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Els secrets  
de la tonalitat
Per què ens emociona la música? 
Probablement, aquest és un misteri irresoluble 
al que mai podrem donar una resposta 
completa, en part, perquè hi influeixen tant 
factors musicals, socials i culturals com 
elements pròpiament subjectius. Alguns 
teòrics de la música però, han cregut trobar la 
clau d’aquest efecte quasi màgic i inexplicable 
de la música per commoure’ns en la tonalitat/
modalitat. Per què un compositor tria crear 
una obra en Fa major i no en Do menor? Al llarg 
de la història de la música aquest ha estat un 
debat de certa presència, no només en l’entorn 
musical, sinó també en l’àmbit filosòfic. Plató 
i les seves teories sobre els modes grecs; 
Descartes i la “Teoria dels afectes” o Rousseau 
amb l’esperit enciclopedista de catalogar les 
emocions que generava cada tonalitat, han 
estat alguns del intents d’explorar possibles 
respostes a aquesta pregunta de resolució 
insondable. 

Els concerts d’aquest cicle reflexionen sobre 
relacions concretes de la tonalitat i les 
característiques i connotacions psicològiques, 
emocionals i simbòliques que se li atribueixen.



Dissabte, 6 de maig a les 19.30 h
CONCERT INAUGURAL I VISITA AL RECINTE 
MODERNISTA SANT PAU
Entrada lliure amb inscripció prèvia

SENTIO, ERGO SUM: L’HARMONIA DE L’ÀNIMA
IL GESTO ARMONICO

Laura Sintes, traverso; Eva Febrer, violí; Dimitri Kindynis, 
violoncel; Maike Burgdorf, arxillaüt

Il Gesto Armonico és un ensemble creat el 2014 í 
format per músics professionals especialitzats en 
la interpretació de la Música Antiga. Inspirats per la 
recerca musicològica i per la voluntat de crear programes 
històricament documentats, tots els membres de 
l’ensemble toquen amb amb criteris interpretatius de 
l’època i instruments històrics, com el violí Franz Jais del 
1729 de la violinista Eva Febrer.

El programa que presenten està inspirat en una de les 
teories més conegudes en el Barroc, la Teoria o Doctrina 
dels Afectes, i en un dels seus principals defensors, 
el filòsof René Descartes (1596-1650). D’acord amb 
Descartes i en el seu text Les Passions de l’Ànima 
publicat el 1649, existeixen sis passions bàsiques, de les 
quals deriven totes les altres: admiració, amor, odi, desig, 
alegria i tristesa.



La primera d’elles és l’admiració, és a dir, la sorpresa 
que produeix la trobada amb un objecte nou o molt 
diferent d’allò conegut. Descartes la defineix com “una 
sobtada sorpresa de l’ànima que fa a aquesta considerar 
amb atenció els objectes que li semblen estranys i 
extraordinaris”. La segona de les passions citada per 
Descartes és l’amor, juntament amb el seu oposat, l’odi. 
L’amor és descrit com una voluntat de l’ànima d’unir-se 
als objectes que li semblen convenients, a la vegada que 
l’odi és la voluntat d’apartar-se d’allò que sembla nociu. 
La quarta de les passions és el desig, que Descartes 
defineix com “una agitació de l’ànima causada pels 
esperits que la disposen a voler per al futur allò que li 
sembla convenient”. Les últimes dues passions descrites 
per Descartes són l’alegria i la tristesa. La primera és 
definida com el goig que sent l’ànima al gaudir d’un bé 
que sent com propi, mentre que la tristesa està descrita 
com la languidesa desagradable davant la falta d’allò que 
l’ànima considera que li pertany.

ADMIRACIÓ
Triosonate num.3 en re m BWV527 (ca. 1727-1731)
Andante—Adagio dolce—Vivace
J.S Bach (1685 - 1750)

AMOR
Deuxième Récréation en Musique, op. 8 (1737)
Chaconne
J.M.Leclair (1697-1764)

ODI
Triosonata en fa menor QV 2:Anh.18 (1725-1735)
Adagio—Allegro—Largo—Allegro ma non tanto
J.J.Quantz (1697-1773)

DESIG
Nouveaux Quatuors en six suites, 6e Quatuor TWV 43:e4 
(1738)
Modéré
G.Ph. Telemann (1681-1767)

ALEGRIA
Triosonata RV 84 en Re Major (1725-1735)



Allegro— Andante— Allegro non molto
A. Vivaldi (1678-1741)

TRISTESA
Triosonata op.2 no 1 en si menor (1733)
Andante—Adagio—Allegro ma non troppo— Largo—
Allegro
J.F.Haendel (1685-1759)

Entrada lliure (Inscripció prèvia als diferents 
equipaments organitzadors del cicle) 

Divendres, 12 de maig a les 19.30 h
Casal de Barri Font d’en Fargues
Entrada lliure

LA MÚSICA ESPANYOLA DEL S. XX. UNA TONALITAT,  
UN CARÀCTER. 
22 STRING QUARTET

Pilar Ramon Tomás; Farid Bechara Botero; Miriam Paretas 
Gil; Oscar Laso Valhondo.

22Strings Quartet és un quartet format per quatre músics 
d’àmplia trajectòria, formació que aporta una àmplia 
profunditat sonora gràcies a la seva original formació 
instrumental i al mateix temps manté un equilibri entre 
sensibilitat, força i creació musical, presentant una 
aposta innovadora com a Conjunt de Cambra. La seva 
versàtil combinació d’instruments permet l’exploració 
inusitada d’un variat repertori dins de l’àmbit musical de 
la corda. En els seus programes de concert es presenten 
obres originals, així com transcripcions adaptades per 
reconeguts músics i pels propis components d’aquesta 
formació.

El programa d’aquest concert gira entorn el “mode frigi” 
d’on deriva l’escala frígia que és la base de la música 
espanyola. Amb aquest programa de concert volem 
mostrar com aquest mode va ser vital per al nostre 
patrimoni musical i va influenciar a diversos compositors 
catalans com Enric Granados, Joaquim Malats... i a 



diversos compositors d’arreu d’Espanya. També toquem 
una peça en el programa que es diu “Danza Mora” 
amb influència de la música d’Algèlia on també es veu 
reflectida aquesta escala i precisament mostra com 
també la música àrab (d’on deriva els gris melòdics de la 
música espanyola) utilitza aquest mode frigi. 

