NITS CULTURALS

UNA PERLA FINA
Tant que n’havia sentit parlar, i no va ser fins l’any
passat que vaig poder ser testimoni presencial
d’aquest esdeveniment prodigiós que s’ha produït durant tants anys i que encara, sortosament,
cada any es realitza: estic parlant, és clar, de les
Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera. La benèvola insistència d’uns amics em va conduir a
aquest màgic escenari on vaig poder gaudir d’una
acurada selecció de l’oratori cabdal de G. F. Händel El Messias, sota la direcció de l’amic Mestre
Josep M. Prats; en 2009 havia tingut l’honor i el
plaer de comptar amb la seva amable i eficient
col·laboració al capdavant del Cor Ciutat de Tarragona en les diverses edicions del meu oratori
Pau i Fructuós que jo mateix vaig dirigir.
I quina no va ser la meva sorpresa! Per molt que
hom et ponderi la importància i la bellesa d’un
esdeveniment d’aquestes característiques, no
te’n pots fer càrrec del tot fins que no ho veus
amb els teus ulls i ho sents amb les teves orelles, fins que no ho apames amb els cinc sentits i,
encara més, fins que no en copses les múltiples
irisacions en el més pregon de l’ànima. I pensar
que tenim aquest joiell en el cor d’aquestes nostres terres, que tenen la fama de ser aspres, fins
al punt que molta gent considera l’aspror com
a sinònim de la Segarra, però que no ho deuen
ser pas tant si tenim en compte quants artistes
–músics concretament- han produït aquests terrossos, quantes activitats corals no s’hi han dut
a terme, i s’hi duen encara, quin és el volum de
les activitats musicals que es desenvolupen, per
exemple, a la capital de la Segarra oficial, o sigui
la ciutat de Cervera. Ací tenim, doncs, a Sant Pere
Sallavinera, una autèntica perla fina que honora
no sols un municipi tan pintoresc i simpàtic, que
es gronxa en un paisatge de perfils gairebé itàlics,
sinó tota una comarca i tot un país.

VALENTÍ
MISERACHS,
PREVERE

Ja la rebuda, que us convida a recórrer un vial on
harmoniosament es combinen llum i pedra, flors
i catifes, és un auguri de serenor i de gaudi de
l’esperit. Fins que no arribeu a la Plaça, marc ideal,
en la seva refinada rusticitat, per a acollir en una
platea que sembla feta a posta perquè no manqui
a ningú la perspectiva visual i la fruïció acústica,
un públic delerós de fruir de les execucions musicals que les diverses i variades formacions vocals
i instrumentals cada estiu fidelment hi presenten.
Gairebé no em sé perdonar l’haver passat tants
anys tenint només notícia de les “Nits Culturals”.
Si alguna excusa puc esgrimir, encara que tímidament, és el fet de coincidir moltes vegades la
meva arribada de Roma amb les dates dels concerts, o poc després. Però, d’ara endavant, puc
assegurar la meva sincera intenció, que també
pot ser condicionada, ai las, per factors aliens a
la voluntat, de no deixar-me perdre així com així
un seient a la Plaça de Sant Pere Sallavinera, en la
nit plàcida flairosa de cultura, bo i desitjant salut i
llarga vida a les “Nits Culturals” i a tots aquells que,
amb fidel constància i sense regatejar esforços,
ens fan cada any un present tan generós.
						

Divendres

dia 5 de juliol a les 22.00 h
A LA PLAÇA DE SANT PERE SALLAVINERA

HÄNDEL A
L’ÒPERA

escenes d’amor,
venjança i traïció
Orquestra Barroca Catalana
Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano
Manfredo Kraemer, violí i direcció
Comentari de les obres: Miquel Desclot, poeta

1a. PART
G. F. Händel (1685-1759)		
Giulio Cesare (1724)
Concerto grosso Op. 6 No 1 - A tempo giusto - allegro
Recitatiu: Vani sono i lamenti
Ària: Svegliatevi nel core (escena de Sesto)
Tolomeo (1728)
Recitatiu: Inumano fratel, barbara madre
Arioso: Stille amare (escena de Tolomeo)
Rodelinda (1725)
Minuet de l’obertura
Ària: Lo farò (escena d’Eduige)
Rinaldo (1711)
Simfonia del III acte de l’òpera
Ària: Sorge nel petto caro diletto (escena de Goffredo)
Hèrcules (1745)
Concerto grosso Op. 6 Núm. 7 - Largo - allegro
Ària: Where shall I fly? (escena de Dejanira)

2a. PART
Concerto Grosso Op. 6: No. 4 · HWV 322
Larghetto affettuoso - allegro - largo e piano - allegro
Giulio Cesare
Recitatiu: Figlio non è Ària: Langue offeso mai riposa (escena de Sesto)
Rinaldo
Ària: Lascia ch’io pianga (escena d’Almirena)
Ariodante (1735)
Musette, andante – allegro
Ària: Dopo notte (escena d’Ariodante)

ORQUESTRA BARROCA CATALANA
L’Orquestra Barroca Catalana neix l’any 1993 amb la idea de divulgar i recuperar repertori dels segles XVII i XVIII. Els seus membres,
majoritàriament residents a Catalunya, són músics especialitzats en
interpretació històrica (violins: Santi Aubert, Elisabeth Bataller, Angela Moro, Ricart Renart, Guadalupe del Moral; violes: Natan Paruzel, Núria Pujolràs; violoncel: Ruth Verona; contrabaix: Mariona
Mateu; clavicèmbal: Jordi Reguant). El repertori interpretat, tant
instrumental com operístic i religiós, és ampli. Es podria destacar la
recuperació d’obres de Domènec Terradellas, Francesc Valls, Emanuele d’Astorga i Manuel i Josep Pla, entre altres.
Del repertori interpretat cal assenyalar la missa Alma redemptoris
Mater i el Concert per a fagot d’Anselm Viola, Stabat Mater i Salve
Regina de Josep i Manuel Pla, el Magníficat, la Passió segons sant
Joan i la Passió segons sant Mateu de Johann Sebastian Bach, les
Vespres de la beata Verge de Claudio Monteverdi, el Te Deum de M.
A. Charpentier, el Messias de Georg Friedrich Händel, el Rèquiem de
Wolfgang Amadeus Mozart, la Missa Nelson de Franz Joseph Haydn
i el Concert per a violí en Re menor de Felix Mendelssohn.
Hi han treballat directors de prestigi internacional com Hiro Kurosaki, Daniel Reuss, Olivia Centurioni, Paul Dombrecht, Barry Sargent,
Charles Limouse, Eva Kollar, Jordi Casas i K. F. Beringer, entre altres,
i hi han col·laborat com a solistes, Josep Borràs, Raquel Andueza,
Marta Infante, Xavier Sabata, Jordi Domènech, Marta Matheu, Pau
Bordas, Lluís Vilamajó, Lucy Crowe, Marianne Beate Kielland, entre
altres.
Ha enregistrat i editat l’integral de la música religiosa de Josep i
Manuel Pla, per a veu solista i orquestra. Premi Enderrock Clàssica
2011.

MANFREDO KRAEMER
PRIMER VIOLÍ I DIRECTOR
Va començar els estudis de violí a Còrdova (Argentina) i va continuar en 1984 a la Hochschule für Musik Köln, amb F. J. Maier.
L’any 1985, amb companys seus de la universitat, va
fundar l’orquestra Concerto Köln i, un any després,
convidat per R. Goebel, col·labora amb el prestigiós
grup Musica Antiqua Köln.
Una intensa activitat concertística, com a solista o director, i al voltant de
cent compromisos anuals, el duen arreu del món.
En 1996 va crear el grup instrumental The Rare Fruits Council, els enregistraments del qual han rebut diversos premis. L’any 2000 funda La Barroca del Suquía a Còrdova, que es considera l’orquestra actual amb instruments d’època més important a Llatinoamèrica, oferint obres mestres
del Barroc en versió original. Des del 1991 col·labora estretament amb J.
Savall, com a primer violí de Le Concert des Nations. Considerat per la
BBC Music Magazine (2004) un dels més destacats violinistes barrocs de
l’actualitat, la seva discografia comprèn més de quaranta títols.

