
 

FLAUTES D’ADRI 

PAU CASTANYER,  

JORDI GENDRA,  

PATRÍCIA DE NO  

I ESTEVE ZULET 
 
Flautes d’Adri –quartet de flautes 
travesseres– neix per la tardor del 
1992 amb el desig de treballar i do-
nar a conèixer un repertori poc co-
negut i una formació original, no 
gaire usual en concert. 

Les obres que Flautes d’Adri in-
terpreta comprenen des de l’època 
barroca fins al segle XX, mostrant 
així els diferents conceptes i estils 
de composició per a aquesta agru-
pació. Gran part de la producció 
data del segle passat, durant el qual 
la flauta travessera va experimentar 
una sèrie de millores tècniques que 
n’ampliaren els recursos expressius. 
Fou llavors quan molts compositors 
es van interessar en l’escriptura per 
a aquest instrument, molt de moda 
durant el segle XVIII. Més endavant, 
i ja al nostre segle, l’expressió musi-
cal del quartet s’enriqueix amb tota 
mena de possibilitats tímbriques i 
de varietat de colors.  

Tanmateix, Flautes d’Adri inclou 
als seus programes no només obres 
originals per a quartet de flautes, 
sinó també arranjaments d’obres de 
diverses èpoques, ben conegudes pel 

públic, així com cançons populars ca-
talanes. Igualment, interpreten obres 
creades per compositors catalans de-
dicades expressament a ells. 

Des de la seva presentació, el juny 
del 1992, Flautes d’Adri ha actuat 
arreu de Catalunya, i ha rebut una 
reixida resposta per part del públic. 
Paral·lelament, ha treballat amb  
mestres com Robin Baumman (pro-
fessor a la Guildhall School de Lon-
dres), Charles Tunnel (violoncel 
solista de l’English Chamber Or-
chestra), Salvador Brotons (composi-
tor català), Girí Marsalék (flautista 
del Quintet de Vent de Praga) i amb 
el Bartók Quartet. Així mateix, habi-
tualment rep consell del seu mestre, 
Claudi Arimany. 

El passat mes d’abril quedà fi-
nalista al Cinquè Concurs Paper de 
Música de Capellades i, darrera-
ment, ha estat guardonat amb el ter-
cer premi del Concurs de Música 
de Cambra Montserrat Alavedra.

I N T È R P R E T S
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Tot i que el repertori de quartet de 
flautes és realment poc habitual, els 
components de Flautes d’Adri som 
els primers que hem quedat grata-
ment sorpresos per la quantitat de 
música escrita expressament per a 
aquesta formació. Amb una gran 
il·lusió ens hem posat a treballar des 
de fa dos anys en la recerca i en l’es-
tudi d’aquest repertori, i, durant 
aquest temps, hem arribat a reunir 

una important quantitat de música 
de tots els estils, des del barroc fins 
als nostres dies. 

Al concert d’avui oferim una 
mostra d’aquesta sèrie d’obres, tot 
centrant-nos, en primer lloc, en les 
èpoques barroca i clàssica (segles 
XVIII i XIX), representades per Georg 
Philipp Telemann i Antonín Reicha, 
respectivament, i, a la segona part, en 
la música del segle XX. 

PRIMERA PART

GEORG PHILIPP TELEMANN 

 
Concert per a quatre violins,  
en Re major, TWV 40:202 

 
Escrit per a quatre violins, el Concert 
en Re major de Telemann és l’única 
obra del programa que no és origi-
nal per a quatre flautes. Cal dir, 
però, que en aquella època molta 
música s’escrivia sense especificar 
amb quins instruments s’havia de 
tocar i, així, podia ser interpretada 
per qualsevol instrument melòdic. 
Era molt freqüent, doncs, que una 
part de flauta la toqués un violí o 
un oboè i viceversa. Ens ha semblat 
adient, atesa la proximitat de la tes-
situra d’aquests instruments, adaptar 
per a nosaltres aquest concert, ja 
que els canvis que hi hem hagut de 
fer són mínims. 