Hem triat aquest mode per què malgrat ser un mode 
melancòlic no se’l pot catalogar com a tal, ja que és un 
mode molt versàtil i pot transmetre diverses sensacions 
com ara la fortalesa i el misteri i en certs moments 
convida a la reflexió i a la contemplació. 

L’EXOTISME I LA FORÇA (Si M)
Dansa Mora 
Francisco Tárrega.

EL MISTERI (Sol m) I LA FERMESA (Sol M).
La maja de Goya (tonadilla) 
Enric Granados.

L’ENERGIA (La M). 
Sacromonte (Dansa Gitana) 
Joaquín Turina.

LA SERENITAT (Re m) I L’EXTRAVERSIÓ (Re M). 
Cançó y Dansa 
Antonio Ruiz- Pipó.



L’ESPONTANEITAT (Re M). 
Seguidilla 
Emili Pujol.

LA LLUMINOSITAT (Mi M) I LA PAU (Mi m) 
amanecer
LA CALMA (Mi m) 
remanso
LA BRILLANTOR (Mi M) 
la boda
LA VIVACITAT (La M) 
bailando un fandango charro

De “Estampas” 
Federico Moreno – Torroba

LA SUBTILESA (Mi bemol M). 
Intermezzo de l’Òpera “Goyescas” 
Enric Granados.

EL VIGOR (Modulant). 
Danza del Molinero de “El Sombrero de Tres Picos” 
Manuel de Falla.

Dilluns, 15 de maig a les 19 h
Centre Cívic Casa Groga
Entrada lliure

DE LA MODALITAT A LA TONALITAT  
DUO BRUCH 

Irene Becerra, flauta travessera; Olga Benito, carpa.

Duo Bruch són una formació integrada per flauta 
i arpa, formada durant els seus estudis a l’ESMuC 
(Escola Superior de Música de Catalunya) al 2014 i des 
d’aleshores ha tocat a diverses sales de Barcelona, com 
a l’Auditori, ArtTe i la casa d’espiritualitat Sant Felip Neri. 
Han participat al cicle de concerts de Música als Parcs, al 
cicle de concerts de l’Escola Municipal de Música de Nou 
Barris, Cicle Joves Músics de l’Orfeó Badaloní i al Cicle de 
Vetllades de Capvespre.



Duo Bruch proposa un concert on es recullen un seguit 
d’obres contemporànies que oscil·len entre la tonalitat 
tal i com la coneixem i la modalitat. Així doncs, trobem, 
per exemple, la Suite en Duo de Jean Cras on clarament 
predomina una tonalitat de la bemol major, però sovint 
apareixen modes grecs, com el dòric. Amb aquesta 
alternança entre tonalitat i modalitat, les obres tot i ser 
escrites al segle XX, evoquen músiques antigues.

SIcilienne
Jean Absil

Deux Impressions
Eugene Bozza

Tre pezzi per flauto e arpa
Henrik Andriessen

Danse Lente
Joseph Jongen 

Entr’acte
Jacques Ibert 

Suite en duo
Jean Cras



Dijous, 18 de maig a les 19 h
Centre Cívic Guinardó
Entrada lliure

LABERINT DELS AFECTES
THOR JORGEN AYALA I EDWIN GARCÍA GONZÁLEZ

Thor Jorgen- Viola da gamba

És membre de la Viola da Gamba Society d’Anglaterra. Ha 
estat dirigit a conjunts de cambra per especialistes en la 
interpretació de música antiga com: Manfredo Kraemer, 
Pedro Estevan, Lucy van Dael, Japp ter Linden, Enrico 
Gatti, Pere Memelsdorf, Rolf Lislevand, Marc Hantaï, 
Montserrat Figueras i Jordi Savall.

Edwin García González- Tiorba

Ha participat amb els ensembles Hemiola, Del Enzina i 
Alba Sonora, del qual és membre fundador, ha realitzat 
gires de concerts a Colòmbia amb el programa Lamenti i 
Sospiri dedicat a la música italiana del segle XVII. També 
ha col·laborat amb l’Accademia Internazionale della 
Música de Milà, sota la direcció de Mara Galassi, amb la 
Companyia Nacional de teatre Clàssic d’Espanya, amb 
les diverses agrupacions corals del Palau de la Música 
Catalana, amb La Dispersione, Exaudi nos, O vos omnes i 
Los Músicos de su Alteza dirigit per Luis Antonio Gonzalez. 

El laberint dels afectes ens presenta un petit viatge pels 
afectes de la música de l’època del rei Sol, prenen com a 
base les dissertacions teòriques en aquest respecte de 
Marc Antonie Charpentier (c. 1643 - 1704), i tenint com 
a protagonistes a Marin Marais (1656 - 1728) i Robert de 
Viseé (1655 - 1733).

El programa està organitzat per tonalitats partint del Do 
major fins Sol major, i en ell queden representats una 
gran varietat d’afectes, formes i tècniques compositives. 
El repertori està interpretat amb Viola da gamba baixa 
i tiorba, instruments característics d’aquest període 
musical i que proposen al públic un ambient íntim i proper 
ideal per a perdre’s en el laberint dels afectes.



GAI ET GUERRIER 
Mussete - Do majeur. 
Marin Marais (1656-1728)

OBSCUR ET TRISTE
La plainte: Tombeau de Mesdemoisell - Do mineur.
Robert de Viseé (1655-1733)

JOYEUX ET TRÈS GUERRIER
Rondeau Le gracieux - Re majeur.
Marin Marais (1656-1728)

GRAVE ET DÉVOT
La Minaudiere - Re mineur
Marin Marais (1656-1728)

QUERELLEUX ET CRIARD
L’ameriquaine - Mi Majeur
Marin Marais (1656-1728)

EFFÉMINÉ AMOUREUX ET PLAINTIF
Feste Champetre - Mi mineur
Marin Marais (1656-1728)

FURIEUX ET EMPORTÉ
L’arabesque - Fa Majeur
Marin Marais (1656-1728)

OBSCUR ET TRISTE
La Reveuse - Fa Mineur
Marin Marais (1656-1728)

DOUCEMENT JOYEUX
Prelude i Chaconne - Sol Majeur
Robert de Viseé - Marin Marais



Dissabte 20 de maig, a les 12 h
EL CERTÀMEN LLOBET VISITA CLÀSSICA A HORTA-
GUINARDÓ
A la terrassa de la Biblioteca El Carmel – Juan Marsé
Entrada lliure

LA GUITARRA: UNA VOLTA PER LA TONALITAT
IZAN RUBIO

3er Premi, Premi Llobet i Premi millor català classificat 
del Certamen Llobet 2016

Tenim les persones tonalitats preferides de forma 
natural? I els instruments? Hauríem de dir que sí pel que 
fa a la guitarra. Per sí mateixa, la guitarra viu en el mi 
menor i propera a La menor o Major. Aquesta proximitat 
ve determinada sobretot per les seves cordes a l’aire que 
defineixen en gran part les seves ressonàncies naturals i 
els compositors l’aprofiten per a compondre peces.

Activitat complementària



Introducció i rondó brillant, op. 2 n. 3
Dionisio Aguado (1784-1849)
 
Cançons populars catalanes (selecció):
La cançó del lladre
Lo fill del rei
El testament d’Amèlia
Miquel Llobet (1868-1938)
 
Danza Española n. 5 “Andaluza”
Enrique Granados (1867-1916)
 
Asturias
Isaac Albéniz (1860-1909)
 
Sonatina
I. Allegretto
II. Andante
III. Allegro
Federico Moreno Torroba (1891-1982)
 
Nocturno de Mar
Nocturno de Distancia
Sonatina Estival
José Galeote (1978)
 
Invocación y Danza
Joaquín Rodrigo (1901-1999)
 
Bis 1: Scherzo-Vals
Miquel Llobet (1868-1938)

Bis 2: Tango en Skaï
Roland Dyens (1955-2016)



Dimecres, 24 de maig a les 18 h
Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda
Entrada lliure

XOSTAKÒVITX: LLUM I OMBRA
SILVANUS QUARTET

Oleksandr Sora, violí; Oksana Solovieva, violí; Natalia 
Brzewska, viola; Guillaume Terrail, violoncel.

Silvanus Quartet és un quartet de cordes dirigit per 
Oleksandr Sora, qui inicià la seva trajectòria com a 
solista d’orquestra als 15 anys amb l’Orquestra Simfònica 
Estatal de Lviv, Ucraïna, passant posteriorment per 
altres orquestres: de Òpera Nacional de Lviv, Orquestra 
“I Fiamminghi” a Bèlgica, Òpera Estatal de Bydgoszcz, a 
Polònia.

Xostakòvitx, un dels més grans compositors del 
segle XX donava una importància simbòlica a tots els 
aspectes formals de la música, entre els quals està la 
tonalitat. Xostakòvitx: llum i ombra explora el contrast 
entre Do Major i Do menor en dos cèlebres quartets 
del compositor rus. D’una banda, el Quartet n.1 en Do 
major, probablement és l’únic dels 15 absent de foscor, 
sarcasme, pessimisme i tragèdia. El propi compositor 
deia que no s’havia de buscar un sentit profund en ell, que 
l’obra representa tons innocents i alegres, relacionats 
amb la primavera. En canvi, l’icònic Quartet n.8 en Do 
menor té un caire molt diferent. Oficialment dedicat a les 
víctimes del feixisme i de la guerra, es va descobrir en una 
carta al seu amic Glikman, que la considerava un epitafi a 



la seva pròpia mort. Aquesta interpretació es reforça per 
la presència de la seva signatura musical: el tema Re Mib 
Do Si en nomenclatura alemanya serien DSCH, les inicials 
del seu nom. Es diu que Xostakòvitx plorava cada cop que 
escoltava aquest quartet, el qual concentra tot el dolor, la 
ràbia, el sarcasme i desesperació de la seva vida.

Quartet n1 en Do Major
Xostakòvitx, 1938

Quartet n8 en Do menor 
Xostakòvitx, 1960

Divendres 26 de maig
Espai Jove Boca Nord
Entrada lliure

A les 19 h
LA TONALITAT I LES BANDES SONORES
Concert Amateur de la Orquestra Simfònica de l’escola de 
música Tritò

A les 19,15 h
8 TONALITATS, 10 EMOCIONS
TRI-TÒ BRASS ENSEMBLE

Susana Marco, Ignacio Jiménez, Sebastià Rio, Jordi 
Gómez i Miquel Arrué.

Tri-Tò Brass Ensemble es va formar l’any 2013 per tal de 
difondre el repertori cambrístic escrit
per a aquest tipus d’agrupació. Des de la seva creació, 
aquesta agrupació s’ha interessat per la interpretació i 
difusió del més variat repertori musical, treballant autors 
de totes les èpoques i estils, interpretant adaptacions i 
obres originals per a quintet de metalls.

Aquest concert analitzarà les emocions de la tonalitat a 
través de les sensacions que es generen en anar afegint 
sostinguts i bemolls a les escales. Des de la primera peça 
fins a la 10, fem un recorregut per totes les tonalitats des 
de 0 alteracions fins a 7 bemolls.Cada peça serà l’excusa 



per explicar el caràcter o sentiment que ens produeix cada 
tonalitat. Amb les últimes peces, expliquem com 2 obres, 
estant al mateix to, transmeten caràcters molt diferents.

Carnaval dels animals,marxa del lleó. La m
C. Saint Saens

Fragment del 3r moviment dels “Three episodes”. Fa M 
Alan Harniess 

Fragment del 3r moviment dels “Three episodes”.La b M 
Alan Harniess 

Fragment del 1r moviment del “1r Quintet de metalls”.  
Si b m
Victor Ewald

Fragment del 2n moviment del “1r Quintet de metalls”.  
Sol b M
Victor Ewald

Fragment del 2n moviment dels “Three episodes”. La b M 
Alan Harniess

Carnaval dels animals, tortugues. Si b M
C. Saint Saens

Fragment del 1r moviment dels “Three episodes”. Si b M
Alan Harniess 

Carnaval dels animals, elefants. Mi b M
C. Saint Saens

Amparito Roca (Pasodoble). Do m
Jaime Teixidor



Dissabte 27 de maig, a les 12 h
Centre Cívic Teixonera
Entrada lliure

EL FOLLET VALENT I LA MÀGIA DEL VIOLÍ
EDELWEISS TINOCO I ESTHER RIBOT

Edelweiss Tinoco, violí; Esther Ribot, soprano

La música cura l’ànima. A través del contacontes musical 
“El follet valent i la màgia del violí” ens endinsarem en 
l’història d’aquest personatge amb música de Purcell , 
Telemann, J.S. Bach i Brahms, amb els qui aprendrem a 
diferenciar les emocions en tonalitats majors i menors.

Concert familiar. Edat recomanada: de 4 a 10 anys

Dilluns 29 de maig, a les 19 h
Biblioteca Horta- Can Mariner
Entrada lliure

LES PASSIONS DE L’ÀNIMA
REFLEXES

Marta Redondo, Traverso; Diana Roche, violí barroc; Núria 
Puigbò, violoncel barroc.

Reflexes és un grup format per músics especialitzats en 
la interpretació de la música amb instruments i criteris 



originals. S’han format en Conservatoris d’arreu d’Europa 
i formen part de diverses orquestres i grups vocals i 
instrumentals amb criteris històrics. Reflexes, es reuneix 
per explicar-vos a través de la música el so original 
dels instruments al període barroc. El 1649, el filòsof 
Descartes va escriure el tractat “Les passions de l’âme” 
on estudiava i classificava les passions humanes des 
d’un punt de vista físic, psicològic i alhora moral. Molts 
músics de l’època, seguint aquesta línia de pensament, 
també van fer classificacions de les passions buscant la 
relació entre la música i la seva capacitat per expressar-
les.  Amb les passions com a fil conductor i amb el fet que 
els compositors de l’època s’ajudaven de les tonalitats 
per a transmetre emocions i moure els afectes, viatjarem 
del caràcter divertit i agradable de Re Major a la calma 
i tranquil·litat que transmet Re menor, de la melancolia 
de Si menor i la tristesa esperançadora de Mi menor, a la 
brillantor i alegria de Sol Major. En paraules d’un poeta 
contemporani de Descartes, Fontenelle, “les passions 
són com els vents, necessaris per donar moviment a tot, 
encara que sovint siguin causa d’huracans”.

Sonata D-dur
Soave - Allegro assai - Andante - Vivace
G.F. Telemann

Sonata num XII. Rem
Passagallo - Capriccio cromático
F.M. Veracini

Sonata BWM 1038. G Dur
Largo - Vivace - Adagio - Presto
J.S.Bach



Dijous 1 de juny, a les 19.30 h
Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró
Entrada lliure

ELS AFECTES AL VOLTANT DEL MI BEMOLL
ÁNGEL JESÚS LÓPEZ

Ángel Jesús López ha realitzat nombrosos recitals a 
Espanya i Catalunya, presentant-se a importants sales 
com L’Auditori de Barcelona, el Museu de la Música 
de Barcelona, Casa Luthier Guitarres, el Centre de 
Documentació Musical d’Andalusia o el Palau de Carles V.

A l’any 2006 és admès a l’ESMUC (Escola Superior de 
Música de Catalunya), on estudia el grau superior sota la 
tutela del professor i concertista Àlex Garrobé, obtenint 
Matrícula d’Honor al final de la seva Carrera. Recentment 
ha acabat el Màster d’Estudis Avançats en interpretació 
sota la tutela de Zoran Dukic, professor i concertista, 
aconseguint també Matrícula d’Honor a la seva avaluació 
final; i continua els seus estudis amb Fernando 
Rodríguez. Ha participat en concursos internacionals, 
obtenint diferents premis.

L’eix central d’aquest programa és la tonalitat de Mi 
menor i els afectes atribuïts per Rameau tant a aquesta 
tonalitat com a les seves tonalitats associades. La 
Fantasia Op. 30 de Sor, escrita en Mi menor (Tendresa 



i dolçor, expressa dolor) obre el programa, a partir de 
la qual farem un viatge per els afectes atribuïts a les 
tonalitats de La menor (Fantasia Hongroise de Mertz), Si 
menor (Variacions sobre un tema d’ Scriabin de Tansman) 
i Re major (Sonata In Memoriam de Carmona Arana).

Fantasía n7 Op.30. 
Fernando Sor

Fantasía Húngara Op.65 n1. 
Johan Kaspar Mertz

Introducción y capricho Op.23. 
Giulio Regondi

Variaciones sobre un tema de Scriabin.
Alexander Tansman

Sonata “In memoriam” Op.7.
Fernando Javier Carmona Arana

 

Divendres 2 de juny
Centre Cívic Matas i Ramis
Entrada lliure

A les 19.15 h
DER HIRT AUF DEM FELSEN
Concert Amateur. Oriol Ramos, clarinet; Natàlia Sánchez, 
veu (soprano); Carlota Muñoz de la Nava, piano.

A les 19.30 h
LA TONALITAT EN LA MÚSICA DE JULES VERNE
SÒNIA RATERA I ALBERTO SOLÉ

Sònia Ratera i Alberto Solé van començar a treballar 
junts l’any 2013. Amb un repertori que va des del barroc 
fins al romanticisme, des d’aleshores ençà, han realitzat 
concerts a sales com centre cívic Fort Pienc o Capella 
de la Immaculada de Barcelona.L’any 2014 estrenen el 
cicle de cançons “La teva veu és el nord del meu càntic”, 
composades per Alberto Solé sobre el cicle de poemes 
del mateix títol de Carme Tulon, al Foment Vilanoví de 
Vilanova i la Geltrú, obtenint un gran èxit.



Ens traslladem a l’època del modernisme en un viatge 
musical al voltant del gran escriptor i mostrem un 
aspecte força desconegut de l’autor: la seva música. Al 
segle XIX Aristide Hignard, Jacques Offenbach, Alfredo 
Catalani o Cécile Chaminade, entre d’altres, van composar 
un seguit de cançons, peces instrumentals i operetes 
amb textos d’en Verne, algunes d’elles conjuntament amb 
el propi Verne, que ens permeten saber què en pensava 
de les diferents tonalitats i com les feia servir per les 
cançons dels seus personatges. Així, per exemple, tenim 
com les històries de caire més oriental fan ús dels tons 
bemolls, com hi predominen les tonalitats en mode major, 
que lliguen amb el tarannà alegre i de vegades irònic 
dels seus herois i heroïnes o com, en la imprescindible 
“Chanson Gröenlandaise” d’Alfredo Catalani, es juga amb 
diferents canvis de to i mode, creant una atmosfera que 
realment ens fa evocar un paisatge hivernal, donant com 
a resultat una joia del modernisme que més tard Catalani 
va reconvertir en la cèlebre ària “Ebben? Ne andrò 
lontana” de l’òpera la Wally.

Chant du Volga; Retraite des Fifres; Chant Cosaque; Danse 
Cosaque; Marche des Trompetes. De “Michel Strogoff”
Música d’Alexandre Artus, Piano sol

Les Deux Troupeaux; La Douce Attente; La Tankadère; 
Berceuse; Notre Étoile; Chanson Turque; Daphné; Tout 
Simplement; Au Printemps. 
De “Chansons Inèdites de Jules Verne”
Jules Verne - Aristide Hignard; cant i piano



Mariquita Polka
J. J. Debillemont; piano sol

Sur la Rive L’Oiseau Chante; Tout s’Eveille dans la Nature.
De “El Doctor Ox”
Jules Verne - Jacques Offenbach; cant i piano 

Cavatine de Cyprien, de “Le Colin Maillard”
Jules Verne - A. Hignard; cant i piano 

Chanson Gröenlandaise
Jules Verne - Alfredo Catalani; cant i piano 
 
 

Diumenge 4 de juny, a les 12 h
Biblioteca El Carmel – Juan Marsé
Entrada lliure

TONALITAT MAJOR-MENOR. LA DUALITAT AL PERÍODE 
BARROC I CLÀSSIC-ROMÀNTIC 
NACHO BELLIDO

La tonalitat major i menor al Barroc o al Classicisme 
i Romanticisme va tenir dues funcions compositives 
diferents. Mentre que al Barroc en molts casos els colors 
tonals eren utilitzats per enriquir el discurs polifònic i 
melòdic, permetent expandir les peces dins el principi 
de continuïtat rítmic i melòdic; al període clàssic i 
romàntic tenia un efecte més contrastant i a la vegada 
creador de tensió emocional entre parts i motius dins les 
pròpies obres. Aquests dos períodes ens donen una visió 
contrastant en l’ús de les tonalitats i els colors de dues 
èpoques que comprenen més de 300 anys.



Suite en Do Major; Suite en Re Menor
Robert de Viseé

Fantasía en La Menor 
David Kellner

Fantasía, Op.7. 
Fernando Sor

Gavote; Balada para guitarra 
Antonio Manjón

La maja de Goya
Enrique Granados 

Adelita; Marieta; Lágrima; Rosita; Sueño.
Francisco Tárrega

 

Dilluns 5 de juny, a les 19.30 h
Casal de Barri Mas Guinardó
Entrada lliure

ELS AFECTES DE LES TONALITATS
ATRIA

Júlia Santos, traverso; Isabel Soteras, vilolí; Guillem 
Cabré, violí; Carla Rovirosa, violoncel; Marc Sumsi, clave.

Les dues línies de treball que caracteritzen el conjunt 
Atria són la tasca pedagògica i la interpretació històrica. 
Centrant-se en el repertori dels segles XVII i XVIII han 
actuat a diverses ciutats d’arreu de Catalunya, França 
i Suïssa. També han participat a festivals de música 
com el Fringe de Torroella de Montgrí, Música als Parcs, 
Ressonare, Passejades Musicals de la Cerdanya i 
Musiquem Lleida.

Un dels objectius dels compositors del Barroc era 
alterar l’estat emocional de l’oient. Arrel de la necessitat 
dels filòsofs i artistes del segle XVII i XVIII d’analitzar i 
classificar les emocions –també anomenades passions– 
de forma objectiva, neix el concepte estètic de la teoria 
dels afectes. Influenciats per aquesta, alguns músics van 



classificar els diversos elements musicals d’una obra 
en funció dels afectes que provocaven.Un dels elements 
més efectius fou la tonalitat, i per això diversos teòrics 
relacionaren cada una de les tonalitats possibles amb 
una passió concreta. 

El Conjunt Atria presenta un programa de cinc obres 
escrites en les tonalitats més recurrents del repertori 
barroc per tal d’explicar el principi de la teoria dels 
afectes, i mostrar quins estats emocionals provocaven 
aquestes tonalitats per commoure al públic.

Première Récréation de Musique Op.6, en Re Major. 
Overture
Jean-Marie Leclair

Trio Sonata nº2, en Do menor. 
Grave, Allegro, Allegro e presto, Adagio
Elisabeth Jacquet de La Guerre

Trio Sonata da Chiesa Op.1 nº2, en Mi menor. 
Grave, Vivace, Adagio, Allegro
Arcangelo Corelli

Sonata, en Sol major BWV 1038.
Adagio, Vivace, Largo, Presto
Johann Sebastian Bach

Sonata à Quatre PartiesOp.34, en La menor. 
Adagio, Allegro, Largo, Allegro
Joseph Bodin de Bosmoitier 



Dissabte 10 de juny
Mirador del Carmel-Virolai (Centre Cívic Carmel)
Entrada lliure

A les 19.15 h
LES TONALITATS DE SIBELIUS
Concert Amateur de la Jove Orquestra Barcino

A les 19.30 h
ALEGRIA, BRILLANTOR, TRIOMF I GAUBANÇA. TONALITATS 
I AFECTES A LA MÚSICA MEXICANA DEL SEGLE XVIII
TENTE EN EL AIRE

Alejandro Correa, violí; Cèlia Raspall, violí; Marta Sala, 
violonchelo; Joan Castillo, clavecín; Esther Ribot, soprano.