LÍDIA VINYES CURTIS, MEZZOSOPRANO
Música polifacètica, violinista professional de Barcelona, estudia cant líric amb el mestre Jorge Sirena i s’especialitza en violí barroc i música antiga
al Conservatori Superior de Tolosa i a la Schola
Cantorum Basiliensis. Treballa com a violinista a
l’Orquestra Barroca Catalana, a l’Ensemble Baroque de Limoges, entre altres formacions barroques.
Guanya la Bachwoche de la Bachakademie de Stuttgart 2013. Col·
laboradora com a solista habitual del director Helmuth Rilling per les
Passions i Cantates de J. S. Bach a la sala Tchaikovsky de Moscou, a
la Thomaskirche de Leipzig i al City-Hall de Hong-Kong, Sigiswald
Kuijken també la convida en aquest repertori per Alemanya, Bèlgica i el
Japó, així com amb l’Ensemble Bach-Vokal de Stuttgart amb l’organista i director Kay Johannsen.
El seu camí per l’òpera comença amb Josep Pons per a fer de Pirene
en L’Atlàntida de M. de Falla amb l’ONE, debuta al Liceu amb el seu
valorat Ascanio de Benvenuto Cellini, al Théâtre des Champs Élysées,
al Teatro Real en la darrera producció de Rodelinda de G. F. Händel,
entre altres.
Dirigida recentment per Gustavo Dudamel cantant la Novena de L. van
Beethoven, ha interpretat la Cantata BWV 170 per a Alto, junt amb Juan
de la Rubia i l’Orquestra Barroca Catalana a l’Auditori de Barcelona i
ha gravat amb la BBC Orchestra l’obra d’Enric Granados Goyescas per
Harmonia Mundi.

Dissabte

dia 6 de juliol a les 18.00 h
AL LOCAL SOCIAL

SEMPRE DE
VACANCES
Una producció de 2princesesbarbudes
Helena Casas, bateria de joguina, pandereta, pianet,
acordió petit i veu.
Marc Marcé, guitarra elèctrica de tres cordes, ukulele
de joguina i veu.
Marc Poch, bateria de joguina, melòdica, pianet i
carilló de joguina.
Toni Vilaprinyó, baix petit.
2princesesbarbudes, creació, producció i
arranjaments musicals.
Xavier Serrano, veu en off.
Jordi Rotés, disseny de la sonorització i de la
il·luminació.
DressArt, confecció del vestuari.

A principis de març arriben a casa nostra les
orenetes i s’hi estaran fins a finals de setembre. Les
2princesesbarbudes us expliquem la seva vida en
l’espectacle “Sempre de vacances”. Onze cançons
de composició pròpia que parlen de com fan el niu,
què mengen, la seva criança, els viatges, el vestuari, el
cant i els seus somnis.
En forma de documental ornitològic, a l’escenari hi
trobareu quatre orenetes barbudes que es retroben
després de la migració per fer un concert amb
instruments de joguina i ritmes pop.

Sempre de vacances
Som orenetes
2na residència
Dieta oreneta
La mare dels ous
Tsiuit
Somnis d’oreneta
Amunt i avall
No anem a la moda
Fred
Anem a fer un vol
CONCERT PER A NENES I NENS,
AMB BERENAR PER A TOTHOM

Dissabte

dia 6 de juliol a les 22.00 h
A LA PLAÇA DE SANT PERE SALLAVINERA

QUARTET
GERHARD
Lluís Castán Cochs, violí; Judit Bardolet Vilaró,
violí; Miquel Jordà Saún, viola;
Jesús Miralles Roger, violoncel
Comentari de les obres: Miquel Desclot, poeta

1a. PART
W. A. Mozart
Quartet k. 458 “La caça”
Allegro vivace assai
Menuetto e trio. Moderato
Adagio
Allegro assai

S. Barber
Adagio del quartet op. 11
2a. PART
F. Schubert
Quartet d. 887 en Sol Major
Allegro molto moderato
Andante un poco moto
Scherzo allegro vivace
Allegro assai

