¡Como corrió buena lança!

Venda d'entrades 30 min. abans del començament dels
concerts.

VI. Cada cual en su cabeça.
VII. Sepamos cómo cayó.

Farmàcia Colònia de Sant Pere
Club nàutic de la Colònia de Sant Pere
Pizzeria El Pescador
Restaurant Sant Pere “Beach”
Els Vivers
Sa Xarxa
L'estanc - Ramón Capó
Perruqueria Bàrbara
Perruqueria Marga
Floristeria Ca na Lila
Restaurant Es Mollet
Autorservei Es Moll
Supermercat Eurocop
Vinoteca Passeig de Mar
Papereria Darodda
Bar Centro
Restaurant Aquarium
Ferreteria Ca'n Massanet

II.Pastor Mayor.

Guerres i batalles al.legòriques

Restaurante Playa

Restaurante Del Náutico
Bar Restaurante Sa Devesa - Ca na Sol
Vinya Martí Maria
Forn Pedro Garau

