2013—2014
L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) va néixer
el 1987 en el si de l’Associació d’Amics de l’Òpera de
Sabadell i molt aviat s’estructurà com una societat
anònima laboral, en què els treballadors en són alhora
els propietaris. La seva activitat se centra a la ciutat de
Sabadell, amb una temporada pròpia i com a orquestra del
circuit Òpera a Catalunya, i al Palau de la Música Catalana
amb el cicle de concerts Simfònics al Palau. N’han estat
directors titulars A. Argudo, J. Mora, S. Brotons, E.
Colomer i D. Giménez Carreras. Des del setembre de 2009
ho és Rubén Gimeno. L’OSV té el suport de la Fundació
Banc Sabadell, de l’Ajuntament de Sabadell, dels grups
Torra SA i Bardet, així com del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i de l’ICEC. Ha rebut el
Premi Nacional de Música 1992, atorgat per la Generalitat
de Catalunya, i la Medalla d’Honor 2012 de la ciutat de
Sabadell.

Patrocinador del cicle:

Amb el suport de:

Simfònics al Palau

Les 4 estacions de Vivaldi
DISSABTE, 11 DE GENER DE 2014, 19 h

Sala de Concerts
Amb la col·laboració de:

Enrico Onofri va néixer a Ravenna; des de molt jove
va ser convidat per J. Savall com a concertino de La
Capella Reial de Catalunya, i ha actuat arreu del món
amb ensembles com Concentus Musicus Wien, Ensemble
Mosaïques, Concerto Italiano, etc. És concertino i solista
d’Il Giardino Armonico des del 1987. Des del 2002 E.
Onofri es presenta també com a director, amb gran èxit,
i rep invitacions d’orquestres i festivals de tot Europa i el
Japó. Des del 2005 és principal director de Divino Sospiro
(orquestra barroca resident del Centre Cultural de Belém
a Lisboa) i l’any 2000 va fundar l’Imaginarium Ensemble.
Ha actuat a les més reconegudes sales de concerts de tot
el món, amb artistes com N. Harnoncourt, G. Leonhardt,
C. Coin, C. Bartoli, K. &. M. Labeque, etc. La majoria
dels nombrosos CD que ha gravat (Teldec, Decca, Naive,
Zig Zag Territoires, Opus 111, Astrée, Nichion, etc.)
han estat guardonats amb els més prestigiosos premis
internacionals. Des de l’any 2000 és professor de violí
barroc i d’interpretació de música antiga al Conservatori
Bellini de Palerm. També és convidat habitualment a oferir
masterclasses per tot Europa i el Japó. El 2011 va rebre una
invitació per oferir una classe magistral a la Juilliard School
a Nova York.

Trobaràs més informació sobre les obres, els compositors i els intèrprets a les Impressions des del quart faristol, al web: www.osvalles.com

Orquestra Simfònica del Vallès
Enrico Onofri, director

Programa
I		

Redescobrir el Barroc
30’

Johann Pachelbel (1653-1706)
Cànon i giga
Johann Sebastian Bach (1685 -1750)
Tocata i fuga, en Re menor, BWV 565 (transcripció per a violí)
Johann Sebastian Bach
“Air” de la Suite núm. 3, en Re major, BWV 1068
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concert per a violí i orquestra, en Mi bemoll major, op. 8, núm. 5,
RV 253, “la Tempesta di Mare”
Presto
Largo
Presto		

II
Antonio Vivaldi
Les quatre estacions
I. La primavera. Concert en Mi major, op. 8 núm. 1, RV 269
		
Allegro
		
Largo
		
Allegro
II. L’estiu. Concert en Sol menor, op. 8 núm. 2, RV 315
		
Allegro non molto — Allegro
		
Adagio — Presto — Adagio
		
Presto
III. La tardor. Concert en Fa major, op. 8 núm. 3, RV 293
		
Allegro
		
Adagio molto
		
Allegro
IV. L’hivern. Concert en Fa menor, op. 8 núm. 4, RV 297
		
Allegro non molto
		
Largo
		
Allegro

40’

Avui provem d’excavar una mica més endins a les mines dels mestres
del Barroc. Ho fem a la recerca de nous aspectes dels grans tresors ja
coneguts. Ens dirigeix Enrico Onofri, virtuós del violí barroc i mestre en la
interpretació de la música antiga: una figura cabdal d’aquest corrent, dins
i fora d’Europa. Celebrem que aquesta temporada sigui l’artista convidat a
l’Orquestra Simfònica del Vallès. El concert serà només d’instruments de
corda i clavecí, de sons suaus i de cristalls metàl·lics, de lleugeresa, de detall...
Per començar, escoltarem el cànon més popular de la història de la
música. L’autor n’és Johann Pachelbel, un dels organistes i compositors
alemanys més notables de la generació anterior a Johann Sebastian Bach.
El seu estil –simplicitat plena de grandiositat– influencia el gran mestre
universal. Sovint oblidem que aquest cànon és només la primera part d’una
peça formada per dues seccions: cànon i giga, totes dues en Re major. Per
redescobrir-la, l’escoltarem íntegra.
L’admiració que Bach també sent per l’obra d’un contemporani seu,
Antonio Vivaldi, s’expressa en la transcripció que fa d’un concert per a
quatre violins d’aquest músic venecià, en què substitueix els violins per
clavecins. Enrico Onofri fa una transcripció similar d’una altra obra, però
en sentit invers: a les seves mans, la composició per a orgue més coneguda
de Bach, la Tocata i fuga en Re menor, es converteix en una peça per a violí
sol. Ell mateix ens la interpreta amb el seu violí en una veritable redescoberta
d’aquest puntal del repertori organístic. Tancarem la primera part del
concert amb un altre dels fragments més representatius de la producció
instrumental de Bach, l’ària de la Suite número 3: un moment d’emoció
màxima, de dolçor espiritual... La corda s’expressa en grup.
A la segona part, entrarem de ple en l’obra violinística de Vivaldi amb
dues composicions descriptives que ens parlen de meteorologia. Procedeixen
d’un cicle de dotze concerts per a violí i orquestra de corda titulat Il cimento
dell’armonia e dell’inventione, l’opus 8 de l’autor. D’entrada, n’escoltarem
el número 5, que du un títol prou explícit: “La tempesta di mare”. A
continuació, els números 1, 2, 3 i 4, cada un dedicat a una estació de l’any,
coneguts com Les quatre estacions, una de les músiques més populars de
tots els temps. Uns versos del mateix Vivaldi encapçalen cada un dels tres
moviments de cada concert i ens situen en l’ambient. Escoltar-ne la lectura
juntament amb la música és una experiència que poques vegades se’ns
ofereix l’oportunitat de viure; és un camí per redescobrir, en algun nivell
subtil, aquesta obra magistral.
Xavier Riba, violí de l’OSV

Enric López, narrador

Proper concert

“Malikianini”

DISSABTE, 01.02.14, 19 h

Ara Malikian, violí i director
Orquestra Simfònica del Vallès
Per la musicalitat i una tècnica impecable,
descobrirem per què Ara Mailkian és un
intèrpret revolucionari.
Troba’ns a

www.palaumusica.cat

