
ANTONIO ARAGÓN
Nascut a Palma de Mallorca realitza estudis de cant a l’esmentada ciutat. Rep 
classes de Lambert Climent, W. Hollweg, Juan Oncina, H. Crook, William Ma-
teuzzi, Carmen Bustamante i Alejandro Zabala. Col·labora amb diferents grups 
de música antiga, Capella de Ministrers, Capella Reial de Catalunya, Estil Con-
certant, Camerata Iberia i Ensemble Elyma entre altres. També amb l’orquestra 
Barroca de Sevilla i La Orquestra Barroca de Salamanca, així com amb el grup Stu-
dium Aureum dirigit per Carles Ponseti. Ha participat en les temporades d’òpera 
del Teatre Principal a Palma en produccions com ara Bastien und Bastienne, Die 
Zauberflöte, L’italiana in Algeri, La Fanciulla del West, Marina, La sonnambula, 
Don Pasquale, Pagliacci, Salome, La Madrileña, Cosa Rara, Il mondo della Luna, 
Otello, Le Nozze di Figaro, Carmen, Turandot, Eugen Oniegin,etc. En el reper-
tori orquestral ha interpretat obres com el Magnificat, Oratori de Nadal i diverses 
Cantates i Pasions de Bach, Missa de Santa Cecília de Gounod, La Missa de la 
Coronació, Réquiem, Missa en do menor,  de Mozart, Les Estacions i La Crea-
ció de Haydn, El Messies i Judas Maccabeus de Haendel, El Retablo de Maese 
Pedro de Falla, Les passions de Johan Sebastian Bach, Das Lied von der Erde de 
Mahler, Missa Solenelle i Stabat Mater de Rossini…….És professor de Cant del 
Conservatori de Música i Dansa de Mallorca des de l’any 1999.

STUDIUM AUREUM
Studium Aureum és una agrupació de caràcter vocal-instrumental que treballa 
la música antiga en totes les seves manifestacions. 
La seva composició és molt flexible, la plantilla està en funció del repertori a 
interpretar, d’aquesta manera, Studium Aureum està integrat per solistes vocals 
i instrumentals, una plantilla d’instrumentistes estable que s’adapta a les obres a 
çpretar, el cor de cambra Studium, artistes del món de la dansa i el teatre i un 
equip tècnic i de producció a l’hora de muntar òperes i espectacles. 
Una de les aportacions més rellevants d’Studium Aureum és la proposta d’una 
línia d’espectacles que uneix la música amb les representacions dramàtiques, 
aportant versions escenificades d’òperes, oratoris, cantates profanes... que, sens 
dubte, són una manera de recrear la música d’aquestes èpoques amb un esperit 
més adient amb el seu contingut tant històric com dramàtic. Aquestes propos-
tes sempre innovadores han compaginat la creativitat amb la imaginació com 
una aposta per l’expressió artística.

PROGRAMA:
Marco Uccelini (1603 - 1680) 
 Aria sopra la bergamasca  

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)
 Se l’aura spira
 Aria di passacaglia
      
Dario Castello (1590 - 1630)
 Sonata terza (libro 2)
      
Francesco Cavalli (1602 - 1676)
 O quam suavis Misero cosi va Miracolo d’amore
      
Tarquino Merula (1594 – 1665)
 L’Ariberta 
 Ciaccona 
 Gaudeamus
      
Giovanni Felice Sances (1600 - 1679)
 Stabat Mater
      
Girolamo Kapsberger (1580 – 1651)
 Canzona Prima
      
Alessandro Grandi ( 1575 - 1630)
 Ave mundi spes Maria 
 Lauda Sion Salvatorem
      
Claudio Monteverdi (1567 - 1643)
 Et è pur dunque vero
 Si dolce il tormento 
 Sanctorum meritis     
 
Antonio Aragón, tenor   
Ramon Andreu & Kepa Artetxe, violins 
Miquel Àngel Aguiló, violoncel
Ferran Pisà, tiorba

17 de juliol, 21h, Pati de Ses Minyones
Desig i sensualitat: música 
italiana del s.XVII
Studium Aureum
NOTES AL PROGRAMA:     
 
En aquest nou programa, una formació reduïda de 
Studium Aureum explora i examina els mecanismes 
amb els quals els músics del segle XVII simulaven es-
tats emocionals extrems causats pel desig, per l’èxtasi 
diví o per l’èxtasi sensual. Els autors del Barroc mi-
raven d’imitar aquests estats emocionals humans per 
suscitar-los en els oients. 
La sel·lecció de peces del nostre programa mostra com 
aquesta obsessió per l’emoció era present en gèneres tan 
diversos com la música vocal profana (Si dolce il tormen-
to de Monteverdi) la música vocal religiosa (Stabat ma-
ter de Sances) i fins i tot en les sonates de Castello o de 
Merula. De la mateixa manera, trobem l’espontaneïtat 
d’aquesta música i l’expressivitat dels seus girs melòdics 
en les demés formes artístiques del seicento com l’escul-
tura, la pintura o la poesia. 
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