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Isaac Rodríguez i Alba Ventura ens conviden a viatjar a diferents moments de 
l’evolució del clarinet i el piano, dos instruments fonamentals del repertori 
clàssic, romàntic i contemporani. Ho faran a través de tres instruments de la 
col·lecció del Museu de la Música: un clarinet anònim de 6 claus (segle XIX), el 
clarinet George Guerre de 13 claus (París, segle XIX) i el piano de taula Miguel 
Slocker (Madrid, 1831).

L’origen del clarinet el trobem en el chalumeau francès, un instrument de només set 
forats. Amb l’objectiu d’ampliar les seves possibilitats sonores, els constructors 
li varen anar afegint forats i claus amb les quals l’intèrpret pogués tapar aquells 
forats que quedaven fora del seu abast. La Sonata per a clarinet i piano en mi bemoll 
major de Felix Mendelssohn ens permetrà escoltar un clarinet de només sis claus 
i el fortepiano Miguel Slocker, un tipus de piano amb una sonoritat molt més 
reduïda que la que ofereixen els moderns pianos de cua. Instruments amb els 
quals els intèrprets emfatitzaran el caràcter de saló de l’obra de Mendelssohn.

Durant els segles XVIII i XIX, el clarinet va ser objecte de diversos perfeccionaments 
i modificacions per a poder respondre al creixent virtuosisme dels intèrprets i 
als nous requeriments dels compositors. L’exigència tècnica de l’Studio primo per 
clarinet sol de Gaetano Donizetti és un clar exemple d’aquesta evolució. La seva 
interpretació fa necessari l’ús d’un instrument amb un registre més ampli, com és 
el clarinet George Guerre de 13 claus. Al contrari del què el seu nom ens podria 
fer pensar, l’obra de Donizetti va més enllà de l’exercici tècnic i la seva estructura 
en forma sonata revela un elaborat treball temàtic i harmònic.

Claude Debussy anà encara més lluny en les seves exigències en la Première 
Rhapsodie pour clarinette et piano. L’obra fou escrita pels exàmens de clarinet 
del Conservatori de París de l’any 1910 i és un autèntic repte tècnic i expressiu 
per a l’intèrpret. Debussy fou, a més, un dels principals renovadors de la tècnica 
pianística de la seva època i l’exhuberant  concepció de la part de piano de la 
Première Rhapsodie el portà a orquestrar-la l’any 1911. Les dimensions tècniques 
i expressives de l’obra requeriran als intèrprets l’ús d’instruments moderns.

El característic llenguatge musical del pianista i compositor rus Alexander 
Rosenblatt, una curiosa mescla d’estils que combina elements de la música 
clàssica i el jazz, necessita també les possibilitats sonores dels instruments 
moderns. A la seva Carmen Fantasy, Rosenblatt elabora temes de l’òpera de 
George Bizet amb ritmes sincopats i harmonies sorprenents que ens permetran 
apreciar-los des de noves perspectives. Im
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MUSEU DE LA MÚSICA
L’Auditori
Lepant 150
08013 Barcelona 

93 256 36 50 
museumusica@bcn.cat

HORARIS MUSEU
Dimarts, dimecres i divendres, 

de 10 a 18 h.

Dijous de 10 a 21 h. 

Dissabtes i diumenges, de 10 a 19h.
Dilluns tancat.

@museumusicabcn

PROPERS CONCERTS DE ‘LA MÚSICA DEL MUSEU’

FAHMI ALQHAI VS BARAK NORMAN, UN ARC DE TRES SEGLES
Concert de viola da gamba
→ DIUMENGE, 10 DE FEBRER 2019
→ 12 h

Instrument de la col·lecció:
viola d’arc baixa Barak Norman (Londres, 1714). MDMB 413

Obres de D. ORTIZ, G. SANZ, T. HUME, M de SAINTE-COLOMBE,
M. MARAIS I A. FORQUERAY

LEE & EMILY BIDGOOD
Folk, bluegrass i old time
Fiddle i banjo

→ DIUMENGE, 10 DE MARÇ 2019
→ 12 h

ADRIANA ALCAIDE, HYNGUN CHO, MEGUMI TANNO
Trio amb fortepiano
→ DIUMENGE, 7 D’ABRIL  2019
→ 12 h

Instruments de la col·lecció: 
violí José Contreras (Madrid, 1741). MDMB 1058 
piano de taula Miguel Slocker (Madrid, 1831). MDMB 494

Obres de J. HAYDN, W.A. MOZART I L. v. BEETHOVEN

Més informació i entrades a la recepció del Museu i a www.barcelona.cat/museumusica
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ISAAC RODRÍGUEZ

ALBA VENTURA

Va realitzar els seus estudis al Conservatori 
Professional de Música de Badalona amb A. Carbonell 
i al Conservatoire National de Région de Nice, amb M. 
Lethiec. Ha rebut nombrosos guardons en concursos 
de música de cambra, com el prestigiós ARD de Munic o 
el concurs permanent de Joventuts Musicals d’Espanya.

