
Tal com es va prometre el gener de 2008, la 
Setmana de Música Antiga de Mataró torna 
per 27a vegada des del 1981 ubicada en el seu 
entorn temporal més habitual, a meitats de 
tardor. 
Són temps de crisi, d’ajustos de pressupost, 
d’estalvi, però també de retrobar en la música, i 
en aquests cas en la més antiga, la confirmació 
d’aquella vella dita popular que deia que “Qui 
canta, els mals espanta...”. Fins i tot podem 
recordar una de les màximes més cèlebres 
atribuïdes a Sant Agustí “Qui res cantant resa 
dues vegades...”, potser per aquest motiu, a la 
Setmana d’enguany, el cant, i particularment 
el cant coral, té una rellevància especial, com 
mai en tota la història del cicle. I posats a 
recordar cites, aquesta vegada també fem 
honor a aquella de que “La unió fa la força...”, 
i d’aquesta manera, l’Institut Municipal 
d’Acció Cultural i el col·lectiu Unda Maris 
han unit esforços amb d’altres entitats de la 
ciutat, establint així també un punt de trobada 
cultural en la que inquietuds i devocions prenen 
un relleu especial, gràcies a la participació 
de l’Associació cultural “Te de Tertúlia”, la 
temporada de concerts del Foment Mataroní 
i el recentment creat “Cor Ciutat de Mataró”, 
una experiència pionera a la ciutat de cor 
semiprofessional.
La Setmana de Música Antiga segueix el seu 
camí de quasi tres dècades mantenint fresc 
l’esperit que la va fer néixer, i la seva voluntat 
d’esdevenir un punt de trobada de tots els 
aficionats a la música antiga, interpretada amb 
criteris d’informació històrica, per seguir fent 
tots junts de Mataró un referent al país dins 
d’aquest corrent.

Sergi Penedès i Pastor
Regidor de Cultura

President de l’Institut Municipal d’Acció Cultural

Venda de localitats
Les localitats dels concerts de la Basílica de Santa Maria 
es poden adquirir a
•  totes les oficines de Caixa de Catalunya
•  al servei de Tel-entrada de Caixa de Catalunya 902 10 12 12
•  a l’Institut Municipal d’Acció Cultural. 
 Matins de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i 
 tardes de dimecres a divendres de 6 a 8 del vespre.

Les localitats del concert de Quartet Meridien es vendran al 
Foment Mataroni

Notes
No es podrà fotografiar ni enregistrar cap concert sense l’autorització de 
l’organització.

L’Institut Municipal d’Acció Cultural agraeix la col·laboració 
desinteressada del Foment Mataroní, el Museu Arxiu de Santa Maria i de 
la Basílica de Santa Maria.

Més informació
Institut Municipal d’Acció Cultural
Carrer de Sant Josep, 9
08302 Mataró
Telèfon 93 758 23 61
a/e: imac@ajmataro.cat 
www.mataro.cat
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El programa que es presenta parteix d’un dels més grans compositors 
de l’època del Barroc i d’un dels més grans de la història musical 
d’Anglaterra, Henri Purcell. Donada la proximitat amb la festivitat de 
Santa Cecília, hem aprofitat el conegut Gran cor final de l’Oda en el dia 
de Santa Cecília de 1692 per donar la benvinguda al concert, que es 
complementa amb diferents anthems de l’autor. L’anthem és un gènere 
de la música sacra propi de l’església anglicana que fou molt popular 
a partir del segle XVIII. Formalment s’assembla al conegut motet de 
l’església catòlica, tot i que una traducció literal, que no faria honor 
al terme, seria el d’himne; òbviament, el terme anglès té un significat 
més ampli, difícil de definir amb una sola paraula. Purcell va arribar a 
compondre prop de 70 anthems. De ben jove Purcell ja copiava anthems 
de Tallis, Byrd, Orlando, Gibbons... autors de la generació anterior, que 
li van permetre conèixer la tradició d’aquest gènere. En la seva època 
però, el nou estil que s’imposava aportava alguns canvis, entre els 
quals hi havia el de combinar parts més o menys extenses per a veus 
solistes (verse anthem) contraposades a les del tutti (full anthem).

Per contrast, també, el nostre programa (i fent servir una obra del 
mateix Purcell com a frontissa) proposa unes paràfrasis de diferents 
obres de música antiga vocal en clau contemporània. Deutors com som 
del llegat que ens ha pervingut, darrerament, en la música coral s’han 
realitzat algunes aproximacions a la literatura vocal i coral de l’època 
del Barroc i anterior a aquesta sota la mirada innovadora d’autors 
contemporanis. Aquests són uns petits experiments que donen una 
visió totalment nova d’aquesta música, que, tot i que en alguns casos 
en manté la sonoritat de l’original, aquesta es filtra sota el teixit d’una 
xarxa sonora nova que sorprèn a l’oient.

Preu: 9 €

Divendres 13 de novembre

A les 9 del vespre
Capella dels Dolors

MUSICA RESERVATA DE BARCELONA
De la Cort dels Reis Catòlics a la de Carles V. 
Dues generacions de músics

Jordi Abelló, contratenor
Albert Riera i Antoni Trigueros, tenors
Jordi Lluís Blanco i Tomàs Maxé, baixos
Creat el 1991, Musica Reservata de Barcelona és un grup de cambra 
coral l’objectiu del qual és donar a conèixer el repertori menys conegut 
del Renaixement i Barroc, amb un especial interès per la polifonia 
religiosa. L’absència d’un director fix els ha permès treballar amb 
diversos mestres i especialistes en música antiga, com ara Jean-Marc 
Andrieu, Bart Vandewege, Peter Phillips, Andrew Carwood, Bruno Turner, 
Josep Vila, Romà Escalas i Mireia Barrera.
Han realitzat diverses gires per l’Estat espanyol, Alemanya, Finlàndia, 
Israel, França i Itàlia. Participen en els principals festivals espanyols, 
com ara el Festival de Música Antiga de La Caixa, Festival de Música i 
Dansa de Granada, Festival de Daroca, Auditori XXI, Setmana de Música 
Religiosa de Cuenca, Festival de Músiques Religioses del Món de Girona 
o el Festival d’Estiu de Ciutadella.
El 1995 guanyaren el Primer Premi del Concurs Permanent de Joventuts 
Musicals d’Espanya. Arran d’aquest guardó, el 1996 van gravar el seu 
primer CD, en col·laboració amb aquesta entitat. 

Preu: 9 €

A 2/4 de 9 del vespre
Foment Mataroní

QUARTET MERIDIEN
Il susurro di l’ària

Laia Firgolé, soprano

El Quartet Meridien, amb 
dos violins, una viola i 
un violoncel, interpreta 
la música de finals del 
segle XVII i XVIII des 
d’un vessant històric. La 
formació busca, amb els 
recursos del segle XX, una aproximació a l’estil d’aquells temps.
Els quatre components compten amb una àmplia experiència orquestral 
i cambrística, tant a nivell nacional com internacional. El repertori dels 
joves instrumentistes està especialitzat en la música de la segona 
meitat del segle XVII i del segle XVIII, interpretant autors com Bach, 
Buxtehude, Buxtehude, Resnmüller, Richter, Haydn o Mozart.

Aquest programa gira entorn a les àries de l’òpera barroca i clàssiques. 
Cada ària va precedida d’una peça instrumental que ens situa dins del 
context. 

Preu: 14 € / 12 €

Dissabte 14 de novembre

Dimecres 18 de novembre

A 2/4 de 8 del vespre
Can Palauet

ALBERT ROMANÍ
Conferència-concert
De Purcell a Haydn
El clavicèmbal entre dos aniversaris

Amb l’avinentesa de tres dels aniversaris que s’escauen enguany, el 
clavecinista Albert Romaní, que figura entre els pioners en el nostre 
país en la interpretació de la música amb criteris històrics, presentarà 
un recorregut a través d’alguna de les fites més importants del repertori 
de l’instrument: Henry PURCELL (1659-1695), Georg Friedrich HÄNDEL 
(1685-1759) i F. Joseph HAYDN (1732-1809). La interpretació en directe, 
amb un clavicèmbal de doble teclat segons un model de finals del segle 
XVIII, anirà acompanyada de comentaris sobre l’instrument i sobre les 
obres escollides, per tal de fer més entenedora l’evolució dels estils.

