
CURS  2018 - 2019

DIJOUS 14 DE MARÇ
A les 20:00 al Paranimf de l’Edifici Històric

Concert OUB Primavera 2019

Orquestra Universitat de Barcelona (OUB)

Carles Gumí, director

Entrada gratuïta. Obertura de portes 19:30.

Invitacions disponibles a ub.edu/cultura i els dimarts
de la mateixa setmana del concert de 17 a 19 h a la
Unitat de Relacions Institucionals i Protocol (Edifici
Històric de la Universitat de Barcelona, planta pri-
mera, Galeria del Paranimf), fins a completar l’afora-
ment de la sala.

PROPER CONCERT
DIJOUS 21 DE MARÇ
A les 20:00 al Paranimf de l’Edifici Històric

Coral de Filologia de la 
Universitat de Barcelona

Organitza: Col·labora:



Concert per a  clarinet i orquestra en Si bemoll 
major 
Johann Stamitz (1717-1757)

Obertura de «Rienzi» 
Richard Wagner (1813-1883)

Obertura de «Dichter und Bauer» 
Franz Von Suppé (1819-1895)

Obertura d’«Orphée aux Enfers» 
Jacques Offenbach (1819-1880)

Carles Gumí, director

Dipti Gimeno, clarinet

Johann Stamitz, compositor, violinista i director 
d’orquestra nascut a Bohèmia, és considerat el 
fundador i el membre més prominent de l’ano-
menada Escola de Mannheim. Per a aquesta va 
compondre gran quantitat de concerts, sobretot 
per a flauta o violí, però també per a molts altres 
instruments com el violoncel, la viola, la trompeta 
o el clarinet. Estilísticament situat entre el barroc 
i el classicisme, el seu concert de clarinet és un 
dels primers dedicats a aquest instrument que co-
mençava a agafar protagonisme dins l’orquestra.

Rienzi, la tercera òpera de Wagner, molt influïda 
per la grand opéra francesa i molt diferent  del 
que seria finalment el drama wagnerià, és l’única 
de les obres de joventut que té una certa  presèn-
cia en els circuits operístics. També és l’única 
obra de Wagner basada en uns fets històrics; el          
poder, l’ascens i la caiguda del personatge històric            
Cola di Rienzi a qui Wagner converteix en un he-
roi romàntic.

L’any 2019 ens porta dos aniversaris del naixe-
ment de dos compositors que van tenir força re-
llevància en el món de l’opereta: Franz von Suppé 
i Jacques Offenbach. Suppé, nascut a Àustria, va 
composar una trentena d’operetes la majoria avui 
bastant oblidades, excepte La cavalleria lleugera 
i Poeta i camperol, però que sovint s’han utilit-
zat en bandes sonores per a pel·lícules, dibuixos 
animats, anuncis i altres finalitats. Offenbach va 
néixer a Alemanya però posteriorment es va na-
cionalitzar francès. Se’l considera un dels creadors 
del gènere opereta i un precursor de la moderna 
comèdia musical. Va escriure quasi un centenar 
d’obres per a l’escena i Orfeu als inferns és la que 
estableix el model que faria servir en els seus pos-
teriors treballs. Aquesta obra és sobretot conegu-
da pel seu famós galop infernal o “Can-can”.


