
 
Els intèrprets 
 
Àurelia Pessarrodona, soprano 
Aurèlia Pessarrodona és musicòloga i soprano. Com a cantant s’ha format a Barcelona, Alemanya i, sobretot, 
Itàlia, on també va participar en produccions d’òperes i operetes. Així mateix, ha realitzat nombrosos 
concerts per donar a conèixer la seva recerca musicològica sobre música teatral hispànica. Darrerament 
col·labora amb la companyia Òpera Jove de Catalunya. 
 
Paul Armendares, tenor 
Paul Armendares ha estudiat cant líric a París amb el tenor Guy Chauvet i a Barcelona i Canàries amb 
Francisco Kraus. Ha cantat a France amb les orquestres de diferents conservatoris, d'IIe de France, la lírica 
des Hauts-de-Seine, tant amb recitals com en òperes com Dido and Aeneas de Purcell i Norma de Bellini. 
 
Òscar Vilaprinyó, violí 
Nascut al si d’una família musical, inicia els estudis de violí al Conservatori de Barcelona, després a l’Esmuc 
amb Yuri Volguin i posteriorment al Conservatori de La Haia, a Holanda. Actualment fa concerts de música de 
cambra i col·labora regularment amb l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu i l’Orquestra Simfònica del Vallès. 
 
Pere Salicrú, guitarra 
Guitarrista, compositor, professor i animador musical de reconeguda solvència. Ha enregistrat CDs de 
gèneres diversos que abarquen des de la música clàssica fins a les seves cançons infantils, que sonen arreu 
dels Països Catalans. Ha escrit diversos llibres per a l’estudi de la guitarra clàssica i moderna que s’empren en 
nombroses escoles, on actua regularment. Com a intèrpret i compositor col·labora amb variades formacions 
vocals i instrumentals, i ha col·laborat amb Catalunya Ràdio. 
 
Josep Lluís Viladot, piano i orgue 
Col·labora com a organista en aquesta parròquia de Sant Francesc d’Assís. Actua com a pianista en solitari, 
amb formacions de cambra i acompanyant diversos cors. Des de 2015 promou la sèrie “Polímnia” de recitals 
de música i poesia sacres amb una base de teclat. La seva activitat musical està recollida al blog 
https://jlviladotpiano.wordpress.com/. 
 
 
 
El quintet d’avui actuà conjuntament per primera vegada en el concert “Retrats femenins I” el 2018 a la 
Societat Bach de Sant Miquel dels Sants, amb un programa integrat per peces titolades amb noms propis de 
dona. 
 
 
 
 
 
 
 
Proper concert 
 
Diumenge 5/5/2019, 18:15, MAGNIFICAT II El Romanticisme lloa la Verge Maria. 
Músiques de Liszt, Verdi, Mascagni i Guilmant entre altres, acompanyades de recitat de poemes marians. 
Amb la participació de la soprano Aurèlia Pessarrodona, el pianista i organista Josep Lluís Viladot i el rapsode 
Sigfried Cuerpo. 

Concert Homenatge a 
Andrew Lloyd Webber 

 
 

Parròquia de Sant Francesc d’Assís (Poblenou) 
7 d’Abril de 2019, 18:00 

 
 
 

 
 
 
 

Aurèlia Pessarrodona  Soprano 

Paul Armendares   Tenor 

Òscar Vilaprinyó   Violí 
Pere Salicrú    Guitarra 

Josep Lluís Viladot   Piano & orgue 
 
 

c/ Ramon Turró 130, Barcelona 



Al voltant d’Andrew Lloyd Webber 
 

 
 
Nascut a London el 22 de març de 1948 dins una família musical, Andrew Lloyd Webber és 
conegut principalment per ser compositor de teatre musical (Jesus Christ Superstar, Evita, 
Cats, The Phantom of the Opera, Sunset Boulevard, etc.). A més, va escriure la cançó Amigos 
para Siempre per als Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. 
 
No tan coneguda pel gran públic és la seva obra Variations per a violoncel i orquestra sobre 
el tema del caprici op. 1 no. 24 de Paganini, que va escriure per al seu germà Julian Lloyd 
Webber a rel de perdre-hi una juguesca. Amb aquesta peça s’uneix a la llarga llista de 
compositors famosos que han escrit variacions sobre aquest tema, que inclou Brahms, Liszt, 
Rachmaninov, Ysaÿe i Benny Goodman, entre d’altres. Avui n’escoltarem la versió per piano 
sol, que inclou bona part d’aquestes variacions, contraposada al tema original de Paganini 
per a violí sol i a les variacions d’Ysaÿe per a violí i piano. En aquesta atmosfera paganiniana 
tindrem l’estrena de la peça Vol de nit de Víctor Estapé per a violí sol. 
 
La missa de Requiem de Lloyd Webber fa honor a la seva formació clàssica i als seus orígens 
lligats a la Westminster Abbey i a l’audició de l’estrena del War Requiem de Benjamin 
Britten. Aquest Requiem està escrit sobre esdeveniments tràgics: la mort del seu pare, el 
compositor William S. Lloyd Webber, i un episodi de la guerra de Cambodja protagonitzat 
per un nen que ha d’escollir entre la vida de la seva germana mutilada i la seva pròpia. 
Aquest Requiem fou estrenat per la soprano Sarah Brightman (la seva esposa aleshores), el 
tenor Plácido Domingo i el nen Paul Miles-Kingston, tots sota la direcció de Lorin Maazel. 
 
L’òpera rock Jesus Christ Superstar marca un abans i un després en el teatre musical des de la 
seva estrena al 1971. Amb llibret de Tim Rice basat en la narració de la darrera setmana de 
la vida de Jesús de l’Evangeli segons Sant Joan, incorpora actituds i sensibilitats 
contemporànies i al·lusions iròniques a la vida i la política modernes. A més de Jesús 
(immortalitzat pel cantant Ted Neeley), el personatge de Judes té un gran protagonisme, i 
fou cantat per Ian Gillian de Deep Purple en l’àlbum original. Aquesta obra fou objecte de 
controvèrsia i considerada fins i tot sacrílega en alguns cercles religiosos, no tant per l’ús 
desacomplexat del rock i agosarades dissonàncies sinó més aviat pel tractament de la part 
més humana de Jesús. El fet que n’ometés la Ressurecció - com de fet és habitual en les 
Passions musicals des d’abans de Bach – es considerà una heretgia per part dels sectors més 
integristes. Un dels números més famosos del musical, “The Last Supper”, usat actualment 
com a cant de comunió, ha estat el punt de partida perquè el compositor Pere Salicrú 
n’escrivís unes variacions per a piano que escoltarem avui (en qualitat d’estrena), juntament 
amb altres composicions de la seva àmplia producció per a guitarra sola. 

Programa 
 
 

NICCOLÒ PAGANINI (1782-1840): 
Caprici per a violí sol op.1 no. 24    Òscar Vilaprinyó, violí 
 

ANDREW LLOYD WEBBER (n. 1948) 
(Selected) Variations for piano on the theme of the Caprice 24 from Niccolò Paganini 

Josep Lluís Viladot, piano 
 
Gethsemane (I only want to say; de “Jesus Christ Superstar”) Paul Armendares, tenor 

Josep Lluís Viladot, piano 
 

VÍCTOR ESTAPÉ (n. 1962) 
Vol de nit (obra d’encàrrec, estrena)    Òscar Vilaprinyó, violí 
 

EUGÈNE YSAÿE (1858-1931): 
Variacions sobre el caprici no. 24 de Paganini  Òscar Vilaprinyó, violí 

Josep Lluís Viladot, piano 
 

ANDREW LLOYD WEBBER (n. 1948) 
Ingemisco (no. 5 del “Requiem”)    Paul Armendares, tenor 

Josep Lluís Viladot, orgue 
 
Pie Jesu (no. 8 del “Requiem”)    Aurèlia Pessarrodona, soprano 

Òscar Vilaprinyó, violí 
Josep Lluís Viladot, orgue 

 
PERE SALICRÚ (n. 1959) 

Svedra       Pere Salicrú, guitarra 
 

ANDREW LLOYD WEBBER (n. 1948) 
Heaven on their minds (de “Jesus Christ Superstar”) Òscar Vilaprinyó, violí 

Josep Lluís Viladot, piano 
 

PERE SALICRÚ (n. 1959) 
Preludio y bolero para guitarra    Pere Salicrú, guitarra 
 
Variacions sobre el tema “The Last Supper” de “J.C. Superstar” de Lloyd Webber 

(obra d’encàrrec, estrena)    Josep Lluís Viladot, piano 
 
Tiento para guitarra      Pere Salicrú, guitarra 
 

ANDREW LLOYD WEBBER (n. 1948) 
 
I don’t know how lo love him (de “Jesus Christ Superstar”) Josep Lluís Viladot, piano 
 
King Herod’s song (de “Jesus Christ Superstar”)  Òscar Vilaprinyó, violí 

Josep Lluís Viladot, piano 


