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Auditori de Girona Girona Música

Dijous 30 de novembre. 20.30 h
Sala de Cambra

Concerto Italiano i 
Rinaldo Alessandrini
JS Bach: L’Ofrena musical, MWV 1079

Concerto Italiano
Laura Pontecorvo, flauta travessera
Andrea Rognoni, violí
Antonio De Secondi, violí
Marco Ceccato, violoncel
Rinaldo Alessandrini, clave i director

L’ofrena musical

L’ofrena musical, BWV 1079 de Johann Sebastian 
Bach és un conjunt d’obres dedicades al rei Frederic 
II de Prússia. La visita que el mestre va fer a la cort 
prussiana, concretament al palau municipal de 
Potsdam –ciutat propera a Berlín– va tenir lloc el
1747 i responia al gran interès que suscitava aquest 
músic, amb una reputació que aleshores assolia el 
moment més important del seu reconeixement social. 
Diverses publicacions de l’època se’n van fer ressò. Per 
ells i pel seu biògraf sabem que el rei va proposar un 
tema musical que ell mateix va tocar al Forte et Piano 
per tal que el Kapellmeister de Leipzig el desenvolupés
en forma de fuga. També se’ns informa que l’endemà 
al matí Bach es va asseure davant la consola de l’orgue 
de l’església de l’Esperit Sant de Potsdam i que a la 
tarda el rei li va demanar una fuga a sis parts obligades.

Rinaldo Alessandrini, clave i director
A més de les seves activitats com a fundador i director 
del Concerto Italiano, és reconegut com a solista en 
recitals de clavicèmbal, fortepiano i orgue, i és consi-
derat un dels intèrprets monteverdians més autoritzats 
del món.

Els seus enregistraments no inclouen només música 
italiana, sinó també Bach i contemporanis. Ha rebut 
grans elogis de la crítica, que li reportat tres Premis 
Gramophone, dos Grands Prix du Disque, tres Pre-
mis de la Crítica Discogràfica Alemanya, entre molts 
d’altres.

Ha actuat al Japó, el Canadà, als Estats Units i a Euro-
pa, reclamat com a director per prestigioses orques-
tres, entre les quals l’Scottish Chamber Orchestra, 
Orchestra of the Age of Enlightenment, Freiburger 
Barockorchester, Boston Händel and Haydn Society, 
Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra della RAI, 
Ciudad de Granada, Orquestra del Festival d’Spoleto, 
Orchestra Regionale della Toscana, entre d’altres. A 
més, és el principal director convidat de l’Òpera Nacio-
nal de Noruega.

Servei de bar
Des d’una hora abans i fins una hora després del concert

Us recomanem:

Programa: 

PART I

JOhAnn SeBASTIAn BACh (1685-1750)

Sonata en Sol major per a flauta travessera,
volí i baix continu, BWV 1038

Largo
Vivace
Adagio
Presto

Diversos cànons sobre les primeres vuit notes
fonamentals, Ària, BWV 1087

L’ofrena musical, BWV 1079
Ricercar a 3
Canon perpetuus super Thema regium
Canon a 2 cancrizans
Canon a 2 violini in unisono
Canon a 2 per motum contrarium
Canon a 2 per augmentationem, contrario
motu
Canon a 2 per tonos
Fuga canonica in Epidiapente
Ricercar a 6
Canon a 2 (Quaerendo invenietis)
Canon a 4 (Quaerendo invenietis)
Sonata sopr’ Il soggetto reale a traversa, violino
e continuo

 Largo
 Allegro
 Andante
 Allegro

Canon perpetuus

G.F. händel: 
el Messies 
Gabrieli Consort & Players
Paul McCreesh

Dissabte
 16 de desembre 20.30 h



Venda anticipada d’entrades:
www.auditorigirona.org
www.girona.cat\entrades

Taquilles: 
Auditori de Girona 
i Teatre Municipal

www.auditorigirona.org
Tel: 872 08 07 09
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