Les celebracions polítiques i religioses van ser constants 
al Mèxic del s. XVIII. Representacions de poder, 
sumptuositat i grandesa, tant en catedrals, palaus i 
en el teatre nou-hispà, van ser exaltades pels afectes 
provocats per la música, d’igual manera com succeia a 
Europa. Tente en el Aire proposa un concert que presenta 
obres amb tonalitats que reflecteixen un caràcter festiu, 
animat i brillant.

La recuperació i difusió de les obres musicals que es van 
escoltar en la Nova Espanya, tant d’autors locals com 
europeus, són els objectius de Tente en el Aire. En els 
seus concerts la divulgació de música desconeguda a 
Europa ha estat la tònica, d’aquesta manera partitures, 
així com música de destacats músics residents a la Nova 
Espanya (Sumaya, Jerusalem, entre altres), han tingut 
cabuda en la tasca de divulgació del patrimoni musical de 
Mèxic que porta a terme Tente en el Aire.

Simfonia, en Re Major
Ignacio Jerusalem

Celeste Aurora hermosa
Santiago Billoni

En los puros candores
Santiago Billoni



Venturosa influencia
Joseph Nieto

Danzas
Anònimes: Biblioteca de Catalunya, Manuscrit Hague

Marionas
Còdex Saldívar N. 4

La tempestad del mar
David Pérez 

El Bejuquito
Popular
La Indita
Anònim

El pan de jarabe
Popular



 

Dissabte 14 de juny, a les 19.30 h
Casal de Barri Can Travi
Entrada lliure

CAMINS DE FA
AGAKURA BURIHABWA I MERCEDES BERNABEU

Mercedes Bernabeu Selma, s’especialitzà en Lied 
durant el Màster d’interpetació de piano del Conservtori 
del Liceu, formació que continuà amb el Màster de 
Lied, Cançó espanyola i Cançó catalana a l’ESMUC, 
especialitzant-se en acompanyament vocal.

Agakura Burihabwa, nascuda a Siegen, Alemanya 
comença els seus estudis de pedagogia del cant a la 
Hochschule für Musik und Tanz Köln (Colonia, Alemanya)
amb la mezzosoprano Mechthild Georg enfocat al 
cant líric. Posteriorment, segueix els seus estudis al 
HKU Utrechts Conservatorium, i amb Zofia Rogala a 
Düsseldorf, per finalitzar la seva formació al Conservatori 
del Liceu. Entre les seves activitats artístiques destaquen 
concerts organitzats per diverses cases de cultura, 
parròquies, gleries d’art i centres cívics a Colònia, 
Aquisgrà, Utrecht, Barcelona i Lleida. 

Sota el títol, Camins de Fa, aquesta proposta gira 
entorn les tonalitats Fa Major i fa menor. A través de la 
selecció d’obres de diferents compositors i èpoques, 
amb els quals el públic podrà experimentar les diferents 
emocions que provoquen aquestes tonalitats segons la 
forma personal de cada compositor al tractar-les. Camins 
de Fa recull cançons de compositors diversos com Toldrà, 
Debussy, Gastavino i Strauss, entre d’altres, oferint una 
àmplia varietat al voltant d’ambdues tonalitats. Cançons 
d’amor, d’esperança i anhel que conviden l’oient a viatjar.



L’Île Inconnue, del cicle “Les nuits d’été”, Op.7. Fa major
Hector Berlioz (1803-69) 

Aurore, del Op.39. Fa major
G.Fauré (1845-1924)

Malia. Fa major
Francesco Paolo Tosti (1846-1916)

Nuit d’Étoiles. Fa major 
Claude Debussy (1862-1918)

Al val de Fuente Ovejuna... , de “Homenaje a Lope de 
Vega”, del Op.90. Fa major
Joaquin Turina (1882-1949) 

Camins de Fada. Fa major
Eduard Toldrà (1895-1962)

Das Erwachen des Frühlingsd, de las “Sátiras”. Fa major
Dmitry Shostakovich (1906-75) 

Jardín de amores, de “Siete canciones de Rafael Alberti”. 
Fa major
Carlos Guastavino (1912-2000) 

¡A volar!, de “Siete canciones de Rafael Alberti”. Fa major
Carlos Guastavino (1912-2000)

¡Al puente de la Golondrina!, de “Siete canciones de 
Rafael Alberti”. Fa major
Carlos Guastavino (1912-2000)

Malinconia, Ninfa Gentile, de “Sei ariette”. Fa menor
Vicenzo Bellini (1801-35)

Er Ist Gekommen in Sturm und Regen, del Op.12. Fa menor
Clara Schumann (1819-96)

Immer Leiser Wied Mein Schummer, del Op.105. Fa menor
Johannes Brahms (1833-97)



Ach Lieb, Ich Muss Nun Scheiden, del Op.21. Fa menor
Richard Strauss (1864 - 1949)

Préstame tu pañuelito, de “canciones coloniales”.  
Fa menor
Carlos Guastavino (1912-2000)

 
 Dijous 15 de juny, a les 19.30 h

Parròquia del Crist Redemptor  
(Casal de Barri Pirineu – Can Baró)
Entrada lliure

EL DRAMA EN DO MENOR
AIDA GAVRILOVA

Destacant ja en la seva formació inicial a Bòsnia-
Hercegovina, va guanyar una beca per estudiar al 
Conservatori P. I. Tschaikovsky de Moscou. Després de 
graduar-se amb els màxims honors el 1984 es traslladà a 
Londres per finalitzar la seva formació amb James Gibb al 
The Guildhall School of Music and Drama, on aconsegueix 
nombrosos premis i beques, dels que es pot destacar 
el prestigiós Myra Hess Award. Finalitzats els estudis, 
entra a formar part del professorat. Fora de Regne Unit 
també ha actuat a nombrosos països europeus: Rússia, 
França, Noruega, Àustria i Bòsnia, tant com a solista com 
a intèrpret de cambra.