ANTONÍN REICHA 

 
Quartet per a quatre flautes, 

en Re major, op. 12 
 
Antonín Reicha va néixer a Praga el 
1770, el mateix any que Beethoven. 
No és casualitat, doncs, que al seu 
quartet trobem moltes semblances 
amb el compositor de Bonn, com, 
per exemple, els canvis sobtats de 
dinàmica i les sorpreses harmòni-
ques. Es tracta d’una obra d’enverga-
dura que, per la riquesa i la varietat 
dels temes i la perfecta estructura, 
està ben bé a l’altura de molts quar-
tets de corda o altres obres impor-
tants del repertori de cambra. 
A la segona part del nostre concert, 
oferirem una mostra dels diferents 
aspectes de la música per a quatre 
flautes escrita durant el segle XX. 
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ALEKSANDR TXEREPNÍN 

 
Quartet per a flautes, 
en Fa major, op. 60 

 
En primer lloc podreu escoltar una 
obra d’Aleksandr Txerepnín, compo-
sitor rus que fou amic d’un il·lustre 
compatriota seu, Serguei Prokófiev. 
Txerepnín ens comunicarà tres estats 
d’ànim diferents: festiu, al primer 
moviment, que ens introdueix a 
l’ambient d’una església i ens evoca 
de forma descriptiva els corals i les 
sonoritats de l’orgue i el repic de les 
campanes; un segon temps malenco-
niós, quasi com una cançó de bressol 
plena de tendresa, i, finalment, un 
toc d’humor que ens ve donat pel 
fet, ben insòlit, de representar musi-
calment allò que passa, com diu el 
títol, a la cuina. 

 
CÉSAR GUERRA-PEIXE 

 
Em quatro flautas 

 
Seguidament, presentem una obra del 
compositor brasiler César Guerra-
Peixe escrita en un estil molt més 
contemporani, en el qual la disso-
nància és present constantment, 
però d’una manera molt aconsegui-
da, suggerent i efectista, tot utilitzant 
amb destresa els recursos naturals de 
la unió de quatre flautes, sense caure 
en la vulgaritat i obtenint unes so-
noritats sorprenents. 

PIERRE-MAX DUBOIS 

 
Quartet per a quatre flautes 

 
El quartet de Pierre Max Dubois, 
com el de Txerepnín, ens passeja per 
diferents emocions. Però l’estil d’a-
quest no és ni tan tradicional com 
aquell ni tan modern com el de 
Guerra-Peixe. Destacarem el darrer 
temps, en el qual les flautes imiten 
el so d’un tambor. 

 
FAUSTIN JEANJEAN 

 
Ski-Symphonie, per a quatre flautes 
 
Per acabar, de Faustin Jeanjean, fran-
cès igual que Dubois, Ski-Symphonie, 
una peça breu d’un sol moviment 
que podríem definir, d’una forma 
poètica, amb aquestes paraules: una 
pel·lícula en blanc i negre que ens 
parla de joves enamorats que es di-
verteixen dibuixant línies sinuoses 
sobre la neu.

SEGONA PART
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PAU CASTANYER

PATRICIA DE NOJORDI GENDRA

ESTEVE ZULET

ATENTS A LA PRESENTACIÓ DEL CONCERT

RECULL GRÀFIC



NO HI HA DUBTE QUE LA MÚSICA  
QUAN ÉS BEN INTERPRETADA 
POT SER VISCUDA AMB INTENSITAT 

DIARI D’IGUALADA, 
DIA 21 DE GENER DEL 1995
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CONCERT DE PRIMAVERA  

 
Duo Reinecke 

JOSÉ LOZANO, clarinet, 
ANTONIO SORIA, piano

   Sonata per a clarinet i piano           JOHANN BAPTIST VANHAL 
   núm. 3, en Si b major 
         Allegro moderato — Adagio cantabile — Rondó. Allegretto 