Ha estat clarinet solista de l’Orquestra Ciudad de 
Granada sota la direcció de J. Pons, i de l’Orquestra 
Simfònica de Castella i Lleó sota la direcció de L. 
Bringuier. Alhora que ha estat convidat com a clarinet 
solista per moltes altres orquestres europees de renom.

Ha desenvolupat una intensa carrera cambrística, 
actuant al costat de prestigiosos músics, i habitualment 
actua a les més prestigioses sales europees com el 
Théâtre des Champs-Elysées i la Philharmonie de París, 
el Konzerthaus de Berlín i Viena o el Concertgebouw 
d’Amsterdam, entre d’altres.

Actualment és professor al Conservatori Superior del 
Liceu de Barcelona i solista de l’orquestra BandArt i de 
l’ensemble Les Musiciens du Louvre. També col·labora 
habitualment amb l’orquestra Les Musiciens du Prince.

Nascuda a Barcelona va debutar com a solista a l’edat 
de 13 anys. Des d’aleshores la seva carrera com a solista 
internacional no ha parat de créixer amb invitacions 
dels millors auditoris europeus com el  Wigmore 
Hall i el Barbican de Londres, el Concertgebouw 
d’Amsterdamm, el Musikverein de Viena o la Cité de 
la Musique de París, entre d’altres. A banda de tocar 
en les principals sales espanyoles també ha actuat a 
Bogotà i a Nova Zelanda. 

Ha estat dirigida per personalitats com G. Antonini, H. 
Griffiths, M. Harth-Bedoya, C. Hogwood, S. Mas, E. Oué, 
A. Ros Marbà i T. Vasary, i ha col·laborat amb importants 
orquestres i conjunts de cambra, com la Philarmonia 
Orchestra, Hallé Orchestra, London Mozart Players, 
Orquestra Filarmònica Nacional d’Hongria, la Simfònica 
Nacional Txeca, les principals orquestres espanyoles 
i els quartets Brodsky, Takacs i Casals.

Recentment li ha estat atorgat el Premi IMPULSA de la 
Fundació Príncep de Girona. Actualment és professora 
al Conservatori Superior de Música del Liceu.
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ISAAC RODRÍGUEZ & ALBA VENTURA

FORTEPIANO MIGUEL SLOCKER
(Madrid, 1831). MDMB 494 

CLARINET EN DO GEORGES GUERRE
(París, 1825-1850). MDMB 102 
CLARINET EN SI BEMOLL
(segle XIX). MDMB 128 

El piano de tipus taula té les cordes horitzontals col·locades en diagonal al llarg de la 
caixa de ressonància. Va ser un tipus de piano molt popular ja que el cost de la seva 
construcció no era elevat, tot i que el rendiment i la sonoritat eren sovint limitats. 
Aquest és un dels dos pianos de taula que es van presentar el 1831 a l‘Exposició de 
la Indústria Espanyola on el constructor Miguel Slocker va guanyar una medalla de 
bronze. Una acurada restauració ens permet gaudir a dia d’avui d’un so amb una qualitat 
i característiques molt properes a l’original. Va ingressar al Museu de la Música el 1947, 
procedent de la col·lecció de Joaquim Folch i Orsina Baget.

El clarinet té un timbre molt peculiar i característic que ha seduït músics i audiències 
des de fa pràcticament tres segles. És un aeròfon de llengüeta simple, fet generalment 
de fusta, amb una enorme varietat de models. Els primers clarinets van sorgir cap al 
1700 a Alemanya, inspirats en el chalumeau francès. A mitjans del segle XVIII van entrar 
a l’orquestra simfònica de la mà de compositors com W. A. Mozart, i van ser objecte de 
diversos perfeccionaments i modificacions, com els sistemes de claus per tapar els 
forats, per poder respondre al creixent virtuosisme dels intèrprets i l’exigència dels 
compositors. Aquests dos clarinets, un amb 13 claus i un amb 6, mostren aquesta 
diversitat de models. Van arribar al Museu de la Música el 1943. 

IN
ST

RU
M

EN
TS

PIANO GRAN CUA STEINWAY & SONS
(Alemanya, 1998). Model D-274

Steinway & Sons és probablement la marca de pianos més llegendària i consagrada. 
Fundada el 1853 a Nova York per l’alemany Heinrich E. Steinweg i els seus set fills, 
ha estat sempre l’emblema del piano de concert i la referència per als constructors 
i intèrprets de piano de tot el món.  El piano Steinway del Museu de la Música és un 
magnífic exemplar de Steinway Model D, un dels més famosos de la història de la marca.

La insigne pianista barcelonina Alícia de Larrocha va escollir aquest piano per al recital 
d’inauguració de l’Auditori al març del 1999, i també va sonar en el seu concert de 
comiat al gener de 2003. K. i M. Labèque, A. Goldberg, A. Bover, C. Zacharias o J. Colom 
també l’han tocat en concert. Amb un llarg historial d’intèrprets de renom i concerts 
llegendaris a l’Auditori, aquest piano va arribar al Museu de la Música a finals del 2017.

Isaac Rodríguez clarinet · Alba Ventura piano

Instruments de la col·lecció: clarinet en Do Georges Guerre (París, 1825-1850), 
clarinet en Si bemoll (segle XIX), Fortepiano Miguel Slocker (Madrid, 1831), piano gran 
cua Steinway & Sons (Alemanya, 1998)

 FELIX MENDELSSOHN
Hamburg 1809 – Leipzig 1847

Sonata per clarinet i piano en Mi bemoll major                                
Adagio-Allegro 
Andante
Allegro moderato

 GAETANO DONIZZETTI
Bérgamo 1797 - 1848

Studio primo per a clarinet sol                                                                 

 CLAUDE DEBUSSY
Saint-Germain-en-Laye 1862 – París 1918

Première Rhapsodie pour clarinette et piano                                      

 ALEXANDER ROSENBLATT
Moscow 1956

Carmen Fantasy                                                                                           
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actuant al costat de prestigiosos músics, i habitualment 
actua a les més prestigioses sales europees com el 
Théâtre des Champs-Elysées i la Philharmonie de París, 
el Konzerthaus de Berlín i Viena o el Concertgebouw 
d’Amsterdam, entre d’altres.
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Liceu de Barcelona i solista de l’orquestra BandArt i de 
l’ensemble Les Musiciens du Louvre. També col·labora 
habitualment amb l’orquestra Les Musiciens du Prince.

Nascuda a Barcelona va debutar com a solista a l’edat 
de 13 anys. Des d’aleshores la seva carrera com a solista 
internacional no ha parat de créixer amb invitacions 
dels millors auditoris europeus com el  Wigmore 
Hall i el Barbican de Londres, el Concertgebouw 
d’Amsterdamm, el Musikverein de Viena o la Cité de 
la Musique de París, entre d’altres. A banda de tocar 
en les principals sales espanyoles també ha actuat a 
Bogotà i a Nova Zelanda. 

Ha estat dirigida per personalitats com G. Antonini, H. 
Griffiths, M. Harth-Bedoya, C. Hogwood, S. Mas, E. Oué, 
A. Ros Marbà i T. Vasary, i ha col·laborat amb importants 
orquestres i conjunts de cambra, com la Philarmonia 
Orchestra, Hallé Orchestra, London Mozart Players, 
Orquestra Filarmònica Nacional d’Hongria, la Simfònica 
Nacional Txeca, les principals orquestres espanyoles 
i els quartets Brodsky, Takacs i Casals.

Recentment li ha estat atorgat el Premi IMPULSA de la 
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internacional no ha parat de créixer amb invitacions 
dels millors auditoris europeus com el  Wigmore 
Hall i el Barbican de Londres, el Concertgebouw 
d’Amsterdamm, el Musikverein de Viena o la Cité de 
la Musique de París, entre d’altres. A banda de tocar 
en les principals sales espanyoles també ha actuat a 
Bogotà i a Nova Zelanda. 

Ha estat dirigida per personalitats com G. Antonini, H. 
Griffiths, M. Harth-Bedoya, C. Hogwood, S. Mas, E. Oué, 
A. Ros Marbà i T. Vasary, i ha col·laborat amb importants 
orquestres i conjunts de cambra, com la Philarmonia 
Orchestra, Hallé Orchestra, London Mozart Players, 
Orquestra Filarmònica Nacional d’Hongria, la Simfònica 
Nacional Txeca, les principals orquestres espanyoles 
i els quartets Brodsky, Takacs i Casals.

Recentment li ha estat atorgat el Premi IMPULSA de la 
Fundació Príncep de Girona. Actualment és professora 
al Conservatori Superior de Música del Liceu.
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GENER 2019
Diumenge 20 a les 12 h

ISAAC RODRÍGUEZ & ALBA VENTURA

FORTEPIANO MIGUEL SLOCKER
(Madrid, 1831). MDMB 494 

CLARINET EN DO GEORGES GUERRE
(París, 1825-1850). MDMB 102 
CLARINET EN SI BEMOLL
(segle XIX). MDMB 128 

El piano de tipus taula té les cordes horitzontals col·locades en diagonal al llarg de la 
caixa de ressonància. Va ser un tipus de piano molt popular ja que el cost de la seva 
construcció no era elevat, tot i que el rendiment i la sonoritat eren sovint limitats. 
Aquest és un dels dos pianos de taula que es van presentar el 1831 a l‘Exposició de 
la Indústria Espanyola on el constructor Miguel Slocker va guanyar una medalla de 
bronze. Una acurada restauració ens permet gaudir a dia d’avui d’un so amb una qualitat 
i característiques molt properes a l’original. Va ingressar al Museu de la Música el 1947, 
procedent de la col·lecció de Joaquim Folch i Orsina Baget.

El clarinet té un timbre molt peculiar i característic que ha seduït músics i audiències 
des de fa pràcticament tres segles. És un aeròfon de llengüeta simple, fet generalment 
de fusta, amb una enorme varietat de models. Els primers clarinets van sorgir cap al 
1700 a Alemanya, inspirats en el chalumeau francès. A mitjans del segle XVIII van entrar 
a l’orquestra simfònica de la mà de compositors com W. A. Mozart, i van ser objecte de 
diversos perfeccionaments i modificacions, com els sistemes de claus per tapar els 
forats, per poder respondre al creixent virtuosisme dels intèrprets i l’exigència dels 
compositors. Aquests dos clarinets, un amb 13 claus i un amb 6, mostren aquesta 
diversitat de models. Van arribar al Museu de la Música el 1943. 
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PIANO GRAN CUA STEINWAY & SONS
(Alemanya, 1998). Model D-274

Steinway & Sons és probablement la marca de pianos més llegendària i consagrada. 
Fundada el 1853 a Nova York per l’alemany Heinrich E. Steinweg i els seus set fills, 
ha estat sempre l’emblema del piano de concert i la referència per als constructors 
i intèrprets de piano de tot el món.  El piano Steinway del Museu de la Música és un 
magnífic exemplar de Steinway Model D, un dels més famosos de la història de la marca.

La insigne pianista barcelonina Alícia de Larrocha va escollir aquest piano per al recital 
d’inauguració de l’Auditori al març del 1999, i també va sonar en el seu concert de 
comiat al gener de 2003. K. i M. Labèque, A. Goldberg, A. Bover, C. Zacharias o J. Colom 
també l’han tocat en concert. Amb un llarg historial d’intèrprets de renom i concerts 
llegendaris a l’Auditori, aquest piano va arribar al Museu de la Música a finals del 2017.

Isaac Rodríguez clarinet · Alba Ventura piano

Instruments de la col·lecció: clarinet en Do Georges Guerre (París, 1825-1850), 
clarinet en Si bemoll (segle XIX), Fortepiano Miguel Slocker (Madrid, 1831), piano gran 
cua Steinway & Sons (Alemanya, 1998)

 FELIX MENDELSSOHN
Hamburg 1809 – Leipzig 1847

Sonata per clarinet i piano en Mi bemoll major                                
Adagio-Allegro 
Andante
Allegro moderato

 GAETANO DONIZZETTI
Bérgamo 1797 - 1848

Studio primo per a clarinet sol                                                                 

 CLAUDE DEBUSSY
Saint-Germain-en-Laye 1862 – París 1918

Première Rhapsodie pour clarinette et piano                                      

 ALEXANDER ROSENBLATT
Moscow 1956

Carmen Fantasy                                                                                           
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Isaac Rodríguez i Alba Ventura ens conviden a viatjar a diferents moments de 
l’evolució del clarinet i el piano, dos instruments fonamentals del repertori 
clàssic, romàntic i contemporani. Ho faran a través de tres instruments de la 
col·lecció del Museu de la Música: un clarinet anònim de 6 claus (segle XIX), el 
clarinet George Guerre de 13 claus (París, segle XIX) i el piano de taula Miguel 
Slocker (Madrid, 1831).

L’origen del clarinet el trobem en el chalumeau francès, un instrument de només set 
forats. Amb l’objectiu d’ampliar les seves possibilitats sonores, els constructors 
li varen anar afegint forats i claus amb les quals l’intèrpret pogués tapar aquells 
forats que quedaven fora del seu abast. La Sonata per a clarinet i piano en mi bemoll 
major de Felix Mendelssohn ens permetrà escoltar un clarinet de només sis claus 
i el fortepiano Miguel Slocker, un tipus de piano amb una sonoritat molt més 
reduïda que la que ofereixen els moderns pianos de cua. Instruments amb els 
quals els intèrprets emfatitzaran el caràcter de saló de l’obra de Mendelssohn.

Durant els segles XVIII i XIX, el clarinet va ser objecte de diversos perfeccionaments 
i modificacions per a poder respondre al creixent virtuosisme dels intèrprets i 
als nous requeriments dels compositors. L’exigència tècnica de l’Studio primo per 
clarinet sol de Gaetano Donizetti és un clar exemple d’aquesta evolució. La seva 
interpretació fa necessari l’ús d’un instrument amb un registre més ampli, com és 
el clarinet George Guerre de 13 claus. Al contrari del què el seu nom ens podria 
fer pensar, l’obra de Donizetti va més enllà de l’exercici tècnic i la seva estructura 
en forma sonata revela un elaborat treball temàtic i harmònic.

Claude Debussy anà encara més lluny en les seves exigències en la Première 
Rhapsodie pour clarinette et piano. L’obra fou escrita pels exàmens de clarinet 
del Conservatori de París de l’any 1910 i és un autèntic repte tècnic i expressiu 
per a l’intèrpret. Debussy fou, a més, un dels principals renovadors de la tècnica 
pianística de la seva època i l’exhuberant  concepció de la part de piano de la 
Première Rhapsodie el portà a orquestrar-la l’any 1911. Les dimensions tècniques 
i expressives de l’obra requeriran als intèrprets l’ús d’instruments moderns.

El característic llenguatge musical del pianista i compositor rus Alexander 
Rosenblatt, una curiosa mescla d’estils que combina elements de la música 
clàssica i el jazz, necessita també les possibilitats sonores dels instruments 
moderns. A la seva Carmen Fantasy, Rosenblatt elabora temes de l’òpera de 
George Bizet amb ritmes sincopats i harmonies sorprenents que ens permetran 
apreciar-los des de noves perspectives. Im
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MUSEU DE LA MÚSICA
L’Auditori
Lepant 150
08013 Barcelona 

93 256 36 50 
museumusica@bcn.cat

HORARIS MUSEU
Dimarts, dimecres i divendres, 

de 10 a 18 h.

Dijous de 10 a 21 h. 

Dissabtes i diumenges, de 10 a 19h.
Dilluns tancat.

@museumusicabcn

PROPERS CONCERTS DE ‘LA MÚSICA DEL MUSEU’

FAHMI ALQHAI VS BARAK NORMAN, UN ARC DE TRES SEGLES
Concert de viola da gamba
→ DIUMENGE, 10 DE FEBRER 2019
→ 12 h

Instrument de la col·lecció:
viola d’arc baixa Barak Norman (Londres, 1714). MDMB 413

Obres de D. ORTIZ, G. SANZ, T. HUME, M de SAINTE-COLOMBE,
M. MARAIS I A. FORQUERAY

LEE & EMILY BIDGOOD
Folk, bluegrass i old time
Fiddle i banjo

→ DIUMENGE, 10 DE MARÇ 2019
→ 12 h

ADRIANA ALCAIDE, HYNGUN CHO, MEGUMI TANNO
Trio amb fortepiano
→ DIUMENGE, 7 D’ABRIL  2019
→ 12 h

Instruments de la col·lecció: 
violí José Contreras (Madrid, 1741). MDMB 1058 
piano de taula Miguel Slocker (Madrid, 1831). MDMB 494

Obres de J. HAYDN, W.A. MOZART I L. v. BEETHOVEN

Més informació i entrades a la recepció del Museu i a www.barcelona.cat/museumusica