Entrada lliure

Dissabte 28 de novembre

A les 9 del vespre
Altar del Roser

CORAL AMETHYSTA
ELS MINISTRILS, Quintet de bec i percussió
Direcció: Emilio de la Linde

EMILIO DE LA LINDE
Nascut a Hondarribia. S’inicià en el cant coral i la direcció en el 
cor Eskifaia de la seva ciutat. Estudià al conservatori de Irun i 
posteriorment de Badalona i Terrassa,  on fa solfeig, harmonia, cant 
i piano. Estudià direcció amb Javier Busto, Erwin Liszt, Josep Prats i 
Pierre Cao, entre altres.
Actualment és director del cor Ars Rei Choralis de Barcelona, de 
l’Agrupació coral Cardedeuenca, de la Coral Briançó de Sant Celoni i del 
Cor Jove de l’escola l’Arc de Barcelona.
És professor de direcció coral dels cursos de la FCEC (Federació 
Catalana d’Entitats Corals) des dels seus inicis (1991). Així mateix 
ha estat professor dels cursos de direcció coral que organitza la 
“Federación de Coros de Murcia“ i dels de Benicàssim  (València), 
organitzats per “Cambra Musical”.

CORAL AMETHYSTA
La Coral Amethysta es consolidà com a formació vocal l’any 1991, 
amb una vintena de cantaires d’Arbúcies i Sant Hilari Sacalm, sota la 
direcció de la violoncel·lista Dolors Vidal.
La coral començà a cantar en diferents indrets de les comarques 
gironines oferint concerts a capel·la i/o amb acompanyament 
orquestral.
Ha participat en les XXXIV Jornades Internacionals de Cant Coral 
celebrades a Barcelona l’any 1999 i en tres certàmens corals d’àmbit 
estatal: XV Certamen Coral de Cocentaina (País Valencià) l’any 1995, 
XXI Certamen Coral de Ejea de los Caballeros (Saragossa) l’any 
2000 i XXVIII Certamen de Habaneras de Totana (Múrcia) l’any 2008, 
on obtingué el tercer premi. També ha actuat en diverses edicions 
dels Festivals musicals d’estiu de Sant Hilari Sacalm i de Riells del 
Montseny, així com en el II Cicle de Música Sacra a la Catedral de 
Girona (primavera de 2003).
El repertori de la coral és extens i variat, amb música vocal de tots els 
períodes, estils i països, a capel·la o amb acompanyament musical. 
És destacable l’interès de la coral pel treball a capel·la de la música 
contemporània d’autor així com l’interès per la música tradicional 
catalana, amb clara voluntat de fer un treball rigorós a nivell vocal i 
musical.
Des del setembre de 2006, la direcció de la Coral Amethysta va a càrrec 
de Quim Riumalló.

ELS MINISTRILS, Quintet de bec i percussió
Va ser abans de l’estiu del 1986 quan un grup de 4 companys de grau 
superior de l’aula de flauta de bec del Conservatori Superior Municipal 
de Música de Barcelona varen decidir de començar a tocar junts. A 
partir d’aleshores el seu principal interès sempre s’ha centrat sobretot 
en la preparació d’uns repertoris amples i antològics que permetin 
exposar les diferents possibilitats tècniques i interpretatives de la 
flauta de bec. 
ELS MINISTRILS, quintet de bec i percussió, són músics amb un 
important bagatge, sobretot en el camp de la música antiga, havent 
participat (en conjunt i per separat) en diversos grups orquestrals i de 
cambra. Com a grup ve desenvolupant la seva tasca de més de 20 anys 
en diferents vessants. El principal és el concertístic amb actuacions a 
Astúries i sobretot Catalunya (a Barcelona en espais tan emblemàtics 
com el Casal del metge, el Saló de Cent, La Pedrera, el Museu d’Història 
de Catalunya, el Palau Robert, el claustre del Monestir de Pedralbes, la 
Capella de Santa Àgata, el Museu Agbar, així com en esglésies i espais 
històrics diversos de la resta del país). També han fet col·laboracions 
amb diferents grups vocals, i de dansa històrica, gravacions per a 
ràdio (Catalunya Música i Ràdio Nacional d’Espanya) i alhora han 
realitzat una important activitat pedagògica tant en sessions en viu 
com col·laborant en enregistraments per a diferents editorials (Cruïlla 
i Teide).

Preu: 9 €

Diumenge 29 de novembre

A les 6 de la tarda
Altar del Roser

COR CIUTAT DE MATARÓ
Henry Purcell (1659-1695) i Paràfrasis contemporànies 
de música antiga


