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Notes al programa
En aquesta ocasió la Camerata Eduard Toldrà, sota la direcció de la seva
concertino Ariadna Padró, ens proposa un repertori format per obres de
diferents compositors que permeten el lluïment dels diferents instrumentistes
solistes de la formació.
Una formació de cambra com la Camerata Eduard Toldrà requereix, sovint,
treballar a partir dels propis músics de la plantilla, en solitari i sense ingerències
externes. La cohesió del grup i del so de la formació s’aconsegueixen a partir
d’aquesta mena de repertoris cambrístics que es poden abordar sense una
direcció de batuta, per entendre’ns.
La Camerata ha de poder compactar-se aprenent a escoltar el/la company/a de
faristol, a la recerca d’un so unificat, d’una intenció musical i d’un so propi. Us so
que resulta dels empelts dels uns als altres a través d’un treball continuat de
conjunt. És llavors quan, davant d’una batuta convidada, l’orquestra respon com
un únic instrument al seu servei. I és llavors quan aquest instrument s’enriqueix i
creix a partir de les noves idees i de l’experiència que aquesta direcció li
proporciona i així, poc a poc, músics i públic ens anem creant el nostre univers
sonor que, potser sense saber-ho, ens predisposa per anar a escoltar el concert.
Sembla màgia, però és treball constant i conscient de tots plegats. Un
aprenentatge inacabable que ens fa créixer plegats i ens fa esperar que es
produeixi, ara sí, la màgia de la comunicació, la màgia de la comunió entre públic
i intèrprets. Quan això es dona, hauran estat compensades totes les hores de
treball, de dedicació, de superació, d’inconformisme... que hi ha darrere cada
músic que avui veureu dalt l’escenari.
El programa d’avui, a més a més, facilita el treball individual i de conjunt de
manera especial, perquè permet fer-nos notar -a partir de les parts solistes que
podrem escoltar- la importància de cadascun dels instrumentistes. Cadascun dels
músics haurà tingut un paper únic i principal en molts moments del concert,
assumint el repte de liderar diversos passatges de l’obra.
Programes com el que avui us proposem són imprescindibles per avançar en
aquest camí de perfeccionament que no té fi. Un camí que, sense tots vosaltres,
no tindria sentit transitar. Bon concert!
Associació Musical Eduard Toldrà

Programa

JS Bach

Concert de Brandenburg núm. 6, en si bemoll major
BWV 1051
(Allegro) - Adagio ma non tanto - Allegro

A. Vivaldi

L’Estro Armonico op. 3
Concerto X en si menor per a quatre violins, violoncel i
cordes RV 580
Allegro - Largo e spiccato - Allegro

JS Bach

Suite per a orquestra núm. 2 en si menor, BWV 1067
Ouverture – Rondeau – Sarabande - Bourrée I/II –
Polonaise - Minuet - Badinerie

G. Rossini

Sonata per a cordes núm. 3 en do major
Allegro – Andante - Moderato

Ariadna Padró, concertino-directora
CAMERATA EDUARD TOLDRÀ
Músics:
Meritxell Carbonell, flauta solista
Ariadna Padró, Javier González, Pol Berlinches i Carlota Novell, violins solistes (Vivaldi)
Sol Vicente i Quim Badia (violes Brandenburg)
Laia Martí i Sergi Huerta (viola da gamba Brandenburg)
Gabrielle Deakin, violoncel
Esteve Colomés, contrabaix
Eduard Martínez, clave
Violins: Francesc Guzmán, Sergi Miró, Jaume Safont, Humbert Rovira i Patricia Martínez

Organitza:
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Hi col·labora:

