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LUIGI TAGLIETTI (1668 - 1715)

Preludi I
Largo - Pensiero - Giga

Sonata II  
Largo - Allegro - Grave - Presto 

Capriccio I 

ALESSANDRO STRADELLA (1643 - 1682)

Sonata en re m                                                             

LUIGI TAGLIETTI

Capriccio VII

Preludi IV 
Largo - Pensiero - Gavotta

Capriccio IV i VIII

Preludi V 
Largo - Pensiero - Giga

Capriccio III i V
 
Preludi III 
Largo - Pensiero - Presto

Sonata III 
Largo - Grave - Allegro - Grave - Allegro

Les obres de Luigi Taglietti formen part de les Sonates da camera op. 1 (Bolònia, 

1697) i de les Sonates per a violí, violoncel, i baix continu, op. 4 (Venècia, 1707). 

En el cas de les sonates op. 4, és el primer cop que s’interpreten modernament 

de manera íntegra, això és: incloent-hi la part de violoncel obligat trobada a la 

Biblioteca de Viena fa pocs mesos.

Durada musical: 60’ sense pausa

PROGRAMA



Es conserven poques referències sobre la vida dels germans Taglietti, actius a la 

ciutat de Brescia a final del segle XVII. Giulio (1660-1718), violinista al jesuïta 

Collegio dei Nobili di San Antonio de Brescia, va tenir molt de ressò arreu d’Europa 

gràcies a les còpies holandeses que es van difondre de la seva música. L’editor 

d’Àmsterdam, Pierre Mortier, en una nota de 1709, ens diu que els germans 

Taglietti eren els compositors italians més coneguts de l’època després de Corelli. 

El germà petit de Giulio, de nom Luigi, figura com a professor de violoncel i tromba 

marina al mateix Collegio dei Nobili. La seva producció és més modesta que la 

del seu germà, però cal destacar els seus esforços per desenvolupar el repertori 

per a violoncel de caràcter solista, un instrument que fins aleshores realitzava la 

funció de suport del baix continu. Aquesta evolució es veu clarament en la factura 

instrumental: fins al 1700, els violoncels es construïen amb un patró més gran del 

que trobem avui en dia. Al taller d’Antonio Stradivari, a uns cinquanta quilòmetres 

de Brescia, la forma B es va convertir en l’estàndard a partir de 1701. El diapasó, 

que era més curt, va permetre una escriptura més virtuosa i àgil. De fet, els pocs 

violoncels del segle XVII que han arribat avui a les nostres mans foren retallats 

en algun moment posterior a la seva construcció per a adaptar-los al virtuosisme 

creixent del repertori solista. 

L’any 1697, Luigi publica a Bolònia una col·lecció de sonates a trio per a dos violins, 

amb alguns capricis per a violoncel sol. En una època en què la impressió de música 
instrumental era poc habitual pel seu elevat cost, cal remarcar l’audàcia de 
Taglietti, la qual cosa el situa en l’elit del violoncel de Bolònia —Giuseppe Jacchini 

publica el mateix any les seves sonates per a violoncel i baix continu, considerades 

com les primeres del gènere que no eren manuscrites.

Les sonates que ocupen la part principal del concert d’avui es van publicar 

l’any 1707 a Venècia, per l’editor Antonio Bortoli. Si bé les parts de violí i baix 

continu es conserven a la biblioteca Queriniana de Brescia, la part de violoncel 

havia desaparegut dels arxius. L’atzar va voler que aquesta part es trobés a la 

Biblioteca nacional de Viena, en una còpia manuscrita que pertany a l’Estensischen 

Musikalien, col·lecció del noble paduà Nicolò Sanguinazzo. La col·lecció conté 

prop d’una cinquantena d’obres per a violoncel compostes entre el 1680 i 1720, 

destinades a l’entreteniment del noble, dilettante d’aquest instrument.

NOTES AL PROGRAMA



El recull de Taglietti conté cinc sonates i cinc preludis, dedicats al príncep Christerno 

Gonzaga. En contra del que el seu nom sembla indicar, els preludis segueixen la 

forma sonata introduïda a l’opus 2 de Corelli, amb tres o quatre danses breus. 

Com a particularitat, el segon moviment de tots ells és un Pensiero, terme que els 

germans Taglietti van fer servir habitualment en la seva música, com en el recull de 

Giulio de Pensieri Musicali per a violí i violoncel, op. 6.

En canvi, les sonates segueixen el model de l’escola de Bolònia, de Torelli i Jacchini. 

Taglietti hi abandona les danses i desenvolupa el contrapunt imitatiu, en un diàleg 

permanent entre el violí i el violoncel, que es tracten com a dos iguals.

De fet, la sonata a trio per a violí i violoncel obligat és una forma pràcticament 

inexistent a l’època. Sols trobem algun precedent en el fons de la biblioteca de 

Mòdena, com la sonata manuscrita d’Alessandro Stradella, que avui podrem 

escoltar per copsar les similituds i diferències entre dues obres del mateix context 

estètic. És de suposar que la relació fraternal de Luigi (violoncel·lista) i Giulio 

(violinista) va motivar el desenvolupament d’un gènere que sempre ha estat 

dominat per la sonata a trio amb dos violins. 

       Marc Alomar

       Músic, físic i investigador



Marta Jiménez, violí

Marc Alomar, violoncel

Sonia Hrechorowicz, clavicèmbal

Marta Jiménez va estudiar violí barroc al Koninklijk Conservatorium de La Haia, 

amb Kati Debretzeni i Walter Reiter, i al Conservatori d’Utrecht amb Antoinette 

Lohmann. És membre d’Holland Baroque des de 2016, amb els què ha actuat a 

la Xina, Alemanya i Holanda, així com de la Bach Orchestra of The Netherlands. 

És cofundadora dels ensembles Chiavette Consort, Die Koloristen i Opposti 

Ensemble, amb els quals ha participat al Festival d’Utrecht i al de Povoa do Varzim.

Marc Alomar és titulat en violoncel barroc per l’Haute École de Musique 

de Ginebra, on va obtenir el títol de màster a la classe de Bruno Cocset. En els 

darrers anys ha continuat la seva formació al CRR de París, amb David Simpson 

i Elena Andreyev. Ha enregistrat la integral de les simfonies de Beethoven amb 

Le Concert des Nations (Jordi Savall), així com els motets de Lully a Versailles 

amb Les Épopées (Stéphane Fuget). És membre de l’ensemble Les Argonautes 

(Ginebra), amb el qual acaben d’enregistrar l’òpera Dido i Eneas de Purcell per al 

segell Aparthé.

Sonia Hrechorowicz és repertorista de la classe de cant barroc i de viola de gamba 

a la Scuola Civica de Milà. Va obtenir el títol de màster en clavicèmbal a l’Haute 

École de Musique de Ginebra, a la classe de Kenneth Weiss. Ha guanyat el primer 

premi al Concurs de música antiga Maurizio Pratola, amb l’ensemble Le suonatrici 

itineranti, i ha participat amb conjunts com l’EUYO, l’Opera-studio de Ginebra, Les 

Voix du Prieure i la Polish Foundation for Culture. Col·labora regularment amb 

Sonia Prina a la Verona Accademia per l’Opera.

FITXA ARTÍSTICA



Casa Cavallera – Agroturisme i Agricultura ecològica

Casa Roseta:  Instagram @casarosetalacoma

Aviram Maria:   Instagram @aviram.maria

Celler Roc Falcon
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Fragment de l’inici de la Sonata de L.Taglietti recuperada
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