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del 22 d’octubre al 26 de novembre de 2022

Dissabtes musicals

VII Cambra      
     Romànica
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Informació i reserves: 
www.amicscambraromanica.ad
amicscambraromanica@gmail.com 
Associació Amics Cambra Romànica (+376) 673 434 
Entrada lliure amb taquilla inversa a la majoria de concerts.

!

 22 d’octubre, 18 h   Santuari de Meritxell*
ONCA amb Marta Cardona (concertino directora)
(Passió per la corda)

 29 d’octubre, 17 h   Sant Bartomeu de Soldeu
RECITAL DE DUOS ROMÀNTICS
(Brahms, Shubert, Schumann entre altres...)

 5 de novembre, 17 h   Sant Pere del Tarter
BÒREAS ENSEMBLE 
(Danzi, Ligeti, Barber, Ibert) 

 12 de novembre, 17 h   Santuari de Meritxell* 
ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE amb Michel Brun (director)
(Vivaldi, entre Ombre et Lumière)

 19 de novembre, 17h   Sant Cerni de Canillo
KAMBRASS QUINTET
(Visions)

 26 de novembre, 17h   Sant Cerni de Canillo*  
COSMOS Quartet amb Lluís CLARET
(Brahms i Schubert)

PROGRAMACIÓ 2022

Tots els concerts s’emetran en directe al canal 
www.youtube.com/amicscambraromanica 
Després del concert s’oferirà coca i xocolata.
* Concert de pagament, 15€ (socis 5€) que es pagaran a l’entrada.
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Benvolguts amics, 

Un any més i ja en són 7, ens tornem a trobar a les esglésies de Canillo 
per compartir aquests instants de música plegats. 

Aquesta edició del 2022 ens satisfà enormement poder tornar a les 
capelles més petites i a la coca i xocolata habituals. Que aquest retorn 
ens serveixi per admirar el patrimoni cultural del nostre país mentre la 
música ens fa vibrar a nosaltres i aquestes parets tan antigues. 

Al cicle d’aquest any estem molt contents d’acollir-nos de nou a la 
generositat de la fundació ONCA, que ha volgut tornar a confiar en 
el cicle per portar l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, amb una 
convidada d’excepció com la violinista Marta Cardona. A la vegada 
la seva proposta al 2021 ens ha servit de referent per convidar també 
l’Ambaixada de França a Andorra a col·laborar amb el cicle, i apropar-
nos més i millor cap al vessant nord, que tanta música i cultura genera. 
Moltes gràcies a ambdues institucions i els seus patrons.

D’altra banda no volíem perdre l’essència de la música de cambra de 
petit format, donant oportunitats a músics locals (i compositors actuals) 
d’expressar-se al territori conegut. Estem molt contents de tornar a 
sentir la Caroline i Stéphane de Mahieu així com el pianista Licciardi, 
sou a casa vostra. Aquesta edició també acollirà als músics que al 4t 
Concurs Internacional Cambra Romànica van ser mereixedors del 2n 
premi ex-aequo, dos grans grups de vent (fusta i vent metall) als que 
desitgem grans èxits i una projecció que només faci que créixer. Estem 
feliços de tenir-vos a Andorra. 

Finalment el cicle tancarà amb el concert que ens permetrà tornar 
a sentir el gran violoncel·lista Lluís Claret, ambaixador d’Andorra 
i mentor dels joves talents. Tocarà acompanyant al genial Cosmos 
Quartet, que no ens cansaríem de sentir i que ens oferiran un concert 
excepcional. 

Una vegada més agraïm la confiança de socis, patrocinadors i 
l’Honorable Comú de Canillo i us desitgem a tots plegats una tardor 
ben musical!

Clara PLADEVALL
Presidenta de l’Associació Amics del Cambra Romànica
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Marta Cardona, 
concertino directora

Orquestra Nacional 
Clàssica d’Andorra

22 d’octubre, 18 h, 
Santuari de Meritxell*

 Marta Cardona, violinista i directora            

S’inicia a la música de la mà del seu pare i 
es forma violinísticament amb Xavier Turull, 
Evgeny Grach i Isabel Vilà obtenint les 
màximes qualificacions i el premi d´honor del 
Conservatori Superior de Música del Liceu. 
Realitza diversos postgraus als conservatoris 
Codarts de Roterdam i a la Universität 
Mozarteum de Salzburg sota els mestratges 
de Gordan Nikolich i Jürgen Geise. Tot 
això, becada per fundacions com Ibercaja, 
el Ministerio de Cultura i la Generalitat de 
Catalunya. També ha rebut consells dels 
violinistes Igor Oistrakh, Ruggiero Ricci, 
Clemens Hagen, Michaela Martin, Abel Tomàs, 
A.Altenburguer, S.Fatkoulin, Hagai Shaham... 
Ha format part de la Jove Orquestra de la 
Unió Europea i de la Gustav Mahler Jugend 
Orchester sota la batuta de Claudio Abbado, 
B.Haitink, Myung-Whun Chung... i ha estat 
convidada com a Concertino per l’Orquestra 
de Cambra del Gran Teatre del Liceu, Orquesta 

Simfonica de Tenerife, Simfonica de Bilbao, 
Kammart Ensemble, Camerata Penedès... 
realitzant gires i enregistraments per Xina, 
Japó i Sud-Amèrica.
 
També ha estat convidada com a violí 
cooprincipal de l’Scotish Chamber Orchestra, 
principal de la Camerata 432, Orquestra de 
Cadaqués, Lleidart Ensemble, violí solista 
de Barcelona 216 i l’Orquestra Simfònica 
Camerata XXI.

Ha fet part de la seva trajectòria en l´àmbit de 
música moderna, col·laborant amb artistes 
com  Marcelo Mercadante, Manu Guix, Sílvia 
Pérez Cruz o Mayte Martín.

Actualment és concertino de la Orquestra 
Simfònica del Vallès i membre de la 
Nederlands Kammerorkest on sovint  
col.labora amb el quartet de solistes de la 
mateixa formació.

*Entrada del concert 15€ (socis 5€)

        PASSIÓ PER LA CORDA  
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 Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra          

La Fundació ONCA és una entitat formada 
pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit 
Andorrà. Gestiona diferents projectes artístics 
al voltant de tres eixos principals: Andorra - 
formació - persones. 

 Comentari musical                                               

Un programa apassionat i interpretat per 
l’orquestra de corda, un fantàstic “instrument” 
que ens farà emocionar amb l’extravertida 
música de Grieg a l’estil “del temps de Holberg”, 
o amb la tendresa misteriosa i la implacable 
ironia de les peces de Shostakovitx; la Suite 
de Holst ens portarà el joc, la vessant popular 
lúdica i festiva de les cordes mentre el Lament, 
de Bridge, ens recordarà que la música pot 
expressar allò que les paraules mai no podran 
dir; per acabar una altra visió de la música 
popular, en aquest cas intensa i apassionada, 
amb les danses romaneses, de Bartók.

Av. Sant Joan de Caselles, 16
AD100 Canillo 

Tel (+376) 851540
Whatsapp (+376 608727)
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Programa

Edvard Grieg (1843-1907) 
Suite Holdberg  

Praeludium
Sarabande

Gavotte
Air Rigaudon

 
Dimitri Shostakovitx (1906-1975) 

Adagio i allegretto 

 Gustav Holst (1874-1934) 
St Paul’s suite 

Jig
Ostinato

Intermezzo
Finale (The Dargason)   

Frank Bridge (1879-1941) 
Lament for Catherine aged 9 “Lusitania” 1915 

 Béla Bartók (1881-1945) 
Danses romaneses
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 Basílica de Nostra Senyora de Meritxell     

La capella romànica data del segle XII. El 
poble de Meritxell ja consta documentat en 
el document concòrdia de l’any 1176.

La primitiva església de Meritxell era un 
temple humil dedicat a Santa Maria en un 
lloc de pas entre Canillo i Encamp presidit 
per una imatge romànica en talla de fusta 
datada al segle XVII. La troballa de la Mare 
de Déu de Meritxell es troba recollida en 
forma de llegenda.  Al llarg del segle XVII la 
capella fou objecte d’una ampliació, moment 
en que s’hi va incorporar una imatge gòtica 
en substitució de la talla romànica. Durant 
la segona meitat del segle XX és va tornar 
a recuperar la talla romànica per presidir 
l’altar. L’església va ser víctima d’un incendi la 
matinada del 9 de setembre del 1972, poques 
hores després de què si hagués dut a terme 
el tradicional aplec anual. A causa de l’incendi  
de la primitiva església només en van quedar 
els murs i també desaparegueren les imatges 
romànica i gòtica de la Mare de Déu. 

La imatge de la Mare de Déu era i és molt 
venerada pels habitants d’Andorra. L’any 1873 
la imatge de la Mare de Déu de Meritxell 
fou declarada pel Consell General patrona i 

protectora del Principat d’Andorra i celebra 
la seva festivitat el 8 de setembre, dia que 
l’església dedica a les mares de Déu trobades. 
L’any 1914 es declarà aquesta diada festa 
nacional d’Andorra. La Mare de Déu de 
Meritxell  no va ser poder coronada fins l’any 
1921 en motiu de l’esclat de la Primera Guerra 
Mundial.

Després de l’incendi de l’any 1972 es va 
encarregar la construcció d’un nou santuari 
a l’arquitecte català, Ricard Bofill Levi. El nou 
edifici inclou diversos estils arquitectònics i 
vol fusionar-se amb el paisatge que l’envolta. 
La creació de la nova talla de la Mare de Déu, 
rèplica de la talla romànica, fou encarregada 
al Sr. Jaume Rossa de Canillo. Aquesta imatge 
fou substituïda per una nova imatge creada 
per un equip de tallistes proposat pel Bisbat 
d’Urgell l’any 2016, i al mateix temps es 
construí un cambril per a la seva exhibició 
dissenyat per l’arquitecte Antoni Pol. El 
santuari nou s’inaugurà el 8 de setembre del 
1976.

El santuari fou declarat com a basílica menor 
pel Papa Francesc l’any 2014. En el seu interior 
es pot visitar una  interessant col·lecció de 
bíblies procedents de tots els països del món. 
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Caroline de Mahieu, soprano
Stéphane de Mahieu, baríton
Nicolas Licciardi, piano

29 d’octubre, 17 h, 
Sant Bartomeu de Soldeu

 Caroline de Mahieu                                                   

Caroline de Mahieu és una mezzosoprano 
belga amb una veu versàtil que li permet 
cantar òpera i oratori, melodia i lied. Després 
de la llicenciatura en literatura, va cursar 
formació vocal a l’IMEP de Namur amb Ana 
Camelia Stefanescu, Eunice Arias i Benoit 
Giaux. També es va formar allà en art líric 
amb Françoise Viatour, així com en música de 
cambra amb Elise Gäbele. Al llarg de la seva 
formació, ha participat en nombroses classes 
magistrals a Europa amb artistes de renom 
com Sandrine Piau, Christophe Rousset, 
Roberta Alexander, Yann Beuron, Dietrich 
Henschel, Marianne Rørholm i Kirsten Buhl 
Møller.

Caroline ha destacat en diversos concursos 
belgues: 1r premi al Concurs Internacional de 
Música “Triomphe de l’Art” (2019), 2n premi 
al Concurs Internacional Bell’Arte (2016) i 3r 

premi al Concours de Nouveaux Talents de 
l’Art Lyrique a Ans (2016). 

El 2017 es va incorporar al Chœur de 
Chambre de Namur on ha cantat sobretot 
sota la direcció de Leonardo García Alarcón, 
Christophe Rousset i J-C Malgoire. El 2018 va 
fundar l’Ensemble Bleu Miroir amb el qual ha 
actuat a Bèlgica. El 2020, va debutar a l’Opéra 
Royal de Wallonie (ORW) de Lieja en el paper 
de Thibault a Don Carlos sota la direcció de 
P. Arrivabeni. Continuarà amb altres papers 
Flora (La Traviata), Giovanna (Rigoletto) i 
Rose (Lakmé). En versió concert, també ha 
interpretat el paper principal d’Admeto de 
Haendel i el de Juno (La Contesa dei’Numi) 
sota la direcció de J-M Aymes al Festival Mars 
en Baroque de Marsella i al Festival de Música 
de Namur. Està contenta de tornar a Andorra 
després de la seva participació a l’òpera 
Hansel i Gretel organitzada per Andorra Lírica 
i edicions anteriors del cicle Cambra Romànica.

        RECITAL DE DUOS ROMÀNTICS  
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 Stéphane de Mahieu                                                  

Nascut a Bèlgica, Stéphane de Mahieu va 
començar la seva formació vocal després 
d’uns anys d’estudis de piano i enginyeria. 
Primer va treballar amb Christianne Plessis 
a l’Acadèmia de Música d’Uccle a Bèlgica 
i després a la classe de Jules Bastin al 
Conservatori Reial de Música de Brussel·les. 
Va completar la seva formació amb Henri 
Bédex al Conservatori de Música de Rouen a 
França i hi va obtenir una Medalla de Plata.

Actua habitualment en concerts i a l’òpera. 
Recentment a Hansel and Gretel a Andorra, 
els Contes d’Hoffmann a Bèlgica, o a les 
produccions de Rigoletto, Faust, Manon 
Lecaut i Carmen amb Opera in the Heights 
a Houston als EUA. El seu repertori inclou els 
Rèquiems de Mozart i Fauré, la Fantasia sobre 
les corals de Nadal de R. Vaughan Williams, el 
Messies de Haendel, les misses de Mozart i 
Schubert, nombroses àries barroques, lieder 

de Schubert i Schumann i melodies franceses 
de Duparc, Fauré i St Saens.

 Nicolas Licciardi                                                            

Nicolas Licciardi comença els estudis de piano 
a l’edat de 6 anys a Bourg-Madame, i després 
a l’Escola Marguerite Long i al Conservatori 
Nacional  Regional  de Tolosa. Als 11 anys obté 
el primer premi virtuositat del Concours Musical 
de França. Segueix masterclasses de V. Yankoff, 
F. Clidad, A. Queffelec, J. Rouvier, L. Cabasso, A 
R. El Bacha.

Després d’obtenir la medalla d’or, és admès al 
Conservatori Nacional Superior de Música de 
París a la classe de G. Pludermacher i C. Desert 
on obté el premi (TB) al 2007. Es perfeccciona 
amb V. Coq, pianista del trio Wanderer. En el 
marc de « Joves Talents » dóna diversos concerts 
a París. 

Actua com a solista i cambrista al Festival 
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d’Hix a Cerdanya, amb el quartet  Parisii, el  
violoncel.lista X. Phillips, els violinistes Da Min 
Kim, Diego Tosi, participa al Festival de Prades, 
al Festival de Saillagouse amb el quartet GlinKa, 
al Festival AMusikenvignes, al Cicle Cambra 
Romànica d’Andorra amb Jordi Albelda, i amb 
diversos conjunts de música de cambra.

Acompanya regularment  la Capella Santa 
Maria de Puigcerdà, el Cor de Camilleres de 
Saillagouse , el Cor de Carol en Musica i el Cor 
Transfronterer de Cerdanya. Des de 2013, és el 
pianista del Cor dels Petits Cantors d’Andorra i 
del Cor de les Valls d’Andorra.

 Comentari musical                                               

Si haguéssiu d’esmentar alguns duets famosos 
de la música clàssica lírica, és probable que 
penseu en fragments d’oratoris de Bach o 
Händel, o en escenes amoroses o desesperades 
d’òperes romàntiques. La poesia és generalment 
més solitària i els compositors que la van posar en 
música van compondre majoritàriament lieder i 
melodies per a una veu. Aquesta tarda, deixem 
els camins més concorreguts per descobrir 
obres menys conegudes però igualment 
boniques. Els autors utilitzen l’harmonia simple 
com Mendelssohn; de vegades presenten dos 
personatges que responen l’un a l’altre com 
Brahms. L’element clau, però, continua sent 
conciliar la melodia i el ritme de la música amb 
les modulacions i accents del poema.

Encara que els quatre poemes que formen 
aquest cicle de Brahms no estan relacionats, 
hom podria trobar-hi, tanmateix, una mena de 
conte medieval. Un jove va haver d’abandonar 
la seva estimada per a la croada, ella es marfon 
al seu convent mentre ell somia trobar-la. Aquí 
ell és a la seva porta, però ella no s’ho creu i 
triga a obrir-se. Havent-se retrobat, gaudeixen 
d’una tarda preciosa a les ribes d’un torrent. 
Finalment, encara ardent, la porta a caçar. El 
lied de Schumann és una bella metàfora de 
la parella que el compositor forma amb la 
seva dolça dona Clara. Ella li adreça: “Soc el teu 
arbre, tu que em cuides amb afecte i tendresa”. 

Ell respon: “Sempre trobo les teves branques 
carregades de fruita”. Seguirem amb un lied de 
Schubert, que és una il·lustració perfecta de la 
vida del compositor que, malgrat un cercle 
d’amics íntims, era força solitari. Mignon, l’heroi 
de Goethe a Els Anys d’Aprenent de Wilhelm 
Meister, pateix per haver estat separat de l’ésser 
estimat. L’arpista l’acompanya, com un eco, per 
reprendre el tema a la segona part de l’obra.

Hem escollit tres fragments d’una col·lecció de 
sis duets de Mendelssohn. El primer, Adéu als 
ocells migradors, relata el final de l’estiu i el fred 
que s’acosta. És hora de marxar. A Homenatge, 
el poeta es prepara per trobar la seva bellesa i 
cobrir-la de flors. Però ràpidament s’adona que 
la garlanda més bella no pot sobreviure a l’amor 
etern. Finalment, Cançó popular evoca tot el 
que pot aportar la persona estimada. Tempesta, 
desgràcies i tempestes, desert àrid i desolat, tot 
es converteix en paradís.

Per aquest concert hem demanat a Corentin 
Boissier, un jove compositor del qual ja hem 
pogut apreciar algunes obres al Cambra 
Romànica, que compongués un duet sobre un 
dels molts poemes que exalten la bellesa i la 
suavitat dels paisatges de les nostres muntanyes. 
Ha escollit el poema “Jo no sé què té l’Andorra” 
de Xavier Pana i Sala. Agraïm cordialment a 
Corentin Boissier la seva inspiració i creativitat.

Acabarem el concert amb César Franck, nascut 
a Lieja fa exactament 200 anys, és el compositor 
belga més francès. Només es va nacionalitzar 
als 48 anys, mentre que va estudiar i després va 
treballar a París a partir dels 11 anys. Ja pianista 
de gran virtuosisme, però va ser cap a l’orgue 
a qui es va dirigir, esdevenint organista oficial 
de diverses esglésies parisenques abans de ser 
nomenat professor d’orgue al Conservatori de 
París al 1871. Ens va deixar prop d’un centenar 
d’obres, orquestrals, de cambra, religioses, per 
a orgue entre les quals destaquen els sublims 
Preludi, Fuga i Variacions opus 18, però també 
cantades com el famós Panis Angelicus o 
aquesta col·lecció de 6 duets per a veus iguals, 
entre els quals Soleil i La Chanson du Vannier.
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 Església de Sant Bartomeu de Soldeu         

Sant Bartomeu de Soldeu és una petita església 
situada a l’extrem est de Soldeu arran del camí 
ral que comunicava Soldeu amb el port de Fra 
Miquel, avui conegut com a Port d’Envalira. 
Fou construïda entre els segles XVII o XVIII. 
El seu estil correspon al tipus d’arquitectura 
religiosa popular d’època barroca. Fins al 1915 
fou la capella de la família Calbó, que la va 
cedir al poble. Amb una planta rectangular, 
té a l’extrem sud-est un absis quadrangular. 
També té un porxo i la sagristia adossats al 
mur sud de la nau. A l’interior la coberta és 
en volta de canó, mentre que a l’exterior té 
dos vessants. Té pilars ornamentals adossats 
als murs i a la imposta amb motllura senzilla. 
Presenta dues obertures als murs de la nau, 
de les quals la sud és en forma d’espitllera. Als 
peus de la nau hi ha el cor, de fusta, per sobre 
del qual hi ha una finestra en forma d’òcul. 
Sobresortint del mur dels peus de la nau hi ha 
un campanar d’espadanya senzilla. El porxo 

està cobert amb un aiguavés. A l’interior hi 
ha un petit retaule dedicat a Sant Bartomeu 
que cega dues finestres en forma d’òcul. Està 
catalogada com a Bé d’Interès Cultural pel 
ministeri de Cultura del Govern d’Andorra.

Programa
Johannes Brahms (1833-1897)

4 lieder op. 28
Die Nonne und der Ritter

   Vor der Tür
   Es rauschet das Wasser

   Der Jäger und sein Liebchen

Robert Schumann (1810-1856)
Duet op. 101 núm. 3 

Ich bin dein Baum, o Gärtner

Franz Schubert (1797-1828)
Duet op. 877 núm. 1

Mignon und die Harfner

Félix Mendelssohn (1809-1847)
3 duets op 63 núm. 2-3-5

Abschiedslied der Zugfögel
   Gruss

   Volkslied

Corentin Boissier (1995)
Andorra (sobre un poema de Xavier Pana i Sala, 1913-1985)

César Franck (1822-1890)
2 duets op. 89 núm. 5-6

Soleil
   La chanson du vannier
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Alba Valero, flauta
Miquel Pérez, oboè
Santi Peñaroja, fagot
Haizea Lores, trompa
Oriol Ramos, clarinet

5 de novembre, 17 h, 
Sant Pere del Tarter

 Bòreas Ensemble                                                   

El grup es consolida l’any 2020 entre cinc 
alumnes del Conservatori Superior de Música 
del Liceu. Des del seu naixement, però, el grup 
ja pretenia transcendir l’experiència d’un grup
acadèmic per tal de consolidar-se en el 
panorama de la música cambrística catalana. 
És aquesta ambició compartida que portà 
als cinc joves a unir-se amb la intenció 
d’interpretar el repertori de la formació, des 
de les obres més conegudes, fins a les obres 
menys descobertes pel públic. 

La seva versatilitat en el repertori els ha portat 
a interpretar obres del classicisme, les obres 
més emblemàtiques del romanticisme i del 
segle XX, i la première mundial de “Orages et 
Mirages”, del compositor Mario Moya. La seva 
empenta i passió per la música els ha portat a 
actuar en sales emblemàtiques de Barcelona, 
com són la sala Parés, la casa Rússia, la Casa 
Elizalde o la Reial Acadèmia de les Belles Arts 
Sant Jordi.

Aquest mateix any, el grup ha traspassat 
la frontera en la seva primera experiència 
internacional, en el marc del concurs Cambra 
Romànica a Canillo, Andorra, on tornaren a 
casa amb el segon premi i el premi del públic.
Així doncs, sota el mestratge i el consell del 
clarinetista Isaac Rodríguez, la motivació de 
Bòreas Ensemble és poder oferir programes 
musicalment variats, de compositors de tot el
món i totes les èpoques que puguin 
engrescar el públic a acompanyar-nos en un 
viatge musical a través del gran repertori per 
a quintet de vent.

 Comentari musical                                               

El concert que es presenta pretén oferir a 
l’espectador un recorregut per les diferents 
sonoritats del quintet de vent al llarg de 
la seva història. Començant per Danzi, 
figura transcendent en el món del quintet 
clàssic, gaudirem de la paleta de colors del 
compositor, així com dels diàlegs que es 
perfilen entre els instruments. Segueixen 

        BÒREAS ENSEMBLE   
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les Sis bagatel·les de Ligeti, un conjunt de 
sis peces que interpel·len directament a 
l’espectador. Des del frenesí inicial, passant 
per ritmes més pesants i lents fins a acabar 
amb el presto final, Ligeti teixeix un seguit 
d’emocions, molt contrastants que no donen 
treva a l’espectador.

Summer music és probablement una de les 
peces més boniques per a quintet de vent. 
Com el seu nom indica, la peça recorda una 
calurosa i xafogosa tarda d’estiu. Des de la 
calor sufocant fins l’activitat dels insectes, 
Barber fa un retrat musical d’aquesta estació 
de l’any. Finalment, el concert acaba amb 
Trois pièces brèves, un conjunt de tres peces 
frenètiques i divertides del compositor 
francès Jacquès Ibert.

Així doncs, amb la perspectiva històrica del 
programa, es pretén donar una resposta 
musical a la pregunta “d’on venim?”, mentre 
es deixa un interrogant obert a la pregunta 
“on anem?”.
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Programa

Franz Danzi (1763-1826)
Quintet núm. 2 en sol menor

I. Allegretto
II. Andante

III. Menuetto Allegretto
IV. Allegretto

György Ligeti (1923-2006)
Sis bagatel·les per a quintet de vent

I. Allegro con spirito
II. Rubato. Lamentoso
III. Allegro grazioso

IV. Presto ruvido
V. Adagio. Mesto

IV. Molto vivace. Capriccioso

Samuel Barber (1910-1981)
Summer music

Jacques Ibert (1890-1962)
Trois pièces brèves

I. Allegro
II. Andante

III. Assez lent. Allegro scherzando

 Església de Sant Pere del Tarter                    

Sant Pere del Tarter és l’església d’estil romànic 
d’un antic poble conegut com a Prada 
Redó, arran de l’antic camí ral que anava de 
Canillo a Soldeu. Va ser construïda al segle 
XVI. Es conserva l’autorització per a la seva 
construcció atorgada pel Bisbe d’Urgell Joan 
després del 22 de març de 1527. A l’edifici hi 
ha gravada la data 1545 que probablement 
correspon a l’acabament de les obres. Es 
tracta d’una església de planta rectangular 
amb un absis quadrat que no s’aprecia des 
de l’exterior. La coberta és de dos vessants, 
de fusta i llosa de pissarra, sobre entramat 
de fusta, excepte a l’absis, cobert per una 
volta de canó. Els murs estan construïts amb 
pedres irregulars d’origen local, de les quals 
només estan lleugerament treballades les 
dels angles. Les façanes laterals i posterior 
tenen el parament a la vista, mentre que la 

façana principal conserva l’arrebossat de calç. 
Aquesta façana està orientada al nord-oest, 
de cara a l’antic camí, i en ella s’obre l’única 
porta d’accés a l’edifici, situada en posició 
central i flanquejada per dues finestres. Totes 
tres obertures estan rematades per un arc 
rebaixat i emmarcades per un arrebossat 
lliscat de major qualitat que la resta. Una 
tercera finestra, quadrangular, s’obre a l’alçada 
del cor.
Per sobre de la façana sobresurt el campanar, 
que és d’espadanya senzilla amb arc de mig 
punt. Va ser restaurada l’any 1966, i a l’any 
1981 s’hi afegiren la talla de sant Pere, obra 
de l’escultor Josep Viladomat, i les pintures 
murals dels artistes Ramon Millet i Mercè 
Bonaventura.

Està catalogada com a Bé d’Interès Cultural 
pel ministeri de Cultura del Govern d’Andorra.
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 L’Ensemble Baroque de Toulouse                   

Créé en 1998, l’Ensemble Baroque de 
Toulouse s’illustre d’abord dans l’oratorio 
baroque et classique. Son interprétation des 
oratorios de J.-S. Bach a valu à l’Ensemble 
des critiques signalant « (…) un voyage 
inoubliable (…) le public a ovationné tous 
les artistes debout. » (Classiquenews, 2017), 
« L’Ensemble Baroque de Toulouse a bien 
gagné ses galons d’excellence » (Resmusica, 
2017), ou encore « Il faut bien dire que sur un 
tel écho, l’Ensemble Baroque de Toulouse ne 
souffre pas la comparaison avec les Musiciens 
du Louvre » (Bachtrack, 2017).

Sous la direction de son chef et fondateur 
Michel Brun, l’Ensemble partage son activité 
entre répertoire et création, donnant 
notamment naissance à des spectacles 
originaux salués par le public à travers 
l’Europe, à l’image de Caravane Baroque, 
nourrie du caractère profondément populaire 
des musiques baroques, ou Caprices de 
Saisons, qui mêle compositions et musiques 

de répertoire dans une grande fresque sur 
fond d’inquiétude environnementale.

En 2016, l’Ensemble Baroque de Toulouse 
sort son premier enregistrement, l’opéra 
Le Triomphe des Arts de Bernard-Aymable 
Dupuy. Composé en 1733, ce chef-d’œuvre 
longtemps oublié est l’unique opéra baroque 
toulousain, l’un des deux seuls composés loin 
de la cour royale. L’enregistrement, réalisé lors 
de l’unique concert de recréation, est salué 
par la critique, dans laquelle on peut lire « 
Un résultat magnifique » (Classiquenews), 
Michel Brun se montre un chef tout à fait 
convaincant, qui sait prêter aux danses de 
cet opéra-ballet le relief qui sied. L’orchestre 
est lui aussi à la hauteur de l’entreprise » 
(Forumopera), et enfin « Démarche salutaire 
de redécouverte d’une partition oubliée (…) 
C’est un modèle. » (OdB Opéra).

 Michel Brun, Direction Artistique                   

Michel Brun propose une manière unique de 
partager le grand répertoire baroque avec les 

12 de novembre, 17h  
Santuari de Meritxell*

ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE
Michel Brun, director
Caroline Champy-Tursun, mezzo-soprano

        VIVALDI, ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE   

*Entrada del concert 15€ (socis 5€)
Concert ofert gràcies a la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra.
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publics. Il se distingue par sa qualité unique 
de médiateur et transmetteur, capable à 
chaque concert d’accompagner le public 
vers la connaissance des œuvres à travers 
leur présentation accompagnée de clefs 
d’écoutes précieuses, permettant à tous les 
publics d’avoir l’expérience musicale la plus 
complète possible. 

Cette force particulière a d’abord donné 
naissance au cycle des Cantates Sans Filet. Ce 
dernier propose au public de découvrir les 
Cantates de Jean-Sébastien Bach, 200 œuvres 
qui témoignent de la vie d’un immense 
compositeur, à travers une expérience 
particulièrement forte  : l’unique répétition 
est donnée en public et agrémentée de clefs 
pour comprendre l’écriture musicale – et 
notamment la rhétorique si forte chez Bach 
–, puis le choral est travaillé avec le public, 
et la Cantate est jouée dans son intégralité, 
chacun se sentant alors acteur de ces 
moments musicaux. 

Il crée ensuite le festival Passe ton Bach 

d’abord en 2008, avec le souhait de faire 
entrer la musique partout, et d’ouvrir les 
portes du patrimoine musical et construit au 
public le plus large possible. Chaque année, 
environ 80 artistes professionnels et un grand 
nombre d’artistes amateurs rencontrent 
ainsi un public nombreux – 20 000 entrées – 
autour de Jean-Sébastien Bach.

 Caroline Champy-Tursun, mezzo-soprano  

Caroline Champy-Tursun obtient un 1er 
prix de chant au conservatoire de Toulouse 
en 2003 puis travaille avec Rachel Yakar 
et Jane Berbié. La même année, elle est 
engagée dans le chœur de chambre des 
Eléments dirigé par J.Suhubiettte, puis suit 
une formation de théâtre musical au Théâtre 
National de Toulouse et travaille entre autre 
avec J.Nichet, le compositeur espagnol 
C.Santos, la chanteuse H.Delavault.

Elle est finaliste du concours de Marmande 
en 2004 et de Toulouse en 2008 et fait 
partie des chanteurs pré-selectionnés pour 
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participer au concours Opéralia à Québec la 
même année. 

Elle interprète le répertoire d’oratorio 
baroque (Requiem de Mozart, Messe en Si 
et Magnificat de Bach, Gloria de Vivaldi, etc.) 
avec de nombreux ensembles et se produit 
en soliste sur les scènes françaises depuis 
2008. Interprète de choix à l’opéra, elle sera 
notamment Orfeo dans Orfeo ed Euridice de 
Glück avec l’Ensemble Baroque de Toulouse, 
qui l’accompagne dans une tournée 
consacrée au personnage d’Orphée à travers 
l’opéra «  Un Orphée Imaginaire  ». Au piano, 
chant et à la composition, elle crée le duo 
Moon Lilies consacré à la chanson poétique.
En 2018, elle se produit avec le Kosovo 
Philharmonic Orchestra pour un Stabat Mater 
de Pergolèse à Pristina, œuvre qu’elle donnera 
avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse 
pour une série de représentations en 2019.

 Comentari musical                                               

Celui qu’on surnommait le prêtre roux en 
raison de sa première vocation aura laissé 
relativement peu d’oeuvres sacrées, davantage 
tourné vers l’opéra et le concerto, dont il fut 
le plus grand maître à l’époque baroque. Il 
n’en marqua pas moins le répertoire sacré, 
notamment par la passion – à plus d’un sens 
– consumée de son Stabat Mater. L’écriture 
musicale si particulière, qui fait revenir les trois 
premiers mouvements avec une musique 
quasi identique et un texte bien différent, est 
une invitation à la rhétorique baroque qui 
laisse à voir les contrastes saisissants de cette 
musique, s’agissant aussi bien de Vivaldi que 
de toute la musique du 18e siècle naissant. 

De l’écriture sacrée du Stabat Mater aux arias 
d’opéra, la voix de mezzo-soprano est toujours 
magnifiquement servie par Vivaldi. Des longs 
phrasés à l’émotion contenue du Stabat Mater 
aux saillies vocales virtuoses des arias, tout 
est fait pour illustrer le texte, mais aussi pour 
mettre en valeur le timbre de la chanteuse. 
Après des années d’un compagnonnage 
musical toujours fructueux, il a donc paru 
naturel à Michel Brun de proposer ce 

programme à la voix et la personnalité de 
Caroline Champy-Tursun. L’urgence dans le 
timbre, la couleur de la voix, l’attention portée 
à chaque mot donne à ses interprétations une 
intensité idéale dans ce répertoire. 

Si les arias recèlent de redoutables parties 
instrumentales, deux pièces sans voix 
viendront mettre en valeur l’équipe de 
musiciens. Le concerto pour traverso Il 
Gardellino sera d’abord interprété par Michel 
Brun en soliste, laissant la part belle à l’écriture 
virtuose et légère du Vivaldi le plus célèbre. 
Viendra ensuite le moment le plus sombre 
du concert, la Sinfonia au Saint-Sépulcre, 
étonnante succession de deux mouvements 
à l’écriture tantôt très dissonante, tantôt très 
contrapunctique, semant un trouble sur la 
période musicale, et venant parfaitement 
s’insérer au milieu des arias d’opéra, comme 
une page expressive d’un nouvel opéra. 

Ombre et Lumière se succèdent pour donner 
à voir la complexité et la richesse du génie 
vénitien.

Donant suport a 
la cultura
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Programa

Antonio Vivaldi
(1678 - 1741)

Stabat Mater
per contralt i orquestra RV 621

Il Gardellino
per flauta i ocrquestra, op 10 n3, RV 428

Arias 
extretes de Bajazet RV 703

Sinfonia Al Santo Sepolcro 
RV 169

Arias 
extretes de Il Giustino, RV 717, Farnace , RV 711 i Orlando furioso RV728

sud
Energies Renovables

Estudis, projectes i 
instal·lacions solars 
fotovoltaiques

C/ Prat Primer, 4, 4t  4a, 
Andorra la Vella
T. (+376) 39 64 29
www.sud-andorra.com

Generació
fotovoltaica

10.04
kW

Comsum
total

0.64
kW

Injecció a
la xarxa

9.39 
kW
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90 anys d’experiència
en banca



26

 Biografia                                                                   

KamBrass, un quintet de vent metall nascut l’any 
2017 a Barcelona, és una de les agrupacions amb 
més projecció del panorama musical actual. La 
curiositat i la passió per la música de cambra són 
els incentius que comparteixen els cinc amics 
per crear aquest projecte. L’interès per a l’estrena 
d’obres inèdites, la música original per a la 
formació i els arranjaments idiomàtics estableixen 
la versatilitat com a segell identitari, representada 
a través del repertori a cada concert. Sempre 
amb la musicalitat com a eix vertebral.

Durant la seva trajectòria han estat guardonats 
amb diversos premis i reconeixements 
internacionals. Al 2022 van obtenir el 1r Premi 
del Philip Jones Brass Preis a Lucerna, el 2n Premi 
al prestigiós concurs Antón García Abril de 
Baza, Granada i el 2n Premi al concurs Cambra 
Romànica d’Andorra.

Han actuat a reconeguts festivals nacionals i 
internacionals. A escala catalana, recentment 
han estat seleccionats a la Xarxa de músiques 
de Joventuts Musicals de Catalunya per al 
catàleg 2022-2023; també han estat programats 
al Barcelona Obertura Spring Festival i Palma 

Clàssica, actuant en espais emblemàtics com 
la Fundació Joan Miró de Barcelona i el Castell 
de Bellver de Palma de Mallorca. En l’àmbit suís, 
han debutat al Festival Musikdorf Ernen, al Swiss 
Chamber Music Festival d’Adelboden, Davos 
Music Festival, Luzerner Orchesterhaus, entre 
d’altres.

Actualment, s’estan especialitzant en el màster 
de música de cambra a la Hochschule für Musik 
de Lucerna. La seva formació es va iniciar a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya sota el 
mestratge de Pablo Manuel Fernández. 

 Comentari musical                                               

“Visions” és el concert que ofereix KamBrass 
Quintet, una mirada diferent al quintet de metalls. 
Musicalitat, energia i respecte per la música de 
cambra és l’objectiu d’aquesta proposta, on 
la versatilitat i el potencial d’aquesta formació 
es faran visibles al llarg de tot el programa. 
Obres de compositors com J. Sebastian Bach, 
Rachmaninoff i Enric Granados formaran part 
d’aquesta proposta musical, on el quintet de 
metalls serà l’altaveu de les nostres “Visions” 
musicals.

Visions

19 de novembre, 17 h,
 Sant Cerni de Canillo

Guillem Cardona, trompeta
Joan Pàmies, trompteta
Maria Servera, trompa
Xavier Gil, trombó
Oriol Reverter, tuba

        KAMBRASS QUINTET   
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Programa

Alexander Arutiunian (1920-2012)
Morning song - 1984

Ludwig Maurer (1789-1878)
Tres petites peces

Victor Ewald (1860-1935)
Brass Quintet No. 1 - 1890

Sergei Rachmaninoff (1873-1943)
 Preludi en do# menor - 1892

Enrique Granados (1867-1916)
Andaluza, de 12 Danzas Españolas (1892-1900)

arr. David Marlatt

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludi i Fuga en mi menor

Jan Bach (1937-2020)
Rounds and Dances - 1980
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BENETTON 012 · BUICK · DESIGUAL · G-STAR RAW · HUGO BOSS
JACK&JONES/VERO MODA · JEANS CULTE · JOTT · JOTT ILLA · LEVI’S

LEVI’S ILLA · LIU·JO · MÍTICS · NAPAPIJRI · NOW · OPTIONS+ · OVS KIDS
OVS KIDS ILLA · REPLAY · SHIBORI · SUBDUED · TANGO · URBAN 
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conomistes
S I G M A

 

Tots      sumem per reprendre la normalitat
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conomistes
S I G M A

 

Tots      sumem per reprendre la normalitat i el caliu del Cambra Romànica 
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MUDANCES NACIONALS I INTERNACIONALS

ÉS DE 30 ANYS D’EXPERIÈNCIA

mudances.tot@andorra.ad
www.transporttot.com

Tel.: (+376) 861 876 - Fax: (+376) 865 877
Whatsapp: (+376) 603 876

Amb la força d’un 
elefant...
i la rapidesa d’uns 
patins

GUARDAMOBLES

EMBALATGE  I CONDICIONAMENT

SERVEI ESPECIALITZAT PER 
MOBILIARI

SERVEI DE GRUES

ASSEGURANÇA I 
RESPONSABILITAT CIVIL

ASSESSORAMENT DE DUANES

Col·laborem amb:
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Marquet Gourmeterie
Pl. Co-Princeps, 3
AD700 Escaldes
ANDORRA
Tel: + 376 820722

Gourmeterie®

MAR    UETQ

Especialitats gastronòmiques

Vins

Restaurant

booking@sporthotels.ad 

www.sporthotels.ad 

+376 870 550

Crta. General 2 s/n AD100 Soldeu, Andorra  
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Helena Satué, violí
Bernat Prat, violí
Lara Fernández, viola
Oriol Prat, violoncel

Lluís Claret, violoncel

20 de novembre, 17 h,
Sant Cerni de Canillo

 COSMOS Quartet                                                   

El Cosmos Quartet neix el 2014 de l’amistat i 
complicitat de quatre músics amb l’objectiu 
de descobrir i aprofundir l’extens i fascinant 
repertori per a quartet de corda.

Cadascun dels seus membres ha mantingut 
trajectòries internacionals en l’àmbit de 
solista, músic de cambra i orquestral, 
treballant amb professors i en escoles a París, 
Ginebra, Colònia, Stuttgart, Basilea i Berlín.

El quartet ha rebut classes i consells de 
professors com Rainer Schmidt, Hatto 
Beyerle, Johannes Meissl, Alfred Brendel, 
Miguel da Silva, Jonathan Brown, Anita 
Mitterer, Krzysztof Chorzelski i Patrick Judt 
entre d’altres.

Malgrat la seva joventut, el Cosmos Quartet 
ha aconseguit un ampli reconeixement i ha 

obtingut el primer premi en el concurs Irene 
Steels-Wilsing Foundation Competition 2018 
de Heidelberg, el primer premi al 13è Premi 
BBVA de Música de Cambra Montserrat 
Alavedra 2018 a Terrassa i el tercer premi en el 
concurs “Carl Nielsen International Chamber 
Music Competition 2015” de Copenhague.

En abril 2019 van ser seleccionats al costat 
del pianista Igor Levit per tocar a la gala del 
prestigiós Premi de música de Heidelberg 
ortogado a John Gilhooly, director de 
l’Wigmore Hall i la Royal Philharmonic Society.

Des de 2021 i durant tres anys, és quartet en 
residència del Palau de la Música Catalana 
on interpretaran les integrals d’obres per a 
quartet d’Anton Webern, Robert Schumann 
I Johannes Brahms, juntament amb altres 
obres. 
El quartet manté també una constant relació 
amb el Centro Nacional de Difusión Musical 

Quintet i quartet de corda a la màxima expressió
        COSMOS QUARTET AMB LLUÍS CLARET   

*Entrada del concert 15€ (socis 5€)
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que els ha presentat en dues ocasions al 
prestigiós ciclo Liceo de Cámara. 
També han rebut l’invitació del Quartet Casals 
per participar en les dues Biennals de Quartet 
celebrades a L’Auditori de Barcelona. 

En la temporada en curs, han protagonitzat 
el concert inaugural de la temporada La 
Filarmónica a la sala gran de l’Auditorio 
Nacional de Madrid i tornaran a la 
Schubertiada amb dos concerts. També 
debutaran al Festival de Granada. Han actuat 
de gira per Alemanya i Portugal. 

El grup ha estat convidat a participar al 
Streichquartettfest de Heidelberg, en diverses 
ocasions a L’Auditori de Barcelona  i a la 
Schubertíada de Vilabertran, a la “Quincena 
Musical” de Sant Sebastià, Temporada 
Ibercamera a l’Auditori de Girona, l’Gent 
Festival van Vlaanderen a Bèlgica, el Festival 
Música Sud a Motril, Festival Pau Casals, 
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Festival de Torroella de Montgrí i l’East Neuk 
Festival a Escòcia. Des de la seva creació 
han actuat en llocs com la Wigmore Hall 
de Londres, l’Auditori Miguel Delibes de 
Valladolid, la Fundació Juan March de Madrid 
o la sala ORF Kulturhaus de Viena.

Al maig de 2019 van publicar el seu primer 
registre discogràfic amb l’editorial Seed que 
inclou quartets de Joseph Haydn, Johannes 
Brahms i Raquel García-Tomás.

El Cosmos Quartet toca amb quatre 
instruments del luthier barceloní David 
Bagué.

 Lluís CLARET                                                          

Nascut al Principat d’Andorra de pares 
catalans exiliats, hi comença els seus estudis 
musicals inspirat per la figura dels seu padrí, 
Pau Casals.
Posteriorment la familia s’instal·la a Barcelona 
on estudia al Conservatori del Liceu. Durant 
molts anys rep classes d’Enric Casals, germà 
de Pau, que malgrat no ser violoncel·lista serà 
el seu principal mentor.

Les seves trobades amb Radu Aldulescu, 
György Sebök, Eva Janzer, Maurice Gendron 
i Bernard Greenhouse també han marcat 
profundament la seva personalitat.

Primer Premi dels concursos Pau Casals 
i Mstislav Rostropovitx, la seva carrera es 
projecta arreu del món, com a solista i com 
gran amant de la música de cambra.

El seu interès per la música del seu temps el 
porta a col·laborar amb grans compositors 
com Pierre Boulez, Witold Lutoslawki, Krsystof 
Penderecki, Joan Guinjoan, Salvador Brotons i 
Agustí Charles entre altres.

La seva profunda vocació pedagògica li 
permet de ser professor durant més de 20 

anys al Conservatori de Tolosa de Llenguadoc 
i 10 anys al Conservatori Victòria dels Àngels 
de Sant Cugat del Vallès. Dona regularment 
master classes a Europa, Amèrica i Àsia.

Actualment és professor i Cap del 
Departament de Cordes al New England 
Conservatory de Boston i visita regularment 
el Conservatori Superior del Liceu.

El seu instrument és un Nicolas Lupot (Paris 
1820).

 Comentari musical                                               

En aquest concert tindrem ocasió d’escoltar 
un quartet de corda primer, i posteriorment 
un quintet on s’afegeix un segon violoncel a 
la formació inicial. 

El quartet número 1 de Brahms va ser escrit 
l’any 1873 a Tutzing, Baviera, després d’anys 
fent esborranys d’aquest gènere musical. La 
tonalitat, do menor, denota la influència en 
Brahms de compositors com Beethoven o 
Schubert.
Els quatre moviments creen una atmòsfera 
tràgica en el que destaca una harmonia 
sofisticada, quasi orquestral pel 1r o el 4rt i 
més intimista als dos moviments centrals.

El quintet de Schubert, és l’únic que el 
compositor va escriure per aquesta formació 
i va fer-ho només dos mesos abans de la 
seva mort, al 1828. Està considerada una 
de les peces més rellevants de la música de 
cambra de tots els temps. En destaca l’us del 
2n violoncel contra el que aleshores es solia 
fer en els quintets de corda. La música del 
quintet és molt emotiva amb moments de 
gran densitat i tensió. Schubert aconsegueix 
una síntesi entre l’expressivitat i la lògica, 
entre la delicadesa del detall i l’arquitectura 
global del quintet. 
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Programa

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Quartet núm. 1 op 51 en do menor 

Allegro
Romanze: Poco adagio 

Allegretto molto moderato e comodo 
Allegro

Franz Schubert (1797 - 1828)
Allegro ma no troppo

Adagio
Scherzo. Presto – Trio. Andante sostenuto

Allegretto - Piu allegro

 Església de Sant Cerni de Canillo                   

És l’església parroquial del nucli antic de 
Canillo, a Andorra. L’església actual va ser 
construïda en època barroca als segles XVII - 

XVIII i es conserven vestigis de la construcció 
anterior romànica del segle XII. A l’exterior es 
conserven restes d’uns murs romànics i el 
baptisteri de granit també romànic. Al segle 
XVII es va construir de nou la nau central i el 
campanar de torre que és el més alt d’Andorra. 
L’any 2009, durant unes obres de millora, es 
van descobrir unes restes arqueològiques en 
el subsòl de la nau. Podrien ser estructures 
de la construcció inicial del segle XII o bé 
d’un temple anterior al romànic. Actualment 
aquestes restes estan museïtzades en el sòl 
de la nau central. A més de les estructures, 
s’han trobat una sèrie d’enterraments que 
van des del segle VII al XVIII. L’església és de 
planta rectangular. El campanar és una torre 
de planta quadrada adossada a la nau. A 
l’interior es conserva talla gòtica policromada 
d’un santcrist del segle XIV. El retaule de l’altar 
major és barroc del segle XVII, dedicat a sant 
Cerni, bisbe de Tolosa.
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Associació AMICS DEL CAMBRA ROMÀNICA

L’Associació Amics del Cambra Romànica 
és una entitat sense ànim de lucre que 
té per objecte la promoció, difusió, 
interpretació i estima de la música clàssica. 
Creada al 2018, actualment impulsa dues 
activitats principals: el cicle de música 
Cambra Romànica, que aquest any celebra 

la VII edició, i el Concurs Internacional 
Cambra Romànica, centrada en la música 
de cambra i que va celebrar, l’any 2019, la 
primera edició. 

Associant-vos amb nosaltres ens ajudareu 
a mantenir aquestes activitats i a seguir 
treballant en el foment de la cultura i la 
música al nostre país. 

S’informa a la persona interessada que les seves dades personals facilitades en aquesta
butlleta s’incorporaran al fitxer “SOCIS” gestionat per l’Associació d’Amics del Cambra

Romànica, la finalitat del qual és la gestió de socis així com informar-la de les activitats de

la mateixa associació, de conformitat amb la Llei 15/2003 de 18 de desembre, qualificada
de protecció de dades personals. Es pot accedir, rectificar, suprimir o oposar-se a les
mateixes dades per escrit al domicili social de l’Associació: Ed. Sociocultural de Canillo,
Avda. Sant Joan de Caselles s/n, Canillo o amicscambraromanica@gmail.com

NOM i COGNOMS*: 

PASSAPORT*:

ADREÇA*:

CP*: POBLACIÓ*:

TELÈFON*:  E-MAIL*:

Vull aportar: QUOTA SOCI 25€            

ENTITAT BANCÀRIA*:

NÚMERO IBAN*:

Com a soci estaràs informat de primera mà de les activitats que
organitza l’associació i contribuiràs, amb la quota de 25€

anuals, a fer-les possibles.

Tots els socis tenen dret a veu i a vot en les decisions que
l’associació hagi de prendre, participant en les seves reunions
ordinàries i extraordinàries.

Tota col·laboració és benvinguda i garanteix fer possible les
principals activitats de l’associació.

AMICS DEL CAMBRA ROMÀNICA

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

S’informa a la persona interessada que les seves dades personals facilitades en aquesta butlleta s’incorporaran 
al fitxer “SOCIS” gestionat per l’Associació d’Amics del Cambra Romànica, la finalitat del qual és la gestió de 
socis així com informar-la de les activitats de la mateixa associació, de conformitat amb la Llei 29/2021, 
del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. Es pot accedir, rectificar, suprimir o oposar-
se a les mateixes dades per escrit al domicili social de l’Associació: Ed. Sociocultural de Canillo, Avda. Sant Joan 
de Caselles s/n, Canillo o amicscambraromanica@gmail.com 
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morabanc.ad
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Informació i reserves:

Associació Amics Cambra Romànica (+376) 673 434
amicscambraromanica@gmail.com

www.amicscambraromanica.ad
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PatrocinaOrganitza

Hi col.laboren

Cambra   
Romànica

AMBASSADE 
DE FRANCE 
EN ANDORRE


