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MÚSICA ANTIGA#3

 Burlesque de Don Quixot 
   de Georg Philipp Telemann

 Obertura “Armida” de Joseph Haydn

 Concert per a violí i orquestra núm. 3 KV 216 
   en Sol major de Wolfgang Amadeus Mozart

Sala Roser Carrau 
(Espai Cultural Can Bisa)
Vilassar de Mar
13 de gener de 2019 - 19 h

L’orquestra
Orquestra de Cambra Sant Cugat

Està formada per un grup, que pot va-
riar entre 12 i 15 músics professionals, 
amb una llarga trajectòria artística. Ma-
joritàriament toquem instruments de 
corda, però sense descartar la possibi-
litat d’incorporar-hi altres instruments 

(fusta, vent, etc.) si el repertori del con-
cert ho requereix. Això és possible grà-
cies al fet que l’Orquestra de Cambra és 
una branca de l’Orquestra Simfònica, 
la qual està constituïda per uns 60 pro-
fessors. 

Primers Violins 

Violes 

Contrabaix

Oboès

Violí solista

Segons Violins 

Violoncels
Pere Bardagí Freixas
Geert Hendrik Krosenbrink
Nausica Berni Martin
Borja Peiron Martín

Albert Flores Freixanet
Albert Serra i Oller

Artur Regada Matas

Enric Tudela Pallerola
Berta Gasull Altisent

Inés Issel Burzyñska

Beatriz Lizarte Martín
Cati Santos Fulgencio
Morelba Eduardo Muñoz
Eva Panyella Callao

Julià Borràs i Querol
Albert Martín Flore

Repertori

Inés Issel Burzyñska, violí

Orquestra de cambra
amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat



Comentari
per David Puertas Esteve

L’alemany Georg Philipp Telemann és, probablement, 
el compositor més prolífic de la història de la música. 
Les seves obres es compten per milers (no es conser-
ven totes, ni de bon tros) però també cal dir que va 
tenir la sort de viure 86 anys. La suite Burlesque de 
Don Quixot és una obra molt descriptiva que narra di-
ferents moments de les aventures de l’ingenioso hidal-
go. En aquest cas, l’episodi dels molins.

Mozart va ser un nen prodigi: va voltar per tot Europa 
lluint el seu virtuosisme i escrivint música a una edat 
en què la majoria de nens i nenes juguen a fet i ama-
gar. Dos segles i mig després la seva música segueix 
sonant fresca i plena de llum.

Haydn ha passat a la història sobretot per 
les seves simfonies i quartets de corda, però 
també va compondre una dotzena d’òperes. 
Ell mateix considerava Armida, escrita l’any 
1784, la millor de totes i l’obertura presenta 
diferents temes musicals que després aparei-
xen al llarg de l’obra.
Els cinc concerts per a violí de Mozart són 
de l’any 1775: el primer data del mes d’abril, 
el segon del juliol, el tercer del setembre, el 
quart de l’octubre i el darrer del desembre. 
Mozart tenia 19 anys i havia superat l’etapa 
de “nen prodigi”. Era reconegut com a gran 
compositor, virtuós amb el clavicèmbal (i ja 
ho començava a ser també amb el piano) i 
excel·lent intèrpret amb el violí. El seu pare,  
Leopold, també era músic de la cort i, a més de 
ser molt bon violinista, era autor d’un tractat 
pedagògic sobre el violí, per aquests motius 
el violí havia estat molt present en l’educa-
ció musical de Mozart i sembla versemblant 
creure que els cinc concerts per a violí els va 
escriure per a ser interpretats per ell mateix 
en la part solista. Hi ha qui diu, però, que el 
destinatari de la part solista d’aquestes cinc 

obres va ser Antonio Brunetti, violinista italià 
que formava part de l’orquestra de Salzburg 
des del 1771 i seria el que succeiria en el càr-
rec de Mestre de Concerts a Mozart quan 
aquest va ser acomiadat per l’arquebisbe 
Colloredo. 

El Concert per a violí i orquestra núm. 3 de 
Mozart forma part, juntament amb els núme-
ros 4 i 5, del repertori inexcusable de tots els 
violinistes del món. Són un exemple clar de la 
elegància i bellesa de l’estil galant i de l’am-
bient estètic en el que es desenvolupava la 
vida musical a Salzburg, barregen idees mu-
sicals franceses, italianes i austríaques tracta-
des segons la inspiració d’aquell jove geni. 
La brillantor i la riquesa d’idees són presents 
des de l’inici, amb un paper de l’orquestra 
molt destacat i elaborat. El tercer moviment 
utilitza temes de marcat sabor popular, però 
sense deixar de fer referències a la música ga-
lant francesa com en el ritme de pavana que 
apareix al mig d’aquest moviment amb les 
cordes tocant en pizzicato.

 Burlesque de Don Quixot de G. P. Telemann

 Obertura “Armida” de J. Haydn

 Concert per a violí i orquestra núm. 3 KV 216  
   en Sol major de W. A. Mozart

Salzburg

Angelo Corelli
1653-1713

Tomaso Albinoni
1671-1752

Johann Sebastian Bach
1685-1750

Johann Joachim Quantz
1697-1773

Karl Friedrich Abel
1723-1787

Joseph Haydn
1732-1809

Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791

Edward Elgar
1857-1934

Charles Chaplin
1889-1977

Eduard Toldrà
1895-1962

George Gershwin
1898-1937

Harold Arlen
1905-1986

Bart Howard
1915-2004

Leonard Bernstein
1918-1990

Henry Mancini
1924-1994

Monty Norman
1928

John Williams
1932

Antonio Vivaldi
1678-1741

Georg Philipp Telemann
1681-1767

Compositors 
de la temporada



 Concert de Brandenburg en Sol major núm. 3  
   BWV 1048 de Johann Sebastian Bach

 Concert per a dos oboes en Do major, op. 9  
   de Tomaso Albinoni

 Concert per a fagot i orquestra en Sol menor  
   d’Antonio Vivaldi

Repertori

Raúl Pérez, oboè
Hector Pérez, oboè
Albert Muñoz, fagot

Orquestra de cambra
amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

A finals del segle XVIII, Venècia estava plena de música: hi havia 
un grapat de teatres d’òpera amb estrenes diàries, concerts 
matinals els caps de setmana amb les orquestres de noies dels 
“ospedalles”, hi havia grups de cambra a les festes i recepcions 
que constantment se celebraven a les ambaixades i cases nobles. 
Fins i tot els gondolers havien de superar un examen de cant 
per aconseguir el permís de treball. En aquest entorn van viure 
Albinoni i Vivaldi i van compondre música alegre, dolça i vital.  
El Barroc és l’època dels contrastos, però també de l’explosió de la 
música instrumental.

MÚSICA BARROCA#4 10 de febrer de 2019 - 19 h

El proper concert

Neix a Tarragona el 2001. Va començar 
a estudiar violí amb la seva mare Iwona 
Burzyñska i a partir del 2008 amb la 
professora Eva Graubin a Barcelona. 
Ha participat en nombroses classes 
magistrals amb professors de primera 
línia mundial com V. Repin, M. Fuks,  
K. Wegrzyn i des de 2012 estudia amb el 
professor Zakhar Bron a l’acadèmia d’elit 
“Meisterklasse Zakhar Bron Academy” a 
Interlaken (Suïssa). Des del curs 2012-13 
és alumna de l’Escola Superior de Música 
Reina Sofia de Madrid.

Té en el seu palmarès catorze primers 
premis en competicions nacionals i 
internacionals, entre ells el XIII Concurs 
Internacional de Violí en honor de  
K. Lipiński i H. Wieniawski a Lublin 
(Polònia) el setembre de 2015.

Té una activa vida artística, actuant com 
a solista, amb orquestres en escenaris 
de gran prestigi com: Auditori Nacional 
de Madrid, Filharmonia de Rotterdam 
“De Doelen”, Auditori “Sony” de 
Madrid o “Mozarteum” de Salzburg. 
També participa en nombrosos festivals 
de música a Espanya, Àustria, Polònia i 
Suïssa. 

Inés Issel toca el violí Enrico Rocca 
(1890), per gentilesa de Juan Enrique 
Carreres, President i Director General de  
CAGIMA, S.L.

Violí
Inés Issel Burzyñska

Sala Roser Carrau 
(Espai Cultural Can Bisa) Vilassar de Mar



Amb la col·laboració de

Carrer Monserrat, 8
08340 Vilassar de Mar

937 542 400

Sala Roser Carrau

Espai Cultural
Can Bisa

Patrocinadors dels concerts

Venda anticipada d’entrades

Carrer Miquel Borotau, 8-10
Vilassar de Mar 
Tel. 937 590 833
Imprescindible pagament en efectiu.


