
PROGRAMA CAMERATA OBERTURA

Obres de Johann Christian Bach, 
Simfonia op 3 núm. 4 en Si b major ……………………………………J. C. Bach els germans Pla i Joseph Haydn

(1735-1782)
I. Allegro con spirito
II. Andantino sempre piano
III. Tempo di Menuetto piu tosto Allegro

Dissabte 13 de febrer de 2016, 20.30 h

Concert per a dues flautes en Re major ………………………………Joan i Josep Pla
(1720-1775) Cripta de la Sagrada Família

I. Allegro (1728-1762) c/ Provença, 450
II. Largo
III. Allegro

Carles Bueno, flauta primera
Federico Sánchez, flauta segona

Entrada gratuïta
Simfonia núm. 44 "Trauersymphonie" …………………………………F.J. Haydn

(1732-1809)
I. Allegro con brio
II. Menuetto: allegretto - trio
III. Adagio
IV. Finale: presto

Camerata Obertura
Nacho Cantalejo, director



CAMERATA OBERTURA

Músics participants

Nacho Cantalejo ………………..…..Director

Carles Bueno ………………………… Flauta I

Federico Sánchez ……………………Flauta II

Marga Gratacós ………………………Violí I (concertino)

Clara Sandaran ……………………… Violí I

Alejandro Ramos …………………… Violí II

Federica Alborch ………………………Violí II

Carme Casas ……………………………Viola

Teresa Comas …………………………Viola

Isabel Ojanguren ……………………Cello

Lídia Sorribes …………………………Cello

Francesc Marín ……………………… Teclat

Contacte

Email: camerataobertura@gmail.com

Web: www.camerataobertura.comli.com



NOTES AL PROGRAMA    per Francesc Marín

Els "Pergolesi catalans", el "Pergolesi anglès" i
la consolidació del nou llenguatge

El nou estil operístic sorgit a partir de la dècada de 1720 a Nàpols, divulgat 
amb èxit immens per tot Europa a través d'una xarxa de teatres escampats 
arreu del continent, amb compositors, músics i cantants itinerants, es 
constituí com la base d'un nou estil musical que avui dia ens és conegut 
a través de les obres dels compositors més importants de la segona meitat 
del segle XVIII (J. Haydn i W. A. Mozart). Aquest nou estil teatral, que 
nosaltres avui dia anomenem “Escola Napolitana”, contribuí directament
a crear un estil de tendència internacional, si bé enriquit per peculiaritats 
regionals o individuals de cada músic. Un dels compositors més influents i
afaiçonadors d'aquest nou estil, encara recordat avui dia, és Giovanni
Battista Pergolesi (1710-1736). Podem seguir aquest itinerari a través de
les tres obres dels diferents compositors que integren aquest concert.

L'inici del viatge del nostre concert comença a Catalunya, amb el “Concert 
per a dues flautes en Re Major” dels germans Pla, Joan (ca. 1720-1775)
 i Josep (1728-1762), escrit vers 1754. És, en realitat, una adaptació de 
la primitiva versió per a dos oboès (aquests músics foren oboistes) 
divulgada amb èxit per tot Europa, una excel·lent mostra de la influència 
que exercí aquest nou estil d'òpera en la música instrumental. Les 
referències al llenguatge operístic de l'època s'aprecien en la separació de 
la part cantant (en aquest cas, a càrrec de les flautes) d'una part 
acompanyant, ben discreta, a càrrec de l'orquestra; en la facilitat de dictat i 
en la repetició de motius breus i característics, com els tresets. Es conserva 
el diàleg entre els solistes i l'orquestra, d'empremta vivaldiana, però ja 
organitzat en un esquema rudimentari de sonata. Com en una obertura 
d'òpera, el segon moviment contrasta amb el moviment inicial pel seu mode 
menor, per la seva major brevetat i per l'ús continuat d'un breu motiu 
“sospirant” que ja s'anuncia des de l'inici pels violins, reprès per les flautes 
a l'inici del seu solo i que es constitueix en un clixé estilístic típic.
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El 3r moviment final retorna al caràcter del moviment inicial però mostrant El viatge del nostre concert acaba l'any 1771 amb una primera consolidació 
el compàs ternari típic dels darrers moviments de les obertures operístiques d'un estil vertaderament simfònic de la mà del compositor austríac
que precedien les òperes. En moments oportuns del discurs, en tots tres Joseph Haydn (1732-1809): la simfonia núm. 44 en mi menor “Fúnebre”.
moviments, s'esperava que els instrumentistes destinataris del concert El seu títol, apòcrif, prové d'una llegenda segons la qual el moviment lent 
executessin passatges improvisats, com si fossin cantants, i així hi ha tres fou interpretat en el funeral del seu autor. Segurament, el nom de la 
cadences compostes i preparades pels nostres flautistes. simfonia es deu al petit passatge que hi ha començada la segona meitat 