 
   Adagio, per a clarinet i piano, op. 23 HEINRICH BAERMANN 
    
   Sonata, per a clarinet i piano                         FRANCIS POULENC 
         Allegro tristamente — Romanza — Allegro con fuoco 
    

 
   Tres romances, per a oboè i piano, op. 94 ROBERT SCHUMANN 
         Moderato — Semplice, affettuoso... poco vivo — Moderato 

 
   Self-Paràfrasi, per a clarinet i piano       XAVIER MONTSALVATGE 
         Vivo, Moderato, Vivo 
 
   Sonatina, per a clarinet i piano                          PIERRE SANCAN
         Allegro — Andante sostenuto — Vivo 

 
   Sonatina, per a clarinet i piano, op. 29             MALCOLM ARNOLD 
         Allegro con brio — Andantino — Furioso

N Ú M E R O

27

Cape l lade s, 19 i  20 de  maig  de l  1995

P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART



Bona nit i benvinguts a aquest Concert de Primavera protagonitzat pels 
guanyadors del Concurs per a la Promoció de Joves Intèrprets que organitzem 
cada any, avui el Duo Reinecke, format per José Lozano, clarinet, i 
Antonio Soria, piano. 

Us haig de dir que, quan van guanyar, precisament avui fa exactament un 
any, el mestre Ros-Marbà va quedar summament sorprès de la qualitat 
d’aquest duo guanyador i del que això representava, en definitiva, per al nivell 
del concurs i de la seva evolució en l’espai de quatre anys. 

Tot i que vénen d’Albacete, el pianista Antonio Soria és de formació 
barcelonina. 

És un duo amb una compenetració, una sensibilitat i una maduresa poc 
habituals en joves de la seva edat. A més, són dels que gaudeixen fent música 
i això ho encomanen al públic que els escolta. 

Ens porten un programa que, tot i essent de música contemporània en la 
seva major part, és per passar una estona ben agradable. És més: no és gaire 
freqüent tenir l’oportunitat d’escoltar obres on els intèrprets arrisquen tant en 
moments determinats com les que sentirem avui, ja ho comprovareu vosaltres 
mateixos. 

I acabem recordant... per gaudir tots plegats d’una millor audició. 

Amb tots nosaltres el Duo Reinecke, amb  
José Lozano, clarinet, 

 i Antonio Soria, piano. 

P R E S E N T A C I Ó



 
DUO REINECKE 

JOSÉ LOZANO, clarinet, 

ANTONIO SORIA, piano 
 
José Lozano (Gor, Granada, 1964) i 
Antonio Soria (Albacete, 1967) for-
men un duo estable, amb seu a Al-
bacete, des de l’agost del 1990. 

Sol·licitats, en primer lloc, pel 
Consorci Cultural d’Albacete per 
oferir una sèrie de concerts didàc-
tics, fan la presentació davant el pú-
blic de la seva ciutat al concert      
d’inauguració del curs 1990/91 del 
Real Conservatorio Profesional de 
Música y Escuela de Danza d’Alba-
cete. L’abril del 1991 ofereixen una 
sèrie de concerts a diversos llocs de 
l’Estat, i realitzen una gravació a 
Ràdio Nacional d’Espanya (Ràdio 
2), a Prado del Rey, Madrid, durant 
el mes de maig del mateix any. 

Són seleccionats per la Generalitat 
de Catalunya per participar a la Mos-
tra Jove 1991, realitzada a Barcelona. 

L’octubre del 1991 formen part de 
la selecció, portada a terme per l’Ins-
tituto de la Juventud, de grups de 
música de cambra, la qual es va cele-
brar a l’Auditori Nacional de Madrid. 

