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PROGRAMA
-t.

Simfonia núm. 26 "lamentatione"
1.- Allegro (passió)

2.- Adagio (lamentacions)

3.- Menuet

3 recitatius i áries de La creació
Recitatiu i ária de Rafael (baix)

Dia tercer. Creació del mar i la terra, les muntanyes i e/s rlus.

Recitatiu i ária de Gabriel (soprano)

Dia tercer. Creaciói dels arbres i /es p/anfes

Recitatiu de Rafael (baix) i tercet de Gabriel, Uriel i Rafael

Dia cinqué. Creació de /es aus i e/s pexos

-il.
Missa "in angustiis" en D maior. "Nelson"

1.- Kyrie

2.- Gloria in excelsis

3.- Quitollis Peccata mundi

4.- Quoniam tu solus sanctus

5.- Credo in unum Deum

6.- Et incarnatus - Et resurrexit

7.- Sanctus

8.- Benedictus

9.- Agnus Dei - Dona nobis Pacem



TEXTOS I NOTES AL PROGRAMA

Simfonia núm.26 "lamentatione" ' '-
Elsobrenom "lamentacions" d'aquesta obra té com a referéncia una antiga

melodia gregoriana qu.e Haydn fa servir com a cantus firmus en el segonn

moviment. Amb tot, també en el primer moviment Haydn pren una antiga versió

d'un "passio" molt popular a Austria que, encara avui, es canta el Divendres

Sant. En un dels manuscrits més antics d'aquesta simfonia (el del monestir

dels agustins a Hezogenburg) trobem referéncia escr¡ta de les persones que

intervenen en el drama de la passiÓ: evangelista, Crist iturba. Els més majors

recordarem com cantaven la passió del Divendres Sant tres capellans: un tenor

de cronista, el baix que feia de Jesús i la sinagoga o turba Cantada per un

contralt. Agó apareix clarament diferenciat al primer moviment'

Al segon moviment kobem la melodia del recitat del cant de les

lamentacions de Jeremíes de I'Oficide Tenebres dels dies del Triduum Sacre a

cárrec dels oboés i violins segons, mentre que el v¡olí primer fa un contracant

ple de tendresa i melancolia. La simfonia acaba en un obligat minuet que, en

certa manera, trenca el carácter religiós de I'obra.

Extractes de La creació

Recitatiu de Rafael

I Déu digué: "Que les aigües de davall del firmament es reunesquen en un

indret i aparega la part eixuta." I aixi va ser.

Anomená a la part eixuta "tega" i a la part de les aigües reunides "maf'' I Déu

veié que era bo.

Aria de Rafael

Roden bromoses les ones i el mar profund es va formant.

Pugen muntanyes i penyes alqant els cims al cel boirÓs.

Per planes i per valls serpentejant, els rius fan cÓrrer I'aigua.

Mans i suau el rierol, el net corrent va relliscant,

mans i dócil el rierol flueix i el net corrent va relliscant.



Recitatiu de Gabriel
Déu digué: "Produesca la terra vegetaciÓ: I'herba que fa llavor i arbres fruiters

de tota mena; i que donen fruit amb la seua llavor per tot arreu de la tena'" I

així va ser.

Aria de Gabriel
Vestits de verd els camps es mostren, sent plaer per als sentits:

el prat replet de flors fa goig de veure'l ple de colors.

L'herbei flairós estén perfums i broten remeis per sanar.

Pel pes dels fruits els arbres corben les branques

i I'ombra fresca invita a un grat descans.

Fins als cims s'estén I'espés boscam. Vestits de verd'..

Recitatiu de Rafael

I Déu creá les aus del cel iels peixos que viuen i es moudn dins les aigües. I

Déu els benei dient-los: "Creixeu pertot arreu multiplicant-vos i que els ocells

es multipliquen damunt de tota la terra; i els peixos saturen les aigües del mar.

I lloen Déu el seu Senyor." I els ángels, prenent les seues arpes immortals,

plegats cantaven les grans meravelles del dia cinqué'

Tercet de Gabriel, Uriel i Rafael

Formós i encisador, ornat amb nou verdor, davalla I'altiu turó.

Per sinuoses venes destil'len el cristall les clares i fresques fonts.

En cercles enlairats, jugant pels núvols volen alegres estols d'ocells;

i en rápids rémolins les lluminoses plomes flamegen pels raigs del sol.

Nedant lleugers pel net corrent pulul.len banbs de peixos omplint el mar.

Delfons de I'oceá suft la gran balena llanqant al cel esguits

¡Com de grans són els teus fets, Senyor! ¿Qui els pot enumerar? ¿Qui?
jOh, Senyor! ¡Com de grans sÓn els teus fets, Déu Creador!

Missa "in angustiis"

Franz Joseph Haydn compongué la Mrbsa in angustiis en I'estiu de 1798,

en només 55 dies. Acabava de compondre el seu primer oratori [a creaciÓ,

inspirat en les obres de Hándel que va conéixer en les seues visites a Londres.

El subtitol "in angusfrrs" (en la tribulaciÓ) sembla que fa referéncia a

I'amenaqa que constituien les incessants conquestes de Napoleó arreu del



continent que angoixaven I'imperi austro-hongarés. El títol o dedicatória a
I'almirall Nelson no és de I'autor, ja que Haydn estava a la meitat de la

composició quan Nelson derrotá la flota de Napoleó a Aboukir, a la batalla del

Nil. En tot cas la Mrssa reflecteix la preocupació per la inestabilitat i el canvi

radical que s'apropava a I'Europa absolutista.

Cal remarcar que el títol 'in angustiis' que Haydn li doná, no és,

óbviament, el carácter de tota la missa. L'expressiva angoixa del Kyrie

contrasta amb I'exultant alegria del Gloda; i la solidesa del Credo amb la
gravetat del Sancfus. Peró hi ha moments que desconceden, com és el cas

dels tocs militars de crida de les tres trompetes que tenen un inusual

protagonisme al Benedictus, que tradicionalment era meditatiu, pausat i líric.

La dedicatória "Ne/son" data probablement de la visita que Lord Nelson i Lady

Hamilton feren al príncep Esterházy al castell de Eisenstad en setembre de

1800, on es va interpretar aquesta Missa.

En qualsevol cas, cal considerar aquesta Missa com una obra meska que

admira per la seua expressivitat, per I'originalitat de concepció, pel seu interés

dramátic, pel tractament orquestral i per la profunda inspiració que ens fa
considerar-la com I'inmediat precedent de la Mr.ssa so/emnis de Beethoven.

COR CABANILLES de la SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESí

La Schola Cantorum d'Algemesí és una entitat coral fundada el 1971 per

Diego Ramón Lluch al recer de la Parróquia de St. Jaume de la ciutat

d'Algemesí. Actualment agrupa un total de més de 600 cantors que realitzen la

seua activitat distribuils en diversos cors: Cors de microcantorsi minicantors (a

1 veu), cor Pradas (a 2 veus), corXiquefs 'Cantors (a 3 veus), cor Sine Nomine

(a 3 veus intermédies), cor Cabanilles (a 4 veus mixtes) i cor de cambra, tots

amb activitat setmanal i a més a més els cors Kquets Cantors i el cor

Cabanilles amb projecció nacional i internacional.

La Schola Cantorum d'Algemesíté elseu origen en la música litúrgica i

comengá les seues activitats a les celebracions de la Basílica de St. Jaume on

encara acompanya amb el cant les celebracions més importants de I'any

litúrgic.



El fonament de la Schola és el cant coral i al seu voltant es
desenvolupen tota una série d'activitats musicals que el complementen:

- L'lnstitut Kodály de Pedagogia Musical, els membres del qual
es dediquen a la investigació i renovació en el camp de la
pedagogia musical. Compta amb una escola de música
reconeguda.

- Un gabinet de técnica vocal i un equip de direcció que
assisteixen tots els cors de la Schola Cantorum.

- Una orquestra de cambra, Fnsems i dos grups instrumentals
de corda , Musiqueriesi Preludi.

- Organitza anualment un cicle de concerts de música de
cambra Conce¡Is a la Capella i el Messles, on convida els
cantors d'arreu del món coral a interpretar íntegrament
aquest Oratori el darer diumenge de gener.

Tot plegat tendeix a garantir la formació musical permanent dels
cantors, el manteniment d'un bon nivell interpretatiu i el carácter de servei
cultural obert a la ciutat d'Algemesí i a d'altres pobles de l'entorn.

Des de la seua fundació el 1971, dirigeix la Schola Cantorum
d'Algemesí Diego Ramón Lluch.

L'Entitat rep el recolzament i la col'laboració de I'Exim. Ajuntament de la
ciutat d'Algemesi.

El COR CABANILLES és el nucli iniciador i vertebrador de la Schola
Cantorum d'Algemesi. Va actuar públicament com a cor l'1 de novembre de
1971 iflns al 1981 es denominá Schola Cantorum Joan Bta. Cabanilles. En
I'actualitat és una formació coral a veus mixtes amb 70 cantors d'edats
compreses entre els 16 i45 anys. La seua activitat es desenvolupa entre
octubre i juny amb 6 hores d'assaig setmanal i una intensa activitat
concertística tant pel nombre d'actuacions com per la varietat i qualitat dels
programes oferts.

Anualment ofereix 3 concerts ordinaris a la ciutat d'Algemesí:



- CONCERT DE NADAL'.8122 dedesembre.

- CONCERT SACRE. El dissabte abans del Diumenge de

Rams. Aquest concert s'integra dins de les meditacions de la+

comunitat durant la Setmana Santa.

- CONCERT DE Fl DE CURS: A finals de maig, principis de

junfi que clou oficialment el periode d'activitats.

Participa a les celebracions litúrgiques més importants a la Basílica de

St. Jaume d'Algemesi.

Durant el curs es programen d'altres concerts tant a Algemesí com a

d'altres ciutats, aixi com la participació a festivals i encontres corals d'aneu del

món. Les interpretacions del cor Cabanilles abasten tots els géneres corals,

estils i períodes musicals amb especial dedicació a la polifonia clássica,

especialment valenciana, i la música popular.

El cor cabanilles és dirigit des de la seua fundaciÓ per Diego Ramón

Lluch.

DIEGO RAMÓN LLUCH

Naix el 1948 a Picassent, Valéncia. Cursa estudis de batxillerat al Seminari

metropolitá de Valéncia, i de filosofia a Salamanca.

En 1971 es trasllada a Algemesí. Els seus estudis musicals els realitza a Valéncia

i Hongria.

En 1971 funda la Schola Cantorum d'Algemesí i és nomenat organista i mestre de

capella de la Basílica de St. Jaume.

En 1997 rep el titol de Fill adoptiu de la ciutat d'Algemesí.

Actualment és director del Cor Cabanilles, del Cor Xiquets Caniors i de l'Orquestra

de la Schola Cantorum d'Algemesí.

Mestres: Francisco Llácer Pla (Valéncia), Erwin Lisi (strasbourg), Vicky

Lumbroso (Lyon), Péter Erdei (Hongria), Helmut Rilling (Sttutgart).

L'ORQUESTRA DE CAMBRA PAU CASATS

Des de la seva fundació al 1988 ha actuat arreu de l'Estat iha obtingut el

reconeixement de crítica i públic. En la seva presentació al Palau de la Música de



Valéncia en juliol de 1989 obtingué l'éxit que la va dur a actuar en altres

importants auditoris de la Comunitat (Xátiva, Sagunt, Teulada, Algemesí, La Pobla

Llarga, Benicarló, ..) i de I'Estat (Madrid, Segóvia, Cuenca, Toledo, Albacete...)

Ha participat en importants cicles de concerts (Cicle del Centre Cultural de la
Caixa de Valéncia, Cicle de Concerts a la Universitat de Valéncia, Cicles a I'Ermita de

Sant Roc...).

Fou invitada pel Teatro-Auditorio de Cuenca per a realitzar una gira de concerts

amb un important repertori (Réquiem de Mozart, Simfonies de Beethoven, de Schubert,

Mozart, Concerts de Brandenburg...).

Anel d'aquesta col{aboració sorgiren diversos enregistraments per a Radio

Nacional i la retransmissió en directe per Ia2 d'un concert a la Catedral de Cuenca.

La temporada 1997i98, aquesta Orqueska, comenqá a col'laborar amb la 'Schola

Cantorum d'Algemesi i ha realitzat diversos concerts amb programes com La Creació

de Haydn, Te Deum de Bizet, Carmtna Burana, E/ Mesles de Haendel, l'Opera E/

Cagador de Weber, Magníficat de Bach. ..

L'Orquestra ha estat dirigida als concerts per directors convidats o pel seu

concertino-director des de la seua fundació Miquel A. Tarrassó que és el preparador

dels components i I'esperit de l'orquestra.

MIQUEL ANGEL TARRASSÓ ¡ ROVIRA.

Nascut a Carcaixent, és Professor Titulat Superior en Violi, Professor de viola pel

Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i Professor Titulat Superior de

Música de Cambra.

Ha estat alumne dels Meskes lsabel Vilá i Gongal Comellas.

Com a professional, ha estat membre de la Joven Orquesta Nacional de España,

Orquesta Ciudad de Valladolid, Orquesta Municipal de Valéncia, Orquesta Sinfónica de

Madrid, Solistas de Cámara de Madrid i Orqueska del Palau de la Música de

Barcelona.
Ha sigut professor als Conservatoris de Carcaixent, Cuenca, Manresa i Terrassa,

Actualment és membre del cos de Professors de Música i Arts Escéniques i té la seua

plaga al Conservatori Professional de Cullera.' ' 
És concertino-director de I'Orquestra de Cañlbra Pau Casals i de la Camerata

Gomis de la Vall d'Albaida. També és membre del grup de música de cambra Ensems

Europa.
Els anys 2000 i 2001, va fer gires amb I' Orqueska SimfÓnica de Cadaqués amb

els directors Andrea Noseda i Sir Nevill Marriner.


