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Temporada 2021-2022 - 2a. Temporada commemorativa del Centenari
Teatre FORTUNY - Dissabte 9 d’octubre de 2021 - 20:30h

“Puccini, Pueyo i Chaikovsky”
Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus
Jacopo Sipari di Pescasseroli, director

Programa

G. Puccini

Crisantemi (7:00)

S. Pueyo

Simfonia Barroca (15:00)
Allegro – Largo - Allegro

P.I.Tchaikovsky

Serenata per a cordes en Do Major, Op. 48 (30:00)

. Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo — Allegro moderato
. Valse: Moderato — Tempo di valse
. Élégie: Larghetto elegiaco
. Finale (Tema russo): Andante — Allegro con spirito

___________________________________________________________________________________

Espònsors:

Jacopo Sipari di Pescasseroli, director

El gener del 2020 va guanyar el Premi Especial Opera d’Or per la Nova Generació dels Oscar essent un
dels joves directors més prometedors del firmament operístic italià.
Nascut a L’Aquila (Itàlia) el 1985, va estudiar piano, composició i cant i es va graduar al Conservatori “A.
Casella” de L’Aquila. Posteriorment va continuar els seus estudis a les escoles i acadèmies nacionals i
internacionals més importants.
En la seva carrera ha estat director principal convidat de la Fundació del Festival Puccini de Torre Del
Lago, director artístic del Festival internacional d’estiu d’Itàlia, director artístic del “Sacrum International
Festival” al Vaticà, director artístic del festival OperaViva a Azerbaidjan
Ha estat el director convidat de les millors orquestres italianes com l’Orquestra Simfònica de Sicília,
Orquestra de Solistes del Teatro San Carlo, Orquestra Simfònica Regional de Toscana, Orquestra de l’
Opera de Parma, Orquestra Filharmònica del Teatro Verdi de Salerno, Orquestra Simfònica “Abruzzo”,
Orquestra Simfònica de Lecce i Salento, Orquestra Filharmònica Puccini, Orquestra Simfònica de Bari,
Orquestra Simfònica de Salern “Claudio Abbado”, Orquestra Simfònica del “Teatro Cilea” de Reggio
Calabria, Orquestra Filharmònica de Benevent així com orquestres internacionals com l’Orquestra
Simfònica d’Israel, Orquestra Simfònica de Ràdio i Televisió Nacional de Sèrbia, Orquestra Filharmònica
de Qatar, Orquestra Simfònica Nacional d’Istanbul, Orquestra del Teatre Nacional de Sèrbia, Orquestra
del Teatre Nacional de Cluj – Napoca (Romania), Orquestra Simfònica de Zapopan (Mèxic), Orquestra
Simfònica Nacional de la Ràdio i Televisió d'Ucraïna, Orquestra Simfònica Nacional de Tessalònica
(Grècia), Orquestra Nacional de l'Opera d'Azerbaidjan, Orquestra Simfònica Nacional de Mèxic,
Orquestra Nacional d'Estat de l'Opera de Plovdiv (Bulgària), Orquestra Filharmònica Nacional de l'Estat
de Mongòlia, Orquestra Simfònica Nacional de Sri Lanka, Orquestra Filharmònica de Brasov, Orquestra
del Teatre de l'Opera de Stara Zagora (Bulgària), Orquestra Simfònica del Teatre Nacional de l'Opera de
Letònia, Orquestra del Teatre de l'Opera d’Albània, Orquestra Simfònica del Teatre de l'Opera
d'Astrakhan. Orquestra Simfònica del Teatre de l’ Opera de Tbilisi, Orquestra Simfònica del Teatre de
l’Opera de Bucarest, Orquestra del Teatre de l’ Opera de Krasnoyarsk.

www.jacoposiparidipescasseroli.it

Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus

L’Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus, va ser fundada l’any 1991. Des d’aleshores ha estat
l’orquestra de l’Auditori Pau Casals. Actualment l’orquestra combina la seva residència al Teatre Bartrina
de Reus i la realització d’una temporada estable de concerts al Teatre Fortuny de la mateixa ciutat.
L’orquestra rep el suport de l’ajuntament de Reus i de la Fundació Privada Camerata XXI.
Han col·laborat amb l’orquestra directors i solistes de reconegut prestigi internacional, com Miguel Ángel
Gómez Martínez, Edmon Colomer, Koji Kawamoto, Xavier Puig, Thomas Martin, Karl-Heinz Schütz,
Ingrid Fuzjko Hemming, Joaquín Achúcarro, Ludmil Angelov, Vasko Vassilev, Wen-Sinn Yang, Tamar
Iveri, Michèle Crider, Renato Bruson, Badri Maisuradze i Paata Burchuladze entre d’altres.
Durant la seva trajectòria ha ofert a Tarragona la primera audició completa de l’Oratori de Nadal de J.S.
Bach, així com les dues passions: “Passió segons Sant Mateu” i “Passió segons Sant Joan”. L’Orquestra
Camerata XXI ha estat l’orquestra oficial de Tarragona Capital Cultural Europea 2008 i Reus Capital de
la Cultura Catalana 2017. Destacar la interpretació del Ballet “Ariel” (estrena mundial absoluta) i de l’obra
“Pandora”, ambdues del vallenc Robert Gerhard. Ha actuat al Gran Teatre del Liceu amb motiu de la
Gala Lírica “Òpera Solidària”, apadrinada per Montserrat Caballé i retransmesa en directe per TV. També
va protagonitzar l’estrena absoluta de l’obra “Nova Catalònia” de Joan Manén en el primer concert de la
Diada de l’11 de Setembre, al Palau de la Música Catalana. Destacar l’estrena absoluta a Catalunya i
Espanya de la interpretació del “Te Deum” d’Arvo Pärt, juntament amb el Cor de l’Auditori “Enric
Granados” de Lleida, amb projeccions de Zaraski, dirigits per Xavier Puig.
El juny de 2009 i març de 2013 l’orquestra va realitzar dues gires pel Japó, actuant, entre d’altres sales,
a l’Òpera de Tòquio i a la Symphony Hall d’Osaka.

Amb la col.laboració de:

Notes al programa

El mateix Giacomo Puccini va reconèixer que el seu veritable talent radicava "només en el teatre", de
manera que les seves obres no operístiques són comprensiblement poques. Però hi ha més del que
l'espectador mitjà es pot imaginar. El quartet de corda era un mitjà pel qual Puccini tenia una certa
afinitat innegable i al llarg dels anys va compondre per a ell unes cinc obres o grups de peces. Totes
aquestes peces del quartet de corda han quedat pràcticament oblidades, excepte l'elegia Crisantemi,
que el compositor va escriure el 1890 en una sola nit, va dir, com a resposta a la mort del duc de Savoia.
Crisantemi és un moviment continu únic, de tons foscos. Puccini va trobar les seves dues idees
melòdiques líquides prou dignes de reutilitzar en l'últim acte de la seva òpera, Manon Lescaut, del 1893.
Gairebé mai escoltat en la seva forma original de quartet de corda, Crisantemi s’interpreta en les
orquestres de tot el món en un arranjament per a orquestra de corda, que és el que escoltarem avui al
Teatre Fortuny.
Es va estrenar al Conservatori de Milà el 1890 i la partitura es va publicar el mateix any amb la
dedicatòria “Alla memòria di Amedeo di Savoia Duca d'Aosta”.

La "Simfonia Barroca" de Salvador Pueyo va ser composta el 1977 per a orquestra de corda.
La música adopta la forma del passat però utilitzant una manera d'expressió moderna. És una de les
seves obres que més s'ha interpretat. Es va presentar al Teatro Real de Madrid al desembre de 1983
interpretada per l'Orquestra Nacional d'Espanya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà.
El primer moviment, Allegro, comença amb un fugato recordant les formes barroques. Es desenvolupa
en la forma de sonata clàssica. És la part més contrapuntística de l'obra, expressada mitjançant un
tractament atonal.
El segon moviment, Largo, adopta la forma d'arc, començant mitjançant àmplies formes expressant una
gran serenitat. Finalitza de la mateixa manera que ha començat. Les diferents veus es destaquen
mitjançant refilets.
El tercer moviment, Allegro, té la forma de rondó. El tema principal, que es repeteix tres vegades, és de
caràcter viu, amb un ritme impetuós. Les parts centrals consisteixen en un adagi i un andante que
recorden alguns aspectes del segon moviment.

Referent a la Serenata per a cordes de Tchaikovsky, el primer moviment, Pezzo in forma di
sonatina, està rematat per una coral marcada com Andante non troppo. La sonatina suggerida en el títol
comença en l'Allegro moderato, prenent la forma d'una estructura de sonata concisa. "El primer
moviment és el meu homenatge a Mozart", va escriure Tchaikovsky. "Es pretén que sigui una imitació del
seu estil, i m'encantaria si pensés que m'he acostat al meu model."
El vals de Tchaikovskyi es remunta als minuets de Mozart. Sembla sensat que Tchaikovsky integrés el
vals, la dansa més amorosa de segle XIX, en les seves simfonies i en la Serenata per a Cordes. No és
d'estranyar que aquest Valse en particular recordi més als valsos balleticos de Tchaikovsky que als de
Johann Strauss.
El tercer moviment, Elegia, s'obre amb un altre passatge coral, que aspira incessantment a elevar-se per
damunt de la seva tessitura mezza-voce. La tendra escriptura melòdica del primer tema es fa realitat al
seu retorn, elaborada amb una altra capa melòdica més florida; el contrapunt transparent que s'eleva
sura sobre el més lleuger dels acompanyaments, figures de pizzicato arpegiat en les cordes baixes. La
veu més fosca i desesperada que es troba en les últimes tres simfonies del compositor domina gran part
de l'estat d'ànim d'aquest moviment.
El quart moviment, Finale (Tema Russo), s'obre amb una introducció Andante basada en una cançó
folklòrica russa, una "cançó d'arrossegament" del Volga. Tant el tema principal de l'Allegro con spirito,
basat en la forma de la coral d'obertura de la Serenata, com la pròpia coral, que és el gest final de el
moviment, proporcionen un sentit d'unitat que abasta tota l'obra.
_________________________________________________________________________________
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