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I
Serenata per a trio de cordes op. 10
ERNÖ VON DOHNANYI (1877-1960)

Marcia. Allegro 
Romanza. Adagio non troppo
Scherzo. Vivace
Tema con variazioni. Andante con moto
Rondo

Quintet per a guitarra i quartet de corda,
 núm. 4 “Fandango” 
LUIGI BOCCHERINI (1743-1805) núm. 4 “Fandango” 

Pastorale
Allegro maestoso
Grave assai. Fandango

II
Sextet de corda núm. 1 op. 18
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Allegro ma non troppo
Andante, ma moderato
Scherzo: Allegro molto
Rondo: Poco Allegretto e grazioso

dolceriasoler



Orquestra Da Camera. Ensemble
L’Orquestra Da Camera va ser fundada l’any 2013 i va fer el 
seu primer concert al Palau de la Música Catalana en com-
memoració del 30è aniversari de la temporada Ibercamera. 
La premsa d’aquell dia va dir: “Ha nascut una bona orquestra”, 
“Un exemple dels músics extraordinaris que poden néixer al 
nostre país”. La ferma rebuda del públic va impulsar internaci-
onalment l’orquestra, que té previst properament fer gires per 
Espanya, Alemanya i Portugal. Després d’aquest exitós debut, 
l’orquestra va ser immediatament convidada a actuar al Festival 
Internacional de Música Pau Casals del Vendrell, on esdevin-
gué orquestra resident i debutà l’estiu del 2014 en dos concerts. 
L’any 2015 ha portat l’orquestra a realitzar la primera gira de 
concerts per ciutats com Girona, Vitòria, Barcelona i Madrid, 
col·laborant amb la gran pianista Martha Argerich.

Pepe Romero, guitarra
Pepe Romero (Màlaga, 1944). En apropar-
nos a la vida i l’obra de Pepe Romero, ens 
trobem davant d’una de les poques llegen-
des vivents de la guitarra i de la música clàs-
sica que es manté en progressió creixent.

Pepe Romero ha sentit sempre, juntament amb el seu pare 
i germans, que compartir el seu talent era una responsabili-
tat personal. Ha estat professor de guitarra en diverses insti-
tucions: la Universitat del Sud de Califòrnia, la Universitat de 
Califòrnia a San Diego, la Southern Methodist University i la 
Universitat de San Diego. 

Pepe Romero ha estrenat obres dels més coneguts compo-
sitors dels segles XX i XXI: Joaquín Rodrigo, Federico Moreno 
Torroba, Lorenzo Palomo, el pare Francisco de Madina, Paul 
Chihara, Enrique Diemecke, Ernesto Cordero i, per descomp-
tat, del seu pare, Celedonio Romero. La majoria d’aquestes 
obres estan dedicades a ell. 

Pepe Romero ha tocat tant ell sol com amb la seva família 
a la Casa Blanca, al Vaticà per al Papa Joan Pau II, per a SAR el 
Príncep Carles de Gal·les, per a SS.MM. Joan Carles i Sofi a, reis 
d’Espanya, i per a la reina Beatriu d’Holanda. 

El 2001, es va estrenar una pel·lícula documental sobre els 
Romero, titulada Los Romeros, the Royal Family of the Guitar. 
Posteriorment, la televisió alemanya va produir un altre bri-
llant fi lm: Los Romeros, the Dynasty of the Guitar. El 2007, 
els Romero van rebre el premi al Mèrit del president de la 
Recording Academy, productors dels premis Grammy, per les 
seves transcendentals contribucions al món de la música i pels 
èxits professionals en les seves carreres.

La guitarra és un instrument d’origen popular i, com tots els 
que llueixen aquest pedigrí, amaga una doble personalitat: 

d’una banda, és evident que són relativament fàcils de fer sonar 
i que, amb poc temps, pots atrevir-te a fer-hi música (pots 
tocar músiques d’arrel tradicional i acompanyar cançons amb 
més o menys gràcia), però també ofereixen un altre vessant 
molt més especialitzat: treure’n el màxim rendiment requereix 
–com en la resta d’instruments– una dedicació vital. Hores i 
hores de treball, d’estudi, d’anar endavant i endarrere, de mirar 
i escoltar com ho fan els mestres, de provar, de tornar-ho a 
intentar, de buscar el so que més s’ajusta a la personalitat 
de cadascú... La guitarra dóna satisfaccions immediates en 
la música d’arrel popular, però aprofundir amb ella en el 
repertori clàssic és una aventura infi nita, reservada només a 
uns quants apassionats de l’instrument.

Els instruments de corda pinçada (la gran família dels 
llaüts) vénen d’èpoques remotes, però els primers tractats per 
a guitarra són d’inicis del segle XVII. Al llarg d’aquell segle la 
guitarra adquireix un paper més noble del que havia tingut 
fi ns al moment i els compositors comencen a dedicar-hi 
obres. A partir del segle XVIII, i ja sense aturador, esclata la 
passió per l’instrument, i autors com Gaspar Sanz, Vivaldi, 
Boccherini, Sors o Tàrrega signen el gran repertori de la 
guitarra clàssica. Res a veure amb la guitarra popular a la qual 
es referia el conseller del rei Felip II, Sebastián de Covarrubias, 
quan assegurava que “es tan fácil de tocar que no existe un 
campesino que no sea un guitarrista”.

L’obra de Boccherini que escoltem avui forma part 
dels centenars d’obres que va compondre a Madrid, on va 
treballar més de 40 anys, al servei dels borbons. En aquest cas, 
és un arranjament fet pel mateix autor d’un dels seus propis 
quartets de corda, a petició d’un noble català, Francesc de 
Borja de Riquer i Ros, cinquè marquès de Benavent, que estava 
instal·lat a la capital espanyola i que volia lluir en societat les 
seves habilitats com a guitarrista, que no eren poques: vingut 
a menys i obligat a l’exili per afrancesat, dedicaria la resta de la 
seva vida a donar classes de guitarra.

David Puertas Esteve