del moviment, on s'escolta una mena de breu marxa fúnebre que anticipa 
sorprenentment l'inici del “Clar de lluna” beethovenià. 

El coneixement de l'òpera napolitana de primera mà en el seu país d'origen Aquesta simfonia s'inscriu en un període de maduresa simfònica del seu 
fou una experiència capital per a un dels fills més joves i  ben prometedor autor que culminà vers l'any 1774, on sovint el mode menor és ben 
de J.S. Bach i que també es guanyà la vida com a músic i compositor: present. A l'obra que ens ocupa, la intensa expressió, sovint tràgica, 
es tracta de Johann Christian Bach (1735-1782). Ara bé, aquest fill s'expressa amb una solidesa compositiva perfectament calculada, creant 
italianitzat sabé combinar aquest nou estil amb el rigor compositiu heretat un veritable drama sense text, com mai s'havia sentit anteriorment en la
del seu pare per sòlids interessos instrumentals, creant un estil fresc, música instrumental. La simfonia ja s'estructura en els quatre moviments 
atractiu i encantador, vertebrat en un esquema de sonata ben proporcionat, habituals, si bé l'auster minuet, curiosament escrit “a cànon” entre el registre
quan decidí instal·lar-se definitivament a Londres. Una de les seves primeres agut i el greu en la seva secció principial, va en segon lloc, com per frenar
publicacions londinenques va ser un conjunt de sis simfonies (op. 3 al 1765). l'impuls dramàtic del moviment inicial. El moviment lent alleugereix l'atmosfera 
La simfonia en Si bemoll Major d'aquest recull reprodueix el model advertit tensa dels moviments anteriors i suposa una pausa “trista” abans del violent 
en els germans Pla: tres moviments, dels quals dos de ràpids enquadren moviment final, abandonant el mode menor. 
un moviment lent. El moviment ràpid final està escrit en compàs ternari. Denota que el seu autor també es formà en el nou estil instrumental que
Malgrat respectar les proporcions dels moviments que constitueixen l'òpera napolitana estimulà, reprenent el clixé dels tresets, tant temàticament 
l'obertura, s'hi respira un major alè compositiu, conseqüència de la com com a figura acompanyant. Haydn acaba la simfonia amb un moviment 
consolidació d'un llenguatge orquestral en diversos centres europeus, similar al primer, quant a dimensions i pes emotiu, creant un perfecte equilibri, 
tot i que persisteixen alguns clixés que trobem en les obertures d'origen: resultant-ne una obra plenament acabada. L'exemple de Haydn ens fa 
alternances de dinàmiques fort i piano, motius breus, passatges escalístics pensar en el quartet Op. 59 de Beethoven, escrit uns 35 anys després, 
ràpids de les cordes. La suavitat cantabile del moviment lent, que comença on retrobem la mateixa integració i similar vigor compositiu.
a allunyar-se dels models més antics i que encara es troben en el concert 
dels Pla, no deixà indiferent W.A. Mozart, que quedà profundament 
impressionat d'aquesta col·lecció de simfonies. Francesc Marín és “Continuo” de la Camerata Obertura, musicòleg i 

professor de Música a l'Institut Júlia Minguell de Badalona.


