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IDEA DE CONCERT 
Ensemble Exclamatio presenta un programa que reuneix totes les emocions 
de la música italiana del segle XVII. Aquest segle és conegut en l’argot 
músico-artísitic com el Seicento, època en la qual la voluntat del compositor i 
de l’intèrpret era la d’interpel·lar les emocions de l’ànima a través de la 
música. Això fa que estiguem davant d’una música esplèndida, plena de 
subtilitats i detalls, a la vegada que plenament emotiva i temperamental. La 
responsabilitat de l’intèrpret és igualment d’una importància cabdal per a una 
adequada transmissió de les emocions d’aquesta música, ja que tal com 
expressen els tractats de l’època1, requereix una bona execució tècnica i 
emocional dels “affetti”, part essencial per la commoció de l’ànima.  

El programa l’integren obres essencials d’alguns dels compositors més 
importants del Seicento instrumental com Castello, Fontana o Pandolfi-Mealli.  

Com a novetat i particularitat, presenta el tenor de violí (també anomenat 
Violoncel piccolo) com a veu solista, instrument poc conegut i usat en la 
actualitat però molt present a l’època. 

Aquest programa és interpretat per músics amants de la música d’aquest 
període que, partint de les fonts de l’època i fruit d’un rigorós procés d’estudi 
i reflexió, proposen una interpretació viva, actual i comunicativa amb el 
públic.  

 

El Seicento 
Anomenem música del Seicento la música pròpia del segle XVII sorgida i 
produïda en gran part a Itàlia.  

Els músics i compositors de l’època eren romàntics amb la necessitat extrema 
de mostrar els seus sentiments a través de la seva música. Fins llavors ho 
havien aconseguit només amb el recurs de la veu, ja que era considerada 
com l’únic mitjà per expressar sentiments. Però els músics instrumentistes 
inconformistes, es decidiren a trobar els mitjans per aconseguir la mateixa 
expressivitat amb l’instrument, i fóu en aquest moment que sorgiren Rognoni, 
Castello, Muffat, entre d’altres, per defensar i explicar amb les seves obres i 
tractats el mode d’utilitzar els recursos dels instruments i aconseguir així els 
mateixos efectes de la veu.  

																																																								
1 Tractats Le Nuove musiche de Giulio Caccini o La teoria degli affetti de Claudio 
Monteverdi, entre d’altres 
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D’aquesta època en destaca la gran inventiva i fantasia musical dels 
compositors sense renunciar mai a la tradició popular. Moltes de les 
composicions es basen sobre una melodia o bé un baix obstinat, tant 
populars que es podrien considerar “hits” o “estàndars” de l’època. Alguns 
exemples en són cançons i danses com la romanesca, la bergamasca, la folia, 
la monica i tantes altres.  

En el programa presentat, la chacona o la passacaglia tenen un protagonisme 
molt important. Pandolfi-Mealli era un mestre en crear i ornamentar a partir 
d’aquest baix obstinat, dels quals en destaquen els fragments en forma de 
passacaglia que apareixen a les seves sonates La Cesta i La Castella. 

 

Tenor de violí 
El repertori presentat en aquest programa s’interpreta habitualment per un 
instrument de tessitura aguda (com el violí, la corneta o la flauta). Ensemble 
Exclamatio proposa una transcripció pel Tenor de violí, un instrument, com 
indica el seu nom, de tessitura tenor. L’instrument és de mida variable, però 
sempre més petit que un violoncel, pot tenir 4 o 5 cordes i, a diferència del 
violoncel, té una corda afegida més aguda (corda Mi), del que en resulta la 
mateixa disposició de cordes que el violí però a una octava més greu. 
L’instrument també es coneix com a Violoncel piccolo.  

Ensemble Exclamatio proposa, doncs, una nova escolta d’aquest repertori a 
la veu de tenor i no de soprano com seria habitual. Herència d’èpoques 
anteriors, la pràctica d’adaptar una mateixa música a diferents tessitures de 
veu era i és del tot habitual entre els cantants. Així mateix ho era pels 
instruments com ho testimonien tractats i edicions de l’època barroca.  

L’escolta d’aquestes peces en aquesta tessitura dóna un nou i encisador 
efecte sensorial a l’oient. El so i la versió resultant és rica en expressivitat, ja 
que aprofita el cos sonor de l’instrument unit amb la delicada i vellutada 
sonoritat que ofereix la corda aguda (corda mi) de què disposa l’instrument. 
Amb els aguts del Tenor de violí tenim la impressió d’escoltar la veu de 
contratenor o castrati, tan popular a l’època antiga. 

 

Emoció – commoció de l’ànima 
L’objectiu principal d’aquest programa és apropar al públic el context 
emocional de la Itàlia del Seicento, que passa per fer sentir una suma variada 
d’emocions racionals i moltes d’irracionals a través dels affetti que demanen 
cadascun dels girs musicals. 
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Pensem que la Itàlia del Seicento presencia la transició entre el Renaixement i 
el Barroc. Pel que en resulta un període on s’accentua el contrast, l’audàcia, la 
tensió, l’accentuació de tots els mínims detalls i tot a mercè dels sentiments 
més íntims de l’ànima.  

 

Improvisació 
Producte de l’estudi i pràctica de l’estil del Seicento, els músics introdueixen 
en cadascuna de les seves interpretacions una gran dosi d’improvisació, bé a 
l’estil en particular del Seicento seguint les regles i consells dels tractats de 
l’època, o bé introduint sonoritats més pròpies d’altres estils de música, com 
podria ser el minimalisme o músiques del món (folk), creant i evidenciant així, 
vàries relacions i paral·lelismes entre els diferents estils de la història de la 
música.  

 

Diego Ortiz 
El programa es completa amb una selecció de ricercades del Tratado de 
glosas de Diego Ortiz. La màgica música d’Ortiz, del segle XVI, assenta las 
bases per l’evolució fins a la música del Seicento. Ho fa tant a nivell 
d’ornamentació com a nivell harmònic, en plena època de l’evolució de la 
modalitat a la tonalitat. Així que s’escau com a complement i referent ideal 
per un programa centrat en la música del segle XVII. Diego Ortiz representa, 
a més, la interrelació existent entre l’Espanya i la Itàlia del seu temps, ja que 
centrà la seva obra entre els dos països, a semblança de Pandolfi-Mealli més 
tard.  

 

MÚSICS 
4 integrants:  

 

Oleguer Aymamí Busqué, tenor de violí 

+ violone 

+ tiorba/guitarra 

+ clave/orgue 
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PROGRAMA  
 

Llibre Vermell de Montserrat 

Mariam Matrem 

 

Diego ORTIZ (c.1510-c.1570) 

Ricercada Segunda (de la Segunda manera de Teñer) 
Ricercada Primera (Sobre el Passamezzo Antiguo) 

Ricercada Segunda (Sobre el Passamezzo Moderno) 
 

Marco UCCELLINI (c.1603-1680) 

Sonata over Toccata V, « detta la Laura rilucente », op. IV 

 

J. H. SCHMELZER (c.1620/23-1680) 

Ciaccona en La Major 

 

Giovanni Battista FONTANA (c.1571-c.1630) 

Sonata Seconda 

 

Antonio VALENTE (c.1520-c.1580) 

Fantasia del Primo Tono 
(Intavolatura de Cimbalo, Napoli 1576) 

 

G. A. PANDOLFI MEALLI (c.1630-c.1669/1670) 

Sonata quarta La Castella 
(de Sonate a violino solo, per chiesa e camera, op. 3) 

 

Dario CASTELLO (c.1590-c.1658) 

Sonata Prima A Sopran Solo 
(de Sonate Concertate in Stil Moderno, Libro II, Venice 1629) 

 

G. A. PANDOLFI MEALLI (c.1630-c.1669/1670) 

Sonata seconda La Cesta 
(de Sonate a violino solo, per chiesa e camera, op. 3) 
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ENSEMBLE EXCLAMATIO 
 

Exclamatio dóna nom a una manera de veure i abordar la música. Centrat 
en la música antiga, vol servir-se de les influències contemporànies per 
construir el pont entre la mentalitat de l’intèrpret de l’època antiga amb 
l’actual. 

Coordinat i dirigit per Oleguer Aymamí, l’ensemble porta a terme diferents 
projectes on conviuen la música de cambra amb a la música orquestral i 
vocal. 

Ha actuat a diversos festivals de Catalunya, França, Suïssa i la República 
Txeca.  

Durant la temporada 2019-2020 va realitzar juntament amb la cantant Anne 
Reinhold i Quito Gato (guitarres històriques) un nou projecte al voltant de la 
música espanyola al Festival de Música Antiga de Praga (República Txeca) i va 
estrenar el programa Traditore amb la també cantant Cristina Segura al 
Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP). 

Els seus concerts han estat enregistrats i retransmesos per la Ràdio Txeca i 
Catalunya Música. 

L’ensemble està format per músics que comparteixen una condició de 
versatilitat com a artistes i intèrprets. Tenen una àmplia i especialitzada 
formació, a la vegada que una reconeguda pràctica, en la música antiga, que 
combinen amb un diàleg i dedicació a altres disciplines i estils musicals.  
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OLEGUER AYMAMÍ BUSQUÉ 
Direcció i violoncel 
 
Nascut a Sabadell, inicia la seva 
formació musical a l’Escolania de 
Montserrat sota la direcció del P. 
Ireneu Segarra. Continua els estudis 
de violoncel al Conservatori de 
Terrassa i a l’ ESMUC finalitzant els 
estudis superiors amb Damián 
Martínez. S’inicia en l’àmbit de la 
música antiga i del violoncel barroc a 
l’ESMUC i posteriorment s’hi 
especialitza realitzant un Màster a l 
’HEM de Ginebra amb  Bruno 
Cocset. Així mateix cursa un segon  
Màster de direcció d’orquestra amb  
Laurent Gay i direcció de cor amb 
Celso Antunes, també a l’HEM de 
Ginebra. Ha rebut classes magistrals de direcció d’Emmanuel Krivine i Antoni 
Ros-Marbà; de violoncel de Marçal Cervera, Christophe Coin, Roel Dieltiens, 
Balázc Máté, Jean Decroos i Lluís Claret, entre d’altres. Paral·lelament estudia 
viola de gamba amb Guido Balestracci. Amant de la música de cambra, 
destaquen la seva influència en aquest àmbit professors com els membres del 
Quartet Casals, Feliu Gasull i Pedro Memelsdorf. Fou membre de la JONC, la 
JONDE i l’EUBO. La seva activitat musical abarca un repertori molt variat que 
va de la música antiga a la música contemporània, moderna i improvisada. 
Toca regularment amb grups de renom internacional com Le Concert 
d’Astrée (Emmanuelle Haïm), Cappella Mediterranea (Leonardo García-
Alarcón), Gli Angeli Genève (Stephan MacLeod), Dresdner Festspielorchester 
(Ivor Bolton), Orfeo 55 (Nathalie Stutzmann), Les Basses Réunies (Bruno 
Cocset), Geneva Camerata, Ensemble Cantatio (John Duxbury), Vespres 
d’Arnadí (Dani Espasa), Acadèmia 1750, Orquesta Barroca de Sevilla i 
Ensemble Baroque du Léman. Aquestes formacions el porten a actuar per les 
millors sales de concerts d’Europa i Amèrica llatina i enregistrar per diferents 
segells discogàfics. En el camp de la direcció, aquesta temporada 2019-2020 
ha participat com a assistent musical del mestre Josep Pons en la producció 
de Lohengrin de Wagner al Gran Teatre del Liceu. Actualment és director 
d’orquestra i professor de violoncel barroc de l’Aula de Música Antiga de 
Girona i director convidat de l’Orquestra Simfònica del Conservatori dels 
Pirineus. Va ser escollit per l’HEM de Ginebra per participar com a director al 
projecte pedagògicsocial de NEOJIBA (Brasil). 
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CONTACTE 
 

Oleguer Aymamí Busqué 

 

oleguer.ab@gmail.com 

+34 650 17 82 90 

 

www.olegueraymami.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la portada: Apol·lo i Dafne de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) 