Durant el mateix mes realitzen 
una gira de concerts per Polònia, 
convidats per l’Associació de Con-
certs de Rybnik, on obtenen un gran 
èxit i són convidats a participar al 
Festival Internacional de Música de 

Cambra de Katowice i a oferir con-
certs amb orquestres de cambra i sim-
fòniques, a més de l’activitat com a 
duo, que dediquen a l’enregistrament 
d’un CD produït i editat per la casa 
discogràfica Pavane Records de 
Brussel·les. 

Un dels principals al·licients d’a-
quest treball discogràfic és donar a 
conèixer, més enllà de les fronteres 
espanyoles, una versió de Self-Paràfrasi, 
que pot ser qualificada d’històrica, ja 
que fou assessorada musicalment pel 
mateix Xavier Montsalvatge, que, als 
seus 80 anys, signa el pròleg d’aquest 
CD, al qual s’afegeix l’interès dels co-
mentaris escrits per destacades figures 
de la composició i de la interpretació 
internacional, com el compositor Joa-
quín Rodrigo, el clarinetista Vicente 
Peñarrocha i els pianistes Walid Akl, 
Josep M. Colom i Ramon Coll. 

El maig del 1994, el Duo Rei-
necke guanya el Cinquè Concurs Pa-
per de Música de Capellades, per 
unanimitat del jurat, el qual és presidit 
pel prestigiós director d’orquestra 
Antoni Ros-Marbà.
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JOHANN BAPTIST VANHAL 

 
Sonata per a clarinet i piano núm. 3,  

en Si b major 
 

Comencem amb un compositor bo-
hemi del segle XVIII. Aquesta Sonata 
en Si bemoll major de Wanhal ha estat 
escollida especialment per iniciar el 
concert perquè és una de les primeres 
sonates escrites per a clarinet i piano, 
i perquè té un notable interès musi-
cal: al primer moviment es pot apre-
ciar un estil molt clàssic, semblant al 
de Mozart, a qui admirava molt el 
compositor. Al segon moviment tro-
bem un estil que s’avança a Beet-
hoven i al romanticisme per la seva 
gran expressivitat, amb algunes remi-
niscències del barroc per l’abundant 
ornamentació, i, per acabar, tenim un 
moviment molt típic d’aquestes com-
posicions: un rondó alegre en què els 
dos instruments canten amigable-

ment, tot alternant diferents estrofes 
entre una tornada instrumental. 

 
HEINRICH BAERMANN 

 
Adagio, per a clarinet i piano, op. 23 

 
La primera vegada que el Duo Rei-
necke va interpretar aquesta obra ho 
va fer a la sala d’actes del Conser-
vatori Superior de Música del Li-
ceu de Barcelona, concert en què va 
presentar el seu primer disc compac-
te al Canal Internacional de TVE i a 
altres mitjans de comunicació. Aques-
ta sala, amb més de 150 anys d’anti-
guitat, és, potser, l’únic espai escènic 
del Liceu que es conserva després de 
l’incendi del gran mausoleu de l’ò-
pera a Catalunya. 

Aquest adagio de Baermann va ser 
atribuït a Richard Wagner fins que  
el musicòleg alemany Hans-Georg 

PRIMERA PART

COMENTARI MUSICAL 

INTRODUCCIÓ

El Duo Reinecke es va formar l’agost del 1990 com a resultat de la unió de 
dos músics compromesos amb el seu treball, amb l’ànim de cobrir un buit 
existent al nostre país: crear una agrupació de música de cambra estable cen-
trada a divulgar la literatura musical escrita per a clarinet i piano. El següent 
programa com-prèn una selecció d’obres que, a través de l’evolució del temps 
i de contrastos estilístics, dóna una amena i rica visió de la música escrita per 
a clarinet i piano, i mostra, mitjançant la música de cambra, la unió de dos 
solistes que dialoguen junts, discuteixen o s’uneixen en un sol instrument 
universal: la música. 
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Bach va descobrir, gràcies a les seves 
investigacions, que es tractava d’una 
obra de Joseph Baermann, emulant 
molt dignament l’estil d’ària operís-
tica, segons va advertir a la Neue 
Zeitschrift für Musik, núm. 4, del 1964. 
La versió original és per a clarinet 
amb orquestra de corda, però, en 
aquest cas, el piano la substitueix i 
serveix de suport harmònic i am-
biental al formós discurs melismàtic 
que canta el clarinet. 

