El laberint dels afectes
Un viatge pels afectes i les tonalitats
en la música de Marin Marais

Thor Jorgen Ayala · Viola da gamba
Edwin García González · Tiorba

Descripció
El laberint dels afectes ens presenta un petit viatge pels afectes de la
música de l’època del rei Sol, prenen com a base les dissertacions
teòriques en aquest respecte de Marc Antonie Charpentier (c. 1643 - 1704), i
tenint com a protagonistes a Marin Marais (1656 – 1728) i Robert de Viseé
(1655 – 1733).

El programa està organitzat per tonalitats partint del Do major fins Sol
major, i en ell queden representats una gran varietat d’afectes, formes i
tècniques compositives. El repertori està interpretat amb Viola da gamba
baixa i tiorba, instruments característics d’aquest període musical i que
proposen al públic un ambient íntim i proper ideal per a perdre’s en el
laberint dels afectes.

Programa de concert
Gai et guerrier
Mussete · Do majeur

Marin Marais
(1656 – 1728)

Obscur et triste

La Plainte: Tombeau de Mesdemoisell · Do mineur

Robert de Viseé

(1655 – 1733)

Joyeux et très guerrier

Rondeau Le gracieux · Re majeur

M. Marais

Grave et dévot

La Minaudiere · Re mineur
Querelleux et criard
L’ameriquaine · Mi Majeur
Efféminé amoureux et plaintif
Feste champetre · Mi mineur
Furieux et emporté
L’arabesque · Fa Majeur
Obscur et triste

La Reveuse · Fa Mineur
Doucement joyeux

Prelude i Chaconne · Sol Majeur
Durada aproximada: 60 minuts

R. de Viseé –Marin Marais

Thor Jorgen- Viola da gamba
Neix a Mèxic on inicia els seus estudis de violoncel als
cinc anys al Conservatori Nacional de Música de Mèxic.
Participa en cursos magistrals de violoncel i viola da
gamba amb Stefan Popov, Wieland Kuijken, Paolo
Pandolfo, Sophie Watillon, Philippe Pierlot i Jordi Savall.
Finalitza els seus estudis superiors i de master de viola de
gamba a l'Escola Superior de Música de Catalunya. És
membre de la Viola da Gamba Society d'Anglaterra. Ha
estat dirigit a conjunts de cambra per especialistes en la
interpretació de música antiga com: Manfredo Kraemer, Pedro Estevan, Lucy van Dael,
Japp ter Linden, Enrico Gatti, Pere Memelsdorf, Rolf Lislevand, Marc Hantaï,
Montserrat Figueras i Jordi Savall.
Participa amb els ensembles: La Reverència, Gibbon’s Consort i és membre fundador
des de 2002 de Divina mysteria, un projecte dedicat a la investigació i interpretació de
la música antiga amb criteris històrics.
Ha interpretat nombrosos concerts i presentacions per Europa i Amèrica en catedrals,
teatres i sales de concert, on ha demostrat el seu compromís i passió pels instruments
antics d'arc, on ocupa el lloc especial, la viola de gamba.

Edwin García González- Tiorba
Nascut a Bogotà, Colòmbia, comença els seus estudis a
la Pontifícia Universitat Javeriana on rep el títol de
guitarra clàssica el 2004 amb Carlos Posada. Ha rebut
classes magistrals d'Ariel Abramóvich, Hopkinson Smith,
Juan Carlos Rivera, Juan Carlos de Mulder, Paul O'Dette,
etc. El 2011 obté el grau superior en interpretació
d'instruments històrics a l'Escola Superior demúsica de
Catalunya, sota la tutoria de Xavier Díaz Latorre, Mara
Galassi i Mónica Pustilnik.
Ha participat amb els ensembles Hemiola, Del Enzina i
Alba Sonora, del qual és membre fundador, ha realitzat
gires de concerts a Colòmbia amb el programa Lamenti i
Sospiri dedicat a la música italiana del segle XVII. També ha col·laborat amb
l'Accademia Internazionale della Música de Milà, sota la direcció de Mara Galassi, amb
la Companyia Nacional de teatre Clàssic d'Espanya, amb les diverses agrupacions corals
del Palau de la música catalana, amb La Dispersione, Exaudi nos, O vos omnes i Los
Músicos de su Alteza dirigit per Luis Antonio Gonzalez. Ha participat en el treball
discogràfic Del Mar del Alma, Músiques i lletres de la Bogotà colonial (Arion music,
2007) amb l'ensemble colombià Música Ficta.
Actualment es dedica professionalment a l’interpretació amb criteris històrics
d'instruments de corda polsada i es director i fundador de l’agrupació La Sonorosa i de
la compañía WorkinGOpera.

Contacte
workingopera@yahoo.com
+34 695546650
+34 933150613

