
 

 
 
 

PROPOSTA DE CONCERT  
TEMPORADA 2020-2021 

______________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

amb Tenor de violí 
(Violoncel piccolo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ensemble Exclamatio 

Oleguer Aymamí, director 
 
 



Sonata da chiesa – Ensemble Exclamatio 
_____________________ 

 

 

IDEA DE CONCERT 
Ens ha arribat la creença que el terme Sonata da chiesa s’adoptà a partir 
d’Arcangelo Corelli, però el terme apareix ja a manuscrits de compositors de 
ben abans.  
La combinació de moviments lents i ràpids sense un ordre preestablert, pròpia 
de les sonates del Seicento (inici del segle XVII), anà evolucionant fins que en 
ple Barroc adoptaren la forma amb la qual associem el terme en l’actualitat: 
quatre moviments ordenats Lent-Ràpid-Lent-Ràpid. 
Ensemble Exclamatio proposa un recorregut musical i estilístic que il·lustra 
l’evolució del terme Sonata da chiesa i com els compositors dels segles XVII i 
XVIII se’n serviren.  
 
Com a particularitat destacada i pròpia, Ensemble Exclamatio proposa una 
escolta diferent a l’habitual d’aquestes sonates –escrites originalment per a un 
registre de Soprano–, ja que el registre principal amb el qual seran 
interpretades serà el Tenor, per això l’anomenat Tenor de Violí, instrument 
conegut també com Violoncel piccolo. Es tracta d’un instrument de talla 
variable1 tocat “da gamba” (recolzat amb els peus) com un violoncel, però 
amb una corda afegida al registre agut (corda MI)2. D’aquesta manera, 
l’instrument passa a tenir la mateixa disposició de cordes que un violí però a 
una octava més greu. Malgrat que actualment no és gaire popular, el violoncel 
piccolo era corrent durant el Barroc i, mentre el violoncel tenia una funció més 
d’acompanyament, el violoncel piccolo s’utilitzava per a rols melòdics. 
La “transcripció” i interpretació de peces originalment escrites per violí a 
violoncel piccolo, d’entrada, pot considerar-se una gesta insòlita a l’actualitat, 
però, tal i com testimonien alguns tractats i manuscrits de l’època, es tractaria 
d’una pràctica més que probable en els sempre versàtils músics del barroc.   
Escoltar aquestes magnífiques peces en el registre de tenor, permetrà a 
l’auditor percebre en cadascuna d’elles sonoritats noves i captivadores, menys 
estridents i extraordinàriament vellutades.  
La música de Bach entrellaçarà les diferents sonates, disposant així la seva 
contextualització en un ambient místic i espiritual pel qual foren concebudes, i 
acostant a l’oient a l’escolta original d’aquestes peces.  
 
 
 

                                            
1 El violoncel piccolo, malgrat acostuma a tenir una talla més petita que un violoncel, no té una 
2 El violoncel piccolo pot tenir 4 cordes (Sol-Re-La-Mi) o 5 cordes (Do-Sol-Re-La-Mi). 
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MÚSICS 

Oleguer Aymamí, violoncel piccolo i violoncel 

Amat Santacana, violoncel piccolo i violoncel 

Andrew Ackerman, violone 

Marc Díaz, orgue positiu 

 

 
PROGRAMA  
 
 

JS BACH Coral BWV 668 
 

Arcangelo CORELLI (1653-1713)   
Sonata da chiesa op. 1 No. 2 

 
JS BACH Coral BWV 161 

 
Biagio MARINI (1594-1663) 

Sonata per due Violini 
(de Per ogne sorti d’strumento Musicale – Diversi di Sonate, da Chiesa, da camera, op. 22) 

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

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

 
Antonio VIVALDI (1678-1741) 
Sonata per violoncel en La m 

 
JS BACH Coral BWV 199 

 
Evaristo Felice DALL’ABACO (1675-1742) 

Sonata No. 4 
(de XII Sonate da chiesa e da camera a tre, op. 3) 

 
JS BACH Coral BWV 639 

 
Arcangelo CORELLI (1653-1713)  

Sonata da chiesa op. 3 No. 2 
 

JS BACH Coral BWV 641 
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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.  
 
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. 
 
Oleguer Aymamí, Amat Santacana, Andrew Ackerman i Marc Díaz, músics que 
integren la formació per a aquest programa, creuen en una mateixa idea de 
versatilitat com a artistes i intèrprets. Tenen una àmplia i especialitzada 
formació i una reconeguda pràctica en la música antiga, que combinen amb la 
dedicació a altres disciplines i estils musicals. Desenvolupen la seva activitat 
artística tant a Catalunya com a l’estranger, formant part de grups de renom 
internacional com Le Concert d’Astrée, Cappella Mediterranea, Ensemble 
Explorations, Concentus Musicus Wien o Vespres d’Arnadí, entre molts 
d’altres.  
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OLEGUER AYMAMÍ  
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 


