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SFORZINDA HOMENATJA ARS MUSICAE
Concert en motiu del 50è aniversari de l’enregistrament del seu disc més 
emblemàtic i acte de donació al Museu de la Música de la flauta que Victoria  
de los Ángeles tocava amb Ars Musicae.

SFORZINDA, consort de flautes
Andreu Brunat, Victoria Cancelli, Juan Manuel Granda, Joan Izquierdo,  
Marcel Leal, Marina Messeguer, Iris Maña i Martí Selga
Joan Izquierdo, direcció

Amb la col·laboració especial de Romà Escalas

Programa

MICHAEL PRAETORIUS (1571-1621)
Ballet des anglois

PERE ALBERCH VILA (1517-1582)
Fantasia*

LLUÍS MILÀ (1500-1561)
Pavana*

ANTHONY HOLBORNE (1545-1602)
Pavana
Paradizo
Galiard
The honey suckle

ANÒNIM  
(del Cançoner del duc de Calàbria)
Soleta só jo ací*

MATEU FLETXA “el vell” (1481-1553)
N’Eulàlia vol Gonella*
La guerra (selecció de fragments)*

PEDRO RUYMONTE(1565-1627)
fragment de les Lamentacions de Setmana 
Santa

JOAN BRUDIEU (1520-1591)
Llir entre cards
No hi ha béns, no hi ha fortuna*

* Peces presents al disc “Del Romànic  
al Renaixement”, enregistrat per Ars Musicae 
el 1968

SFORZINDA, consort de flautes 

Nasqué l’any 2000, amb la voluntat d’explorar el repertori polifònic del Renaixement, en propostes 
purament instrumentals o també com a base de conjunts vocals. En la seva trajectòria s’inclouen 
concerts en espais com el CaixaForum de Madrid o l’Institut Cervantes d’Atenes i l’enregistrament 
del primer llibre de motets d’Orlando di Lasso. 

Sforzinda toca amb 10 instruments que són una còpia del conjunt original conservat al 
Kunsthistorisches Museum de Viena, feta pel prestigiós constructor Bob Marvin. 

Amb les intervencions de Clara Sen, cap de Projectes i Programes del Museu de la Música, 
Joan Izquierdo, director d’Sforzinda i Romà Escalas, exmembre d’Ars Musicae i exdirector 
del Museu de la Música.



ARS MUSICAE DE BARCELONA

Ars Musicae de Barcelona és una de les agrupacions més antigues d’Europa especialitzada en 
els primers repertoris de la música occidental. Es va fundar l’any 1935, procedent de l’Associació 
de Música Antiga. De fet, la fundació real i el canvi de nom coincideixen amb el moment en què 
el musicòleg i enginyer Josep M. Lamaña, col·laborador i amic de Mn. Higini Anglés, n’assumí 
la direcció i va aplegar al seu voltant un grup de músics barcelonins amateurs disposats a tocar 
amb instruments d’època. La intenció del grup era estudiar i divulgar les obres corresponents 
als períodes medieval, renaixentista i primer barroc des de nous criteris interpretatius, que es 
basaven en una lectura correcta de la notació antiga i en la recerca de l’expressió original, amb 
els sons d’època, i dins els marges històrics de creativitat estilística dels instrumentistes i can-
tants. 

Amb aquesta finalitat, Ars Musicae va reunir una extensa col·lecció d’instruments, de còpies 
acurades de representacions iconogràfiques o bé de reproduccions fidels d’exemplars dels mu-
seus. Prop d’un centenar d’instruments històrics, que inclouen les famílies de les flautes de bec, 
travesseres, xeremies i bombardes, cromorns, cornamuses, baixons, trompetes, cornetes i saca-
butxos. D’entre els de corda, cal destacar-ne les violes d’arc i de mà, els llaüts i els instruments 
de tecla i percussió construïts pels millors especialistes europeus, i en alguns casos catalans. No 
podem oblidar la importància excepcional d’alguns instruments construïts per Ignasi Fleta a 
Barcelona, un dels luthiers més importants del nostre temps. 

La tasca de recerca organològica de Lamaña, juntament amb l’assessorament estilístic i mu-
sicològic d’H. Anglés, aviat va convertir el grup en un referent europeu d’aquest tipus d’in-
terpretacions musicals, i en pioner en la difusió de la música antiga espanyola. Al principi, les 
audicions d’Ars Musicae van tenir un caràcter privat, però des de 1938 –en què va ser convidada 
a actuar amb motiu del Congrés Internacional de Musicologia– l’agrupació no va deixar de 
col·laborar en nombrosos festivals d’arreu d’Europa.                                                                          
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CONSORT DE FLAUTES DE BEC ARS MUSICAE
MDMB 1286, 1306, 1307, 1308, 1309, 12857

El Museu de la Música custodia 82 instruments de 
tot tipus procedents de la col·lecció d’Ars Musicae, 
d’entre els quals destaquen especialment el con-
junt de 6 flautes de bec (1 flauta soprano, 2 flautes 
contralt, 1 flauta tenor i 1 flauta baixa). Són flautes 
construïdes durant la primera meitat del segle XX a 
Alemanya, per lutiers com Thomas Mollenhauer o 
Wilhelm Herwig, a imatge i semblança de les flautes 
renaixentistes i barroques. Cinc d’aquestes flautes 
van arribar al Museu de la Música l’any 1980, ales-
hores dirigit pel també director d’Ars Musicae, Romà 
Escalas. La darrera incorporació al conjunt, fa poques 
setmanes, és la flauta soprano que va pertànyer a la 
cantant Victoria de los Ángeles i que ha donat al Mu-
seu la Fundació que porta el seu nom.
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Museu de la Música
L’Auditori. C/ Lepant, 150 · 08013 Barcelona
www.barcelona.cat/museumusica
www.auditori.cat

Horaris del Museu 
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 18h 
Dijous, de 10 a 21h
Dissabtes i diumenges, de 10 a 19h
Dilluns tancat

Més informació i venda d’entrades a la recepció del Museu, a les taquilles de L’Auditori,  
a www.barcelona.cat/museumusica i a www.auditori.cat

Diumenge, 22 d’abril 2018, 12 h 
L’Auditori - Sala 4 Alicia de Larrocha

PANSORI: L’ÈPICA DE LA VEU I EL TAMBOR 
Grup de música tradicional del National Gugak Center de Jindo
Activitat vinculada a l’exposició Eolssigu! Els sons de Corea. 
A les 11 h, visita guiada a l’exposició a càrrec del seu comissari Horacio Curti,  
inclosa en el preu de l’entrada del concert.

Diumenge, 13 de maig 2018, 11.30 h 
Museu de la Música

PRELUDIS I FANTASIES PER A VIOLA D’ARC SOLA 
Emmanuel Balssa, viola d’arc 
Instrument del Museu: viola d’arc Barak Norman MDMB 413

Propers concerts del cicle

La primera etapa, sota la direcció de Josep Maria Lamaña 1936/40-1964, es distingí per la recerca 
musicològica, la recuperació dels sons i dels instruments històrics, i pel treball d’acompanyament 
de la veu solista, amb la participació magnífica de Victòria dels Àngels, que havia començat com a 
flautista del grup instrumental. La presència d’Ars Musicae en els festivals internacionals d’Edimburg, 
Granada i Barcelona, i la gravació de cinc discos LP, amb els enregistraments realitzats per la TV an-
glesa i la BBC de Londres, a més del documental Concert at the Museo del Prado, per a la televisió dels 
Estats Units, varen donar al grup la seva primera dimensió internacional.

Enric Gispert succeí Lamaña en la direcció del grup des de 1964 fins a 1973, i va realitzar una tasca 
important de consolidació, amb músics de nova generació i veus procedents del Cor Al·leluia, alhora 
que iniciava una fase de gran activitat concertística i d’enregistraments que obtingueren edicions i 
premis internacionals. La darrera etapa, dirigida per Romà Escalas des de 1973 a 1979, estimulà la 
professionalització dels membres del grup i la divulgació de l’ensenyament oficial de la música anti-
ga. L’any 1980, varen brotar nous grups professionals del tronc comú d’Ars Musicae, que va deixar 
d’existir com a grup amateur i va llegar el seu magnífic fons d’instruments i partitures al Museu de la 
Música de Barcelona.

Romà Escalas