 
FRANCIS POULENC 

 
Sonata, per a clarinet i piano 

 
Avancem en el temps per trobar-nos 
davant d’un compositor molt especial 
del repertori francès, per la varietat 
d’elements que conté la seva música: 
Francis Poulenc. Membre de l’ano-
menat «grup dels sis», fundat per Erik 
Satie, segons fonts musicològiques, 

Poulenc va aportar obres mestres a la 
música de cambra, entre les quals tro-
bem aquesta Sonata per a clarinet i  
piano, una de les més importants del 
repertori. En aquesta sonata (molt di-
ferent de la que ha obert el concert 
d’avui), l’autor deixa veure la influèn-
cia d’altres cultures, el seu caràcter 
intimista i la seva actitud de recerca 
contínua sota una estètica sempre 
fidel al gust del públic. En alguns 
moments es poden sentir línies melò-
diques del clarinet que recorden cants 
àrabs; al primer moviment hi ha grans 
contrastos de caràcter, tot passant de 
l’extravertit al més íntim en qüestió 
de segons... Fins i tot sembla que el 
compositor vulgui hipnotitzar-nos en 
alguns moments, com passa amb un 
fragment del segon moviment, una 
romanza, en què la profunda expressi-
vitat és conduïda per dissenys musi-
cals d’esquema tan similar i ritme tan 
continu com el tic-tac d’un rellotge o 
un paisatge monòton i infinit. 

SEGONA PART

ROBERT SCHUMANN 

 
Tres romances, op. 94 

 
Entrem de ple al romanticisme amb 
Schumann. La personalitat altament 
romàntica d’aquest músic, que, a més, 
posseïa dues personalitats oposades, 
contradictòries i complementàries, el 
va portar a diversos intents de suïcidi, 
sempre obsessionat per assolir la per-
fecció en l’expressió de la seva música. 

Aquestes dues personalitats, que ell 
mateix batejà amb els noms d’Euse-
bius i de Florestan, són com dos fo-
llets, sempre presents a la seva obra; si 
l’un és extravertit i simple, l’altre és 
introvertit i transcendental, tot unint-
se en una barreja emocionalment ex-
plosiva per la força dels seus elements. 
A l’opus 94 hi ha un moment en què 
podem apreciar especialment la pre-
sència d’aquest gran contrast: el pas a 
la secció central del simplice, affettuoso. 



Schumann és anomenat, amb raó, 
el poeta del piano, i es caracteritza, 
entre altres coses, per compondre 
peces de gran contingut poètic, de 
curta extensió i d’una bellesa molt 
personal, que pot apreciar-se si s’es-
colta la seva música amb el cor obert. 

Aquestes Romances, opus 94 foren 
escrites per Schumann per a oboè i 
piano, per a violí i piano o per a cla-
rinet en La o en Si bemoll i piano, i 
encara que es puguin trobar més ver-
sions, per la bellesa de la música, el 
clarinet i el piano ofereixen, potser, 
la més bella de les possibilitats gràcies 
a la sinceritat i a l’elegància amb què 
s’uneixen els seus timbres, en  un 
únic instrument que evidencia la 
personalitat profunda, amable i con-
tradictòria del compositor saxó. 

 
XAVIER MONTSALVATGE  

 
Self-Paràfrasi, per a clarinet i piano 

 
Arribem a una obra que el Duo 
Reinecke sempre ha tocat als con-
certs. El mateix autor assessorà la 
versió que el duo enregistrà al seu 
disc per al segell Pavane Records, de 
difusió mundial. 

No hi ha res millor per presentar 
aquesta obra que el text del mateix 
mestre, el qual va servir de pròleg a 
la gravació: «El 1958 vaig obtenir el 
Premi Òscar Esplà per la meva Par-
tita per a orquestra. Deu anys després 
em varen demanar una obra per a 
clarinet i piano. Vaig intentar crear-la 

responent a la tendència estètica que 
llavors em dominava, sense arribar a 
donar l’empenta a la partitura, cosa 
que motivà la meva decisió d’extreu-
re el tema fugat de l’últim moviment 
de la Partita 1958, respectant fins a 
cert punt la idea essencial, però ela-
borant-la amb la suficient llibertat 
perquè tingués el caràcter de paràfra-
si del seu contingut, tot despullant-lo 
del context simfònic per reduir-lo a 
una sola línia melòdica apta per al 
clarinet combinada amb una adapta-
ció lliure de l’element pianístic. Així 
va néixer el que em semblà justificat 
titular Self-Paràfrasi, nom amb què la 
música fou editada el 1969. 

La peça, afortunadament, ha asso-
lit una considerable difusió i m’ha 
proporcionat algunes ocasions d’es-
coltar-la bellament interpretada. Po-
ques vegades, tanmateix, ho ha estat 
tan encertadament com en la versió 
que ofereix el Duo Reinecke, for-
mat pel clarinetista José Lozano i pel 
pianista Antonio Soria. Lozano ha 
assolit el ple domini d’una tècnica 
neta i àgil, que li permet qualsevol 
faramalla virtuosística sense perdre 
una dicció rigorosament musical 
aconseguida amb una justa varietat 
de matisos dinàmics i expressius que 
enriqueixen la policromia sonora de 
la composició. Les coordenades del 
clarinet es combinen feliçment amb 
el piano d’Antonio Soria, que asso-
leix una estricta sincronització sense 
que per això deixi de tenir una 
atractiva soltesa que anul·la tota sen-
sació de forçat servei a la materialitat 



de l’escriptura, la qual cosa equival a 
dir que José Lozano i Antonio Soria 
formen un duo equilibrat que posa 
de manifest tant la seriosa professio-
nalitat com l’aguda sensibilitat de 
dos artistes excel·lents». 

 
PIERRE SANCAN 

 
Sonatina, per a clarinet i piano 

 
En l’afany de divulgar la música 

de cambra escrita per a aquest tipus 
d’agrupació, el Duo Reinecke pre-
senta, als nombrosos concerts orga-
nitzats per Paper de Música, diverses 
estrenes d’extraordinari interès al 
nostre país. Una d’elles és aquesta 
composició de Pierre Sancan. 

Dintre d’una estètica contempo-
rània molt assequible, i amb certes 
afinitats amb el llenguatge de Mont-
salvatge, motiu pel qual ens com-
plau presentar-la després d’escoltar 
el mestre català, la Sonatina de San-
can per a clarinet i piano exigeix un 
important domini tècnic de l’instru-
ment i suposa una perfecta demos-
tració que el llenguatge pertanyent 
a la tonalitat, sense rebutjar passatges 
bitonals, no està esgotat sinó ple de 
possibilitats expressives en mans 
d’un artista tan bon coneixedor de 
l’ofici com Pierre Sancan. 

Com va fer en el seu moment 
Debussy amb la Rapsòdia núm. 1, San-
can dedica aquesta obra a un professor 
del Conservatori Nacional Superior 
de París –en aquest cas Ulysse Delé-

cuse– i la destina a ser peça de concurs 
de final de carrera. Obra publicada per 
l’editorial Durand, el 1963, té un 
plantejament compositiu plenament 
cambrístic i ambdós instruments es 
complementen formidablement, tot 
aconseguint un resultat estètