BEETHOVEN VS NAPOLEÓ
DEL GENI AL MITE...SENSE PRESSA.

Dissabte 4 de juliol 2015

Cabanelles

L’associació Alguema Cultural organitza la tercera edició de la jornada “sense pressa”
del pròxim mes de juliol, aquest any dedicat a dos personatges que van marcar
fortament la història i la cultura europea: Beethoven i Napoleó.
La dicotomia Beethoven Napoleó ens ha resultat especialment atractiva en un any,
2015, en què celebrem el 200 aniversari de la batalla de Waterloo. Per l’impacte dels
fets històrics i també per la transcendència de les obres de Beethoven hem cregut
interessant reflexionar al voltant de les dues personalitats: el militar i polític, i el músic.
Intentarem esbrinar què van compartir quant a ideologia i pensament; fins a quin punt
són fills de la seva època, i explorar l’existència d’altres músics contemporanis seus i
molt propers a nosaltres, com Ferran Sor, amb una vida i una obra especialment
interessants i molt relacionats amb els fets històrics que recordarem durant la jornada.
Tindrem xerrades de Joan Vives sobre Beethoven, un concert comentat dedicat a Ferran
Sor a càrrec de Josep Mª Roger, especialista en aquest compositor; i comptarem també
amb la col·laboració de Ramon Alquézar, professor d’història contemporània, que ens
ajudarà a comprendre Napoleó, i què va representar per Catalunya. Tot plegat ho
arrodonirem amb un espectacle concert dedicat a Beethoven.
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PROGRAMA PROVISIONAL

10.30 Arribada a Cabanelles
11.00 BEETHOVEN ENTRE LES VELLES FORMES I ELS NOUS IDEALS
Joan Vives, músic i locutor a Catalunya Música
13.00 MÚSICA PER A LES FILLES D’UN HEROI DE WATERLOO
Obres per a fortepiano de Ferran Sor (Barcelona, 1778 - Paris,1839), guitarrista i
compositor internacionalment reconegut, afrancesat i exiliat, compostes a
Londres entre 1815 i 1823.
Josep M Roger, fortepianista
14.30 Dinar
17.00 NAPOLEÓ, D’ALLIBERADOR D’EUROPA A TIRÀ
Ramon Alquézar, professor emèrit d’història contemporània UAB
18.00 BEETHOVEN AMB I CONTRA NAPOLEÓ; HISTÒRIA D'UN DESÀNIM
ROMÀNTIC
Xerrada-concert a càrrec de Josep M Roger, Ferran Algaba, Grup de Teatre
la Boia i la col·laboració de Roger Pibernat

Hi ha previst un autocar que sortirà de Barcelona (Plaça de Catalunya) a les 8.30 i
tornarà al mateix lloc cap a les 9 del vespre
Preus:
90 euros (inclou autocar, activitats, dinar i assegurança)
80 euros (inclou activitats, dinar i assegurança. No inclou autocar)

L’aforament és limitat.
Si esteu interessats entreu al web www.alguemacultural.com
o escriviu a: acabanelles@gmail.com
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