
ENSEMBLE DE LA SMA2020
L’Ensemble de la SMA2020 està format pels següents músics, que s’han reunit 
per crear aquest programa per ser interpretat  exclusivament a la Setmana de 
Música Antiga de la Colònia de Sant Pere.

PEDRO AGUILÓ
Finalitza el grau superior de piano i els graus professionals d’orgue i clavecí 
a Mallorca, realitzant posteriorment el màster en Interpretació de la música 
antiga a l’Esmuc on actualment cursa el grau superior d’Orgue. Guardonat en 
concursos nacionals e internacionals (2n Premi del concurs Joseph - Gabler, 2n 
Premi del concurs de JM Espanya, entre d’altres), realitza concerts a tot Espa-
nya i Alemanya en solitari i amb formacions com la OSIB, l’OBC, Sinfovents 
o l’Ensemble Tramuntana. És l’organista titular de la basílica de Sant Miquel 
de Palma.

CHARLES ZEBLEY
Va estudiar traverso amb Bart Kuijken al Real Conservatori de La Haia. Des 
dels anys vuitanta ha actuat amb molts conjunts historicistes com el Concert 
des Nations, Les Arts Florissants, Anima eterna, Les Talens Lyriques o Les Mu-
siciens du Louvre entre d’altres. Recentment ha enregistrat amb l’Ensemble 
Cristofori i Arthur Schondervoerd les simfonies i concerts per a piano i vilí de 
Beethoven amb el segel Accent. Les seves gravacions de les sonates ans piano i 
els quintets amb corda de Kuhlau han aparegut a la ORF.

GALINA ZINCHENKO
Va estudiar viola i violí barroc al Real Conservatori de La Haia. Ha treballat 
amb els mestres pioners del moviment historicista a la música antigacom Gus-
tav Leonhardt, Sigiswald Kuijken, William Christie, René Jacobs o Jos van 
Immerseel entre d’altres. Pròximament interpretarà les Simfonies de Haydn a 
l’octubre i l’òpera Platée de J.P. Rameau a Viena amb Les Arts Florissants, on 
és viola concertí.

JOSEP TATAY
Va estudiar fagot al Conservatori Superior de València amb José Enguídanos. 
Ha col.laborat amb l´Orquestra Simfònica de Galícia , l’Orquesta Simfònica 
de Radio Televisió  Espanyola, l´Orquestra de València o l’Ensemble Tramun-
tana entre d’altres. Recentment ha enregistrat dos treballs al segell Playclassics 
amb el grup Harmonie du Soir Ensemble. És Professor Solista de Fagot de 
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

PROGRAMA:
François Couperin (1668-1733)
 Concert Royal núm. 1

Antoine Dard (1715-1784)
 Sonata n.5 per a fagot i baix continu

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
 Trio sonata en Re menor per a flauta, violí i 
baix continu Wq 145

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
 Sonata per a flauta i baix continu BWV 1034

François Couperin
 “Les barricades mystérieuses” per clavecí sol

Johann Sebastian Bach
 Trio sonata  per a flauta, violí i baix continu 
BWV 525

Charles Zebley, flauta
Galina Zinchenko, violí
Josep Tatay, fagot
Pedro Aguiló, clavecí

24 de juliol, 21h, Església de la Colònia 
de Sant Pere
Divergències: El barroc tardà 
a França i Alemanya
Ensemble de la SMA2020
Charles Zebley (flauta), Galina Zinchenko (violí), 
Josep Tatay (fagot) i Pedro Aguiló (clavecí)
NOTES AL PROGRAMA:     
 
El nostre programa camina entre l´elegància i refina-
ment de Dard i Couperin, el senzill estil galant francès 
que cerca recuperar la naturalitat perduda en els dar-
rers anys dels Barroc, i la profunditat sempre reflexiva 
i molt elaborada de Johann Sebastian Bach. Carl Phi-
lipp Emmanuel, possiblement el seu fill més brillant, 
obri en aquests moments un camí inèdit: una música 
molt passional i visionària que de vegades ens trans-
porta a estils desenvolupats molt posteriorment. Tota 
aquesta divergència de camins està emmarcada per la 
decadència de l’Absolutisme i el triomf de la Il·lustra-
ció en l’Europa pre-revolucionària.
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