
AUDITORI SANT MARTÍ 
Plaça Angeleta Ferrer, 2 | M L2 Bac de Roda | Sant Martí  

Dissabte 12 de juny, a les 18.30 h 

6e CICLE DE MÚSICA 
CLÀSSICA: RESONARE

Concert:

Bòreas Ensemble 
Programa
Amb la Segona Guerra Mundial com a fil 
conductor, aquest repertori s’endinsa en 
composicions d’autors de tota Europa. 

Duració aproximada: 1 h

Intèrprets: 
Haizea Lores (Trompa)
Oriol Ramos  (Clarinet)
Alba Valero (Flauta)
Miquel Pérez (Oboe)
Santi Peñarroja (Fagot)
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ENTRADA GRATUÏTA AMB RESERVA PRÈVIAAFORAMENT LIMITAT 

Centre Cívic Sant Martí



Districte de
Sant Martí
@Bcn_SantMarti

En aquest concert volem presentar la Segona Guerra Mundial com a fil conductor, per 
explicar com aquesta i les atrocitats comeses pel nazisme van afectar a la vida, i per 
consegüent, la música de compositors de tota Europa. 

Comencem amb “La cheminée du roi René”, obra de Darius Milhaud, compositor francès 
i jueu que va haver d’abandonar la seva pàtria fugint del nazisme. Continuem amb les 
“Sis Bagatelles” de György Ligeti. Va ser un compositor hongarès i també jueu que es 
dedicà a la música precisament perquè per la seva condició ètnica se li van negar els 
estudis universitaris que ell desitjava (matemàtiques i física). El següent compositor 
és el que clarament es va veure més afectat pel Nazisme. Pavel Haas, compositor txec 
del “Quintet de vent Op.10”, va ser assassinat al camp de concentració d’Auschwitz. La 
seva obra, malgrat ser reduïda, és de gran qualitat i encara a dia d’avui molt desconegu-
da. Per acabar, ens traslladem al Regne Unit on trobem la música desenfadada de les 
“Three Shanties” de Malcolm Arnold. Ell es va allistar a l’exèrcit de manera voluntària i, 
sense poder aguantar els horrors de la guerra, es va disparar a si mateix un tret al peu al 
cap de poc per poder tornar a casa sa i estalvi.

Concert
Bòreas Ensemble

- Darius Milhaud: La Cheminée du 
Roi René
      I. Cortege
      II. Aubade
      III. Jongleurs
      IV. La Maousinglade
      V. Joutes sur l’Arc
      VI. Chasse a Valabre
      VII. Madrigal Nocturne

- György Ligeti: Six Bagatelles for  
Wind Quintet
      I. Allegro con spirito
      II. Rubato. Lamentoso

III. Allegro grazioso
      IV. Presto ruvido
      V. (Béla Bartók in memoriam) Adagio. Mesto
      VI. Molto vivace. Capriccioso

-  Pavel Haas: Quintet de Vent Op. 10
      I. Preludio (andante ma vivace)
      II. Preghiera (misterioso e triste)
      III. Ballo eccentrico (ritmo marcato)
      IV. Epilogo (maestoso)

- Malcolm Arnold: Three Shanties
      I. Allegro con brio
      II. Allegretto semplice
      III. Allegro vivace

   Programa