La proposta d’aquest concert és qüestionar els 
estereotips relacionats amb determinades tonalitats. 
A través d’aquest programa , la pianista Aida Gavrilova 
aposta per la interpretació de la tonalitat com a un 



element indissoluble del tarannà de cada compositor. 
Davant la foscor i tristesa a la que tradicionalment 
associem Do menor, Gavrilova proposa una altra mirada 
amb dues Sonates de Haydn i Prokofiev, les quals 
contrastarà amb una obra en Do sostingut menor, la Suite 
colombiana de German Darío Pérez Salazar.

Moderato; Andante con moto; Finale- Allegro
de “Sonata Hob XVI:20”, en do menor. 
Haydn  
 
Allegro molto sostenuto; Andante assai; Allegro con brio
de “Sonata n.4 op 29”, en do menor. 
Prokofiev

Bambuco; Caña; Danza; Guabina; Fox; Pasillo-Fuga
de “Suite Colombia”, en do # menor. 
German Darío Perez Salazar 

 
 CLOENDA

Diumenge 18 de juny, a les 12 h
Parc del Laberint
Entrada lliure

ACITIVITAT COMPLEMENTÀRIA
TALLER FAMILIAR “UN VIATJE SONOR.  
COM ESCOLTEM ELS COLORS?”

Taller per a tota la família on descobrirem les relacions 
entre les emocions, els colors i els sons de la mà de El 
imaginario poético.

MOSTRA DE DIFERENTS ESCOLES DE MÚSICA DEL 
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ

Els alumnes de les diferents escoles de música del 
Districte Horta-Guinardó, ens delectaran amb una petita 
mostra de 15 minuts, cadascuna, fent-nos descobrir 
diversos indrets dels Parc del Laberint, en forma de ruta.

Col·laboren:
Escola de música Pausa, Escola UT, Escola de música 
Virginia Blanch



CONCERT FINAL
ORQUESTRA SIMFÒNICA TEKHNÉ

9ª simfonia “del nou món”
Adagio - Allegro molto en Mi menor;-Largo en Re b Major, 
Scherzo: Molto Vivace - Poco sostenuto en Mi menor; 
Allegro con fuoco en Mi menor.
Dvorak



Organitzen:

Recinte Modernista de Sant Pau
Sant Antoni Maria Claret, 167 
Metro: Sant Pau – Dos de Maig (L5)
Bus: H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192

Centre Cívic Carmel
Santuari, 27. Tel: 93 256 33 33
Bus: V17, 87, 92, 119, 129

Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà, 27. Tel: 93 418 65 31 
Bus: 19, 27, 60, 73, 76, 135, V15, V21
Metro: Vall d’Hebron (L3 i L5)

Centre Cívic Guinardó
Ronda Guinardó, 113-141. Tel: 93 450 39 87.
Bus: 32, 39, 55, H6, 117, 192. Metro: Guinardó (L4)

Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20. Tel: 93 407 23 56
Bus: 19, 45, 86, 87, 102, 185, V21
Metro: Horta (L5) i Valldaura (L3)

Centre Cívic Teixonera
Arenys, 75. Tel: 93 256 33 88
Bus: H4, V15, 19, 27, 60, 119
Metro: Vall d’Hebron (L3-L5) i El Coll Teixonera (L5)  
Sortida c/ Arenys

Espai Jove Boca Nord
Agudells, 37-45. Tel: 93 429 93 69 
Bus: V21, 39, 86, 87, 119
Metro: Horta (L5)

Casal d’Entitats Mas Guinardó
Pl. Salvador Riera, 2. Tel. 93 446 14 29
Bus: 117
Metro: Guinardó (L4)



Organitzen:

Casal de Barri Vall d’Hebron-Can Travi
Av. Cardenal Vidal Barraquer, 45. Tel. 93 428 98 48
Bus: V21, 45, 102. Metro: Mundet (L3)

Casal de Barri Font d’en Fargues
Pedrell, 67-69. Tel. 93 420 59 41
Bus: 39, 117. Metro: Carmel (L5) i Horta (L5)

Casal de Barri Can Baró - el Pirineu
Josep Serrano, 57. Tel. 93 219 92 24
Bus: 32, 39, 45, 114

Biblioteca El Carmel-Juan Marsé
Murtra, 135-145. Tel: 93 407 28 70
Bus: 28, 86, 92, 119. Metro: El Carmel (L5)

Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda
Camèlies, 76-80. Tel: 93 435 31 70.
Bus: 31, 32, 39, 55, 114, N6. Metro: Alfons X (L4)

Biblioteca Horta-Can Mariner
Vent, 1. Tel: 93 420 82 85
Bus: 39, 45, 86, 87, 112, 185.
Metro: Horta (L5)

Biblioteca Montbau – Albert Pérez-Baró
Arquitectura, 8. Tel 93 427 07 47
Bus: V21, 27, 60 73, 76. Metro: Montbau (L3)

Parc del Laberint d’Horta
Passeig dels Castanyers, 1.
Bus:27, 60, 73, 76, B19. Metro: Mundet (L3)



Notes sobre tonalitat i emoció 
en diferents moments històrics

Els següents llistats hi ha algunes de les relacions més nota- 
bles entre tonalitat i l’estat emocional que es creu que provoca.

Antiga Grècia - Modes grecs
Les escales de l’antiga cultura grega, tot i que basades en un sistema 
completament diferent al sistema tonal actual, generaven igualment 
debat respecte els estats anímics als que predisposaven. La música 
occidental del segle XX ha recuperat els modes grecs adaptant-los al 
sistema tonal.

Dòric: estable, per a homes civilitzats (Aristòtil), virtuós i sabi (Plató)
Hipodòric: suau, indueix a la indolència (Ateneu)
Frigi: plaent, alegre i lleuger; festiu però no molt decent; encén 
l’ànima i la inflama d’ira (Plutarc); provoca lascívia i luxúria; impetuós, 
vehement i furiós (Llucià); “baquià” i furiós (Aristòtil); apte per la 
guerra, exalta a la guerra i inflama fúria (Cassiodor)
Hipofrigi: modera i mitiga la terrible naturalesa del mode frigi; crida 
els soldats per la batalla
Lidi: remei pel treball de la ment i el cos (Cassiodor); ploraner i trist 
(Llucià)
Hipolidi: suavitat natural i dolçor
Mixolidi: incita l’esperit i el restaura
Eòlic: simple (Apuleu); tranquil·litza i serena les passions d’un esperit 
oprimit (Cassiodor)
Jònic: alegre (Llucià); apte per danses i balls, lasciu, aguditza 
l’intel·lecte (Cassiodor)

Marc Antoine Charpentier - Régles de composition (circa 1682)
Do major: alegre i guerrer
Do menor: obscur i trist
Re major: joiós i bel•licós
Re menor: seriós i piatós
Mi bemoll major: cruel i dur
Mi major: busca-raons i bulliciós
Mi menor: afeminat, amorós i ploraner
Fa major: furiós i impetuós
Fa menor: obscur i planyívol
Sol major: seriós i magnificient
Sol menor: seriós i maginficient
La major: alegre i pastoral
La menor: tendre i planyívol
Si major: aspre i ploraner
Si menor: solitari i malencònic
Si bemoll major: magnificient i alegre
Si bemoll menor: fosc i terrible

Jean-Philippe Rameau - Traité de l’harmonie (1722)
Do, Re i La major: apte per cançons d’alegria i joia
Fa i Si bemoll major: tempestes, fúria i temes similars
Les escales de Sol o Mi majors: conviden a la tendresa i l’alegria
Re, La i Mi majors: poden expressar grandesa i magnificència
Re, Sol, Si o Mi menors: apte per la dolçor i la tendresa
Do i Mi menors: apte per tendresa i plantes
Fa i Si bemoll menors: aptes per cançons lúgubres



Christian Schubart - Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst (1806)
Do major: completament pur. Innocència, simplicitat
Do menor: declaració d’amor i a la vegada lament d’amor infeliç. Tot 
llanguiment, anhel, sospir de l’ànima malalta d’amor es troba en 
aquesta tonalitat.
Re bemoll major: una clau lasciva, degenerant en el dolor i l’èxtasi. No 
pot riure, però pot somriure; no pot udolar, però pot fer un gest de plor. 
En conseqüència només caràcters i sentiments inusuals poden ser 
duts a terme en aquesta tonalitat.
Re major: La clau del triomf, d’al·leluies, de crits de guerra, de victòria-
alegria. Per tant, les simfonies, convidant a les marxes, cançons 
nadalenques i cors celestials s’estableixen en aquesta tonalitat
Re menor: malenconia femenina, depressiu i mode preocupat.
Re sostingut menor: sentiments d’ansietat de l’angoixa més profunda 
de l’ànima, de deseperació malenconiosa, de la condició més 
ombrívola de l’ànima. Cada por, cada vacil·lació del cor estremit espira 
de l’horrible Re sostingut menor. Si els fantasmes poguéssin parlar 
parlarien en aquesta tonalitat.
Mi bemoll major: la tonalitat de l’amor, la devoció, la íntima conversa 
amb déu.
Mi major: Crits sorollosos d’alegria, rient plaer però no encara complet, 
la pura delícia s’estableix a Mi Major.
Fa major: complaixença i calma.
Fa menor: profunda depressió, lament lúgubre, gemecs de misèria i 
anhel de mort.
Fa sostingut major: trionf sobre la dificultat, sospir lliure de quan se 
superen els obstacles, ressò de l’ànima quan ferament ha lluitat i 
finalment conquerit resideix en tots els usos d’aquesta tonalitat.
Fa sostingut menor: una tonalitat trista: s’agafa de la passió com 
un gos mossegant un vestit. Ressentiment i descontent són el seu 
llenguatge.
Sol major: qualsevol cosa rústica, idil·lica i lírica, tota calma i passió 
satisfactòria, tota gratitud tendre d’amistat veritable i amor sincer, en 
la paraula de cada gentil i pacífica emoció del cor està correctament 
expressada per aquesta tonalitat.
Sol menor: descontent, inquietud i preocupació sobre un projecte fallit, 
cruixit de dents malhumorat; en una paraula: ressentiment i aversió.
La bemoll major: la tonalitat de la tomba. Mort, tomba, putrefacció, 
judici i eternitat.
La bemoll menor: cor estrenyit fins que s’ofega, gemec plorós, lluita 
difícil; en poques paraules, el color d’aquesta tonalitat tracta tot el que 
lluita amb la dificultat.
La major: aquesta tonalitat inclueix declaracions d’amor innocent, 
satisfacció amb el propi estat de les coses, l’esperança de veure la 
persona estimada quan un s’acomiada, alegria jove i confiança en déu.
La menor: feminitat piatosa i tendresa de caràcter
Si bemoll major: amor alegre, consciència clara, aspiració esperançada 
d’un món millor
Si bemoll menor: una criatura pintoresca, sovint vestida amb roba de 
nit. És una cosa ruda i molt poques vegades adquireix una fesomia 
agradable. Burla de déu i del món; descontent amb un mateix i amb 
tot; la preparació per al suicidi sona en aquesta tonalitat
Si major: Fortament colorida, anuncia passions salvatges, compost 
pels colors més brillants. Ira, ràbia, gelosia, fúria, desesperació i tota 
càrrega del cor està en aquesta esfera.
Si menor: aquesta és com si fos la tonalitat de la paciència, la calma 
d’esperar el destí d’un mateix i submissió a la dispensa divina.



twitter.com/Bcn_HG 
#classicahg

facebook.com/ 
DistricteHortaGuinardo

Comparteix la teva  
experiència de la Clàssica  
a Horta-Guinardó perquè  
ningú s’ho perdi:

Col·laboren:




