
Organitza: Amb el suport de: Col·laboradors Patrocinadors

17 de juliol, 20h, Església de la Colònia
“Ab Orga y Xeremias”

Ensemble Pau Villalonga
Pere Caselles i Antoni Llofriu, xeremia i baixó. Tomeu Mut, orgue

Concert homenatge a Salvador Martí, “Biscai”
Acte inaugural

Concert gratuït amb donatiu voluntari

19 de juliol, 20h, Pati de Ses Minyones
“Opera seconda. L’Arcàdia, el destí i Venècia”

Il Gesto Armonico
Laura Sintes, traverso. Eva Febrer, violí barroc. Dimitri Kindynis, violoncel

Entrada normal: 15 € / entrada reduïda: 10 €

21 de juliol, 20h, Pati de Ses Minyones
Emocionari

Concert familiar - infants a partir de 5 anys d’edat
Ferran Pisà, tiorba

Concert gratuït amb donatiu voluntari

22 de juliol, 20h, Església de la Colònia
Fantasia

Solnegre
Soledad Cardoso, veu. Cristina Altemir, viola d’arc. Ferran Pisà, tiorba

Concert gratuït amb donatiu voluntari

23 de juliol, 20h, Centre Cultural
Viatge per la història del clavecí des del S. XVI  

fins a l’actualitat
Conferència - concert

Esther Romero, espineta i clavecí. Laura Salinas, viola de gamba
Concert gratuït amb donatiu voluntari

XI

etmana de
MÚSICA
 ANTIGA
Colònia de Sant Pere - Mallorca
Del 17 al 23 de juliol de 2022

Fantasia
Solnegre
22 de juliol, 20h, Església de la Colònia



PROGRAMA

Diego Ortiz (1510 – 1576)
Recercada III

 Alonso Mudarra (1510 – 1580)
Si me llaman

Diego Ortiz
Recercada sobre la Spagna 

Lluís del Milà (1510 – 1561)
Fantasia VIII 

 Diego Ortiz
Recercada sobre la Spagna

 Alonso Mudarra
La vita fugge

Diego Ortiz
Recercada II 

Jacques Arcadelt (1507 – 1568)
Oh felici occhi miei 

 
Diego Ortiz

Oh felici occhi miei

 Pierre Sandrin ( 1490 – 1561)
Doulce Memoire

Diego Ortiz
Doulce Memoire 

Mille Regretz – Josquin Desprez (1450 – 
1521) + Luis de Narváez (1500 – 1552)

Recercadas sobre tenores italianos 

SOLNEGRE
SOLNEGRE és un conjunt de format 
variable que treballa el repertori dels 
segles XVI i XVII. Els seus concerts 
miren de ser quelcom més que 60 mi-
nuts de música bella; volen connectar 
coneixements i sembrar curiositats en 
el públic. Aquest propòsit neix de la 
creença que la música és molt més que 
la representació de la bellesa amb el 
so; la música és un canal amb el qual, 
d’ençà que habitem la terra, hem ex-
pressat idees, pors i il·lusions.

MÚSICS
Soledad Cardoso, veu
Nasqué a Argentina, on feu la prime-
ra formació com a cantant. L’obtenció 
del premi Mozarterum li permeté de 
continuar els estudis a España amb Al-
fredo Kraus i Teresa Berganza. Ja a Eu-
ropa, no tardà a cridar l’atenció d’al-
guns dels principals conjunts europeus 
de música antiga com per exemple 
Les Arts  Florisants, Weiner Akademie, 
The Nederlandse Bachvereniging y los 
Músicos De Su Alteza. Especialitzada 
en òpera i música escènica, ha partici-
pat en gravacions de referència amb les 
discogràfiques Harmonia Mundi, Na-
xos, Cobra y Columna Música . 

Cristina Altemir, viola d’arc
Altemir s’especialitzà en repertori antic 
en ingressar a l’ESMUC. Allà seguí els 
consells de Pablo Valetti, Chiara Bi-
anchini i Emilio Moreno. Es membre 
fundadora del conjunt Dichos Diábo-
los, especialitzat en el repertori ibèric 
dels segles XV, XVI i XVII i guanya-
dor, l’any 2016, del primer premi 
“Concours International de Cuivres 
Anciens” organitzat per “Les Sacque-
boutiers, ensemble de cuivres anciens 
de Toulouse”. A més, també col·labora 
amb diversos conjunts catalans com 
Ensemble Meridien, Bach Zum Mitsie-
gen i Solnegre. 

Ferran Pisà, tiorba
Es forma en interpretació d’instru-
ments antics de corda polsada a Àms-
terdam i a Barcelona. Els seus concerts 
es caracteritzen per estar vertebrats per 
un eix temàtic sòlid que relaciona el 
repertori musical antic amb elements 
històrics, artístics i socials contempo-
ranis. A més de col·laborar amb des-
tacats conjunts de música antiga com 
Música Trobada i The Ministers of Pas-
time, és membre fundador del conjunt 
SOLNEGRE. L’any 2020 edità 1620, 
el seu primer treball discogràfic centrat 
en el repertori italià per a tiorba. 