El Quartet Gerhard és un quartet de corda català constituït l’any 2010 i resident a Berlín. El formen
quatre instrumentistes catalans, Lluís Castán, violí;
Judit Bardolet, violí; Miquel Jordà, viola i Jesús Miralles, violoncel, que es van conèixer durant el grau
professional de música i van trobar-se, anys després,
per a embrancar-se en un Màster de música de cambra a la ciutat de Basilea. Allà és on van conèixer un
dels seus mentors més destacats, el violinista Rainer
Schmidt, del prestigiós Quartet Hagen. Es declaren
deutors del també violinista Eberhard Feltz, de qui
han rebut consell a la capital d’Alemanya, i d’Oliver
Wille, de Hannover, tots tres grans especialistes en
l’univers del quartet de corda.
L’elecció del nom del compositor català Robert Gerhard és una declaració, segons els mateixos membres del quartet, de l’actitud que volen mantenir i
transmetre com a formació de cambra. Ser a l’avantguarda de les tendències musicals, i alhora defensar
una idea determinada de música, són dues màximes
que poden atribuir-se tant al compositor modernista
com al quartet que porta el seu nom.
Considerat un dels quartets amb més projecció a nivell europeu, el Quartet Gerhard es distingeix per la
seva remarcable sensibilitat pel so i per un respecte
profund per la música com un dels majors valors hu-

mans. El treball discogràfic dels Gerhard (el seu segon disc, Portrait, va sortir la tardor del 2016) posa
l’accent en una distinció fonamental en el timbre,
una eina indispensable per a la definició d’una opció
musical determinada.
La formació és guanyadora del tercer premi a l’International Irene Steels-Wilsing Competition, de Berlín. Ha pres part en festivals com el Bordeaux String
Quartet Festival, el Mozartfest Würzburg o el Muzenforum Concerten Bloemendaal.
El seu compromís amb la música de nova creació és
palès en les seves actuacions a les CNDM sèries a
Madrid o a la Nuit de la Création a Aix-en-Provence.
A partir de la Temporada 18/19 són artistes residents
al Palau de la Música de Barcelona.
Les seves interpretacions han estat retransmeses per
Catalunya Música, RNE (Radio Nacional de España),
NDR i SWR (Alemanya), i BBC (UK) i France Musique
(França).
A llarg termini preparen una Acadèmia de Quartet de
Corda a Vic, en col·laboració amb el Quartet Casals.

DIVENDRES, DIA 5 A LES 22.00 H

HÄNDEL A L’ÒPERA
Escenes d’amor, venjança i traïció
PREU: 22€ / ANTICIPADA: 20€

DISSABTE, DIA 6 A LES 18.00 H

SEMPRE DE VACANCES
CONCERT PER A NENES I NENS,
AMB BERENAR PER A TOTHOM
PREU: 5€ / ANTICIPADA: 5€
MENORS DE 3 ANYS, GRATUÏT

DISSABTE, DIA 6 A LES 22.00 H

QUARTET GERHARD
PREU: 22€ / ANTICIPADA: 20€
PREU ABONAMENT ANTICIPAT PER A LES 2 NITS: 35€
-Aforament limitat. Entrades numerades.
-Es prega puntualitat, ja que no es permetrà l’entrada a la plaça
un cop començat el concert.
-No és permès fer fotografies ni gravar en vídeo durant el
concert. Recordeu desconnectar els telèfons mòbils.

Reserva anticipada de
localitats a
www.nitsculturals.cat
La reserva anticipada de localitats només es fa per
internet, fins 24 hores abans de l’espectacle.

Venda de localitats a taquilla una
hora abans de l’inici dels espectacles

Per a més informació i
ajuda per a fer les reserves:
Truqueu al telèfon: 648 792 315 (horari de 21.30 a 22.30 h)
Correu electrònic: informacio@nitsculturals.cat

S.MARTÍ DE
SESGUEIOLES
PUJALT

SORTIDA 107

SORTIDA 110

Mapa

Reserva de sopars
Restaurant “La Pala” a Sant Pere Sallavinera
Horari de les 19:30 a les 21h i fins una hora després dels
espectacles, amb reserva prèvia.
Truqueu al telèfon: 662 025 191
Correu electrònic: restaurantlapala@gmail.com

Amb el patrocini:

Amb la col·laboració:
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