Lachrimae, planys i follies

REPERTORI
Diego Ortiz: Tratado de glosas (1553)
Anònim: El testament d’Amèlia
Francesc Guerau: Folias
John Dowland: Lachrimae antiquae
Anthony Holborne: As it fell on a holie Eve
Tobias Hume: Musicall Humors: Death-Life (1605)
Còdex Trujillo: Tonada de el Chimo - Cachua serranita (1780)
Anònim: Greensleeves to a Ground
Anònim: Guaracha
Johann Jakob Froberger: Lamento sopra la dolorosa perdita della Real
Maestà di Ferdinando IV Rè de Romani
Anònim: Folías de la costa
Marin Marais: Couplets de folies (Les folies d'Espagne)
Anònim: Canarios
Antonio Valente: Gallarda napolitana
Anònim: Jarabe loco
INTÈRPRETS
Hespèrion XXI
Jordi Savall, viola de gamba soprano i viola de gamba baixa
Xavier Díaz-Latorre, vihuela, guitarra i tiorba
Andrew Lawrence-King, arpa barroca
Pedro Estevan, percussió
Llàgrimes i planys i també follies sonores de la mà de Jordi Savall i alguns dels
seus músics més fidels i estimats, tots ells autèntiques referències en el seu
instrument: Xavier Díaz-Latorre a la guitarra i tiorba, Andrew Lawrence King a
l'arpa barroca i Pedro Esteban a les percussions. Un festival de creativitat i
inventiva sobre una música viva i oberta lligada indefectiblement a la música
popular i a la vegada un viatge per diferents tradicions i maneres de fer en l'art de
la variació i la improvisació: del segle XVI al XVIII i dels rodals de l’Anglaterra del
cèlebre John Dowland, l'isabelita Anthony Holborne i el soldat-músic escocès
Tobias Hume, les nostres contrades, el Regne de Nàpols i les Espanyes passant per
la França i l'Alemanya barroques del gran violagambista Marin Marais i de Johan
Jakob Froberger, l'obra del qual és d'una riquesa estilística fascinant.
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COMPRAR ENTRADES
Imprimeix-te la fitxa del concert
Data de l'esdeveniment:
Divendres, 22. abril 2022 - 19:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
28.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Música d'Antiga
Basílica de Santa Maria del Pi
Plaça del Pi, 7
08002
Barcelona
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