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Orquestra de Cadaqués 
 
DATUM KONÁNÍ 
Čtvrtek, 30. 5. 2019 od 20.00  
Předpokládaný konec koncertu 22.00 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
Rudolfinum – Dvořákova síň 
 
PROGRAM 
Isaac Albéniz / Albert Guinovart: Španělské krajiny 
Astor Piazzolla: Čtyři roční doby Buenos Aires (v úpravě Leonida Desjatnikova) 
Manuel de Falla: El Sombrero de Tres Picos (Třírohý klobouk) suita č. 1 
Juan Crisóstomo de Arriaga: Juan Crisóstomo de Arriaga Symfonie pro velký orchestr 
 
INTERPRETI 
Orquestra de Cadaqués 
Jaime Martín - dirigent 
Leticia Moreno - housle 
 
 
Snad žádná hudba neevokuje tolik barev a tolik vášně jako hudba španělská. Což vědí také 
návštěvníci festivalu Pražské jaro, jenž v roce 2016 zahájil víceletý cyklus představující španělskou 
hudební kulturu včetně jejích přesahů do Latinské Ameriky. Pražské jaro v rámci této linky přineslo 
vystoupení legendárních flamenkových tanečníků, jejichž energie uchvátila diváky Rudolfina, ukázalo 
osobitost barokní španělské hudby, rozeznělo se kytarovou a loutnovou hudbou s temperamentem, 
kterým snad žádný jiný národ neoplývá. 
 
V programu Pražského jara roku 2019 je připraven zatím projekt nejambicióznější – hostování 
španělského Orquestra de Cadaqués s dirigentem Jaime Martínem a hvězdnou houslistkou Leticií 
Moreno. Na programu bude jedinečná orchestrální hudba, se kterou se české publikum téměř nemá 
možnost setkat – z per největších španělských a ibero-amerických skladatelů Albénize, Piazzolly, Fally 
a Arriaga. 
 
„Energický, vášní prodchnutý orchestr, jakým je Orquestra de Cadaqués, by měla mít každá země. To, 
že je tělesem s kořeny ve Středomoří, jež má zároveň jasně kosmopolitní zaměření, z něj činí jedinečný 
orchestr.“ Těmito slovy orchestr charakterizoval věhlasný sir Neville Marriner, jenž byl jejich čestným 
dirigentem v letech 1992–2016. Orquestra de Cadaqués byl založen v roce 1988 z iniciativy mladých 
hudebníků ze Španělska i dalších evropských zemí, kteří si vytkli tři cíle: vytvořit orchestr, jenž by úzce 
spolupracoval s žijícími skladateli, obnovit v současné době nespravedlivě pozapomenuté dědictví 
španělské hudby a podporovat kariéru talentovaných sólistů, skladatelů a dirigentů. S kořeny ve 
Středomoří, nicméně s jasnou kosmopolitní vizí, dosáhl Orquestra de Cadaqués rychlého uznání na 
hudební scéně – a to jak kvalitami a osobním nasazením hráčů, tak dynamickými projekty. 
 
Jaime Martín nastoupil hudební kariéru jako flétnista a rychle se vyšvihl mezi elitní hráče na flétnu. 
Pak kariéru prominentního flétnisty vyměnil za dirigentskou taktovku a i v tomto oboru brzy získal 
mezinárodní renomé. Od roku 2011 stojí v čele Orquestra de Cadaqués a je rovněž umělecký ředitel 
mezinárodního festivalu ve španělském městě Santander, počínaje příští sezónou stane v čele 



 
 
 
 
Losangeleského komorního orchestru. I když dirigovat začal teprve před osmi lety, má Jaime Martín 
na svém kontě spolupráci s celou řadou významných orchestrů jako jsou Londýnští filharmonikové, 
Academy of St. Martin in the Fields, Královská liverpoolská filharmonie či Orchestre Philharmonique 
de Radio France. 
 
Houslistka Leticia Moreno „disponuje grácií tanečnice flamenka, výrazovou silou andaluské cantaory 
a spalujícím pohledem některé z hrdinek Pedra Almodóvara. Španělsko v ní dnes nepochybně nalezlo 
skvělou ambasadorku své hudby,” čteme v recenzi francouzského deníku Le Figaro. Podobných 
superlativů v tisku i nadšených ohlasů u publika má Leticia Moreno na svém kontě spoustu. V roce 
2012 jí Organizace evropských koncertních sálů (ECHO) udělila prestižní Cenu vycházející hvězdy 
(Echo Rising Star), která umělkyni otevřela dveře do významných koncertních síní po celé Evropě. Své 
nejnovější album s názvem Piazzolla (Deutsche Grammophon) nahrála ve studiích v Londýně a 
Berlíně spolu s Londýnskými filharmoniky, které dirigoval Andrés Orozco-Estrada. Pro 
Universal/Deutsche Grammophon natočila album Spanish Landscapes – a study of Spanish Music 
(Sarasate, Lorca, Granados, Falla ad.) a CD se Šostakovičovým Houslovým koncertem č. 2 nahrála  
s Petrohradskou filharmonií pod taktovkou Jurije Temirkanova. 
 
V Albénizově Španělských krajinách slyšíme inspiraci lidovou hudbou Španělska, v níž se spojovaly 
prvky křesťanské a muslimské kultury v bohatství rytmů, stavbě melodií i harmonií. 
 
Argentinský skladatel a virtuos na bandoneon Astor Piazzolla vyrůstal v New Yorku. V dětství pro něj 
jedinou spojnici s původní vlastí představoval rytmus tanga, s nímž ho obeznámil otec. Roku 1937 se 
rodina vrátila do Buenos Aires a zde poznal tango bezprostředně. Studoval v Paříži u slavné 
skladatelky a pedagožky Nadie Boulanger, která jej přiměla, aby se nesnažil své tangové zázemí 
potlačovat, nýbrž vytvořil si na jeho základě osobní styl. Ten rozvinul po návratu do Argentiny. Tango 
bylo v době Piazzollova mládí žánrem spojovaným s kabarety a nočními podniky nevalné pověsti. On 
jej rehabilitoval jako specifický projev kultury své země. Od mládí obdivoval také hudbu evropského 
baroka a pochopitelně znal jednu z nejpopulárnějších skladeb světového repertoáru vůbec, cyklus 
čtyř houslových koncertů Antonia Vivaldiho Čtyři roční doby. Mezi roky 1965–1970 napsal Piazzolla 
podobný cyklus Čtyři roční doby Buenos Aires pro komorní ansámbl. Roku 1999 dílo přepracoval 
ukrajinský skladatel Leonid Desyatnikov (* 1955) pro sólové housle a orchestr, tedy pro obsazení 
Vivaldiho cyklu, a do jednotlivých aranžmá integroval některé Vivaldiho motivy. 
 
Důvtipná mlynářka s vědomím svého manžela vytrestá záletného vysokého magistrátního úředníka, 
který nosí charakteristický třírohý klobouk a domnívá se, že si ze své pozice může všechno dovolit. 
Tento příběh se stal předlohou nejznámějšího baletu Manuela de Fally, u jehož zrodu stál slavný 
baletní impresário Sergej Ďagilev a pod scénografií premiérového uvedení v roce 1919 byl podepsán 
Pablo Picasso. Úspěch baletu Třírohý klobouk si žádal, aby hudba mohla být uváděna i na koncertních 
pódiích. Proto Falla vytvořil z baletu dvě suity a v každé z nich uplatnil nejcharakterističtější španělské 
lidové tance. 
 
Rodák z baskického Bilbaa Juan Crisóstomo Arriaga dokázal za svůj velmi krátký život vytvořit velký 
počet děl včetně scénických a orchestrálních, značná část je však nezvěstná. Od roku 1821 studoval 
Arriaga, obdivovatel tvůrců vídeňského klasicismu, na pařížské konzervatoři. V jeho jediné symfonii – 
Sinfonía a gran orquesta – je patrný vzor Haydna a Mozarta, ale také Beethovena. Jeho organismus 
však nevydržel zničující pracovní nasazení a těsně před dosažením dvacátých narozenin zemřel 
patrně na tuberkulózu. Vzhledem ke krátké životní dráze i hravému charakteru hudby bývá Arriaga 
nazýván španělským Mozartem. Symboliku navíc umocňuje, že se narodil na den přesně padesát let 
po Mozartovi. 
  



 
 
 
 

Orquestra de Cadaqués 
 
DATE OF EVENT 
Thursday, 30. 5. 2019 from 20.00  
Expected end of the concert 22.00 
 
EVENT PLACE 
Rudolfinum – Dvořák Hall 
 
PROGRAM 
Isaac Albéniz / Albert Guinovart: Spanish Landscapes 
Astor Piazzolla / Leonid Desjatnikov: The Four Seasons of Buenos Aires 
Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat, Suite No. 1 
Juan Crisóstomo de Arriaga: Symphony for Large Orchestra 
 
INTERPRETS 
Orquestra de Cadaqués 
Jaime Martín - conductor 
Leticia Moreno - violin  
 
 
Perhaps nowhere else in the world of music is one likely to encounter such profusion of colours and 
so much passion as in Spanish music. This has now - since the launch in 2016 of an annual concert 
series running for several years, presenting Iberian musical culture including its Latin American 
extensions – been continuously savoured by Prague Spring audiences. In the series so far, the Prague 
Spring has offered a production mounted by a group of legendary flamenco dancers, spotlighted the 
uniqueness of Spanish Baroque music, and featured a concert of guitar and lute music embued and 
performed with an amount of passion for which it would be hard to find a peer anywhere else. 
 
The 2019 Prague Spring programme has in the offing so far the most ambitious project within this 
series: namely, a guest appearance of Spain´s Orquestra de Cadaqués, with conductor Jaime Martín 
and star violin player Leticia Moreno. They will perform some truly extraordinary orchestral music, 
still virtually unknown to Czech audiences, by the great Spanish and Ibero-American composers 
Albéniz, Piazzolla, Falla and Arriago. 
 
"Every country should have a lively, passionate orchestra like the Cadaqués. The fact that it is an 
ensemble of Mediterranean origin with a clear cosmopolitan vision makes it a unique orchestra." This 
is how the orchestra was described by Sir Neville Marriner, who was between 1992 and 2016 the 
ensemble´s honorary conductor. The Orquestra de Cadaqués was founded in 1988 by young 
musicians from Spain and several other European countries who had set before themselves three 
goals: to form an orchestra working closely with living composers; to resuscitate from its current 
undeserved oblivion the heritage of Spanish music; and to boost the careers of young talented 
soloists, composers and conductors. Rooted in the Mediterranean region yet harbouring a clearly 
defined cosmopolitan vision, the Orquestra de Cadaqués soon made a name for itself on the music 
scene, an achievement due both to its players´ individual skills and sense of involvement, and to its 
dynamic creative projects. 
 
Jaime Martín started his career in music as a flautist, and before long propelled himself to the 
company of élite flute players. Subsequently, however, he gave up his pursuits as a prominent 
flautist for a career in conducting, and there too soon earned international renown. Since 2011 he 



 
 
 
 
has been at the helm of the Orquesta de Cadaqués, apart from which he is the artistic director of the 
international music festival in Santander, and from the next season will take the podium as the music 
director of the Los Angeles Chamber Orchestra. Though he only began to conduct eight years ago, 
Jaime Martín already has to his credit work with a number of prominent orchestras including the 
likes of the London Philharmonic, the Academy of St Martin in the Fields, the Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra or the Orchestre Philharmonique de Radio France. 
 
Violinist Leticia Moreno “has the grace of a flamenco dancer, the expressive charge of an Andalusian 
cantaora, and the scorching gaze of a Pedro Almodóvar female character. Doubtless, Spain has today 
found in her an exquisite ambassador for its music,” wrote the critic for the French daily Le Figaro. 
This is just one among many such plaudits Leticia Moreno has so far accumulated. In 2012 the 
European Concert Hall Organization (ECHO) made her one of its prestigious Rising Stars, a distinction 
which opened up the way for her to Europe´s major concert halls. Her latest release, the album 
Piazzolla (Deutsche Grammophon), was recorded in London and Berlin studios, with the London 
Philharmonic Orchestra conducted by Andrés Orozco-Estrada. Her other recordings include the 
album Spanish Landscapes – A Study of Spanish Music, featuring compositions by Sarasate, Lorca, 
Granados, Falla a.o. (Universal/Deutsche Grammophon), and Shostakovich´s Violin Concerto No. 2, 
with the St Petersburg Philharmonic under the baton of Yuri Temirkanov. 
 
The compositional output of Isaac Albéniz (Spanish Landscapes) is inspired by Iberian folk music with 
its symbiosis of elements of Christian and Muslim cultures, reflected in its rhythmic opulence, as well 
as in its structuring of melodies and harmonies. 
 
The Argentinian composer and bandoneón virtuoso, Astor Piazzolla, grew up in New York. During his 
childhood the sole link connecting him with his native land was the rhythm of tango, with which he 
was acquainted by his father. In 1937 the family returned to Buenos Aires, where Astor got the first-
hand experience of tango. He then studied in Paris, with the celebrated composer and educator, 
Nadia Boulanger, who convinced him not to try and suppress his tango background, but rather to use 
it as groundwork on which to build his individual style. This was also what he did, after his return to 
Argentina. In the time of Piazzolla´s youth, tango was a genre associated with the world of cabarets 
and nightclubs of dubious repute. He came to rehabilitate it as a specific idiom of his country´s 
culture. From his early youth he had also felt strong affinity for European music of the Baroque era, 
and so he was naturally well acquainted with one of the international repertory´s best loved 
compositions – Antonio Vivaldi´s cycle of four violin concertos The Four Seasons. Between 1965 and 
1970, Piazzolla wrote a similar series, entitled Cuatro Estaciones Porteñas (“Four Seasons of Buenos 
Aires”), for chamber ensemble. In 1999 the composition was newly arranged by Ukrainian composer 
Leonid Desyatnikov, for solo violin and orchestra, in correspondence with the combination of the 
Vivaldi cycle, and in the process incorporated into the individual arrangements certain motifs 
borrowed from Vivaldi. 
 
The smart and faithful wife of a miller punishes, with her husband´s consent, a lecherous magistrate 
who underpins his authority by wearing the characteristic three-cornered hat which still enhances his 
belief in the limitless extent of his powers. The story served as a model for the best known ballet of 
Manuel de Falla (The Three-Cornered Hat), which was commissioned by the illustrious ballet 
impresario, Sergei Diaghilev, and which premiered in 1919 on a stage designed by Pablo Picasso. The 
work´s success led to a wide demand for its music to be introduced also to concert platforms. 
Consequently, Falla produced two suites from the ballet, each bringing to the fore his adaptations of 
some of the most characteristic Spanish folk dances. 
 



 
 
 
 
A native of the Basque city of Bilbao, Juan Crisóstomo Arriaga managed in the course of his very short 
life to compose an extensive output, including music for the stage and orchestral works, much of 
which, however, has been lost. From 1821 Arriaga, a keen admirer of music of the First Viennese 
School, studied at the Paris Conservatoire. His sole symphony – Sinfonía a gran orquesta – betrays 
the influence of Haydn and Mozart, as well as even Beethoven. Tragically however, the composer´s 
frail constitution did not withstand his self-destructive pace of work, and he died, probably from 
tuberculosis, at just short of twenty years of age. The brevity of his life coupled with an output of 
music exuding playful ease have earned Arriaga the sobriquet “the Spanish Mozart”. The symbolism 
of this parallel is still heightened by the fact that he was born fifty years to the day after the birth of 
Mozart. 
 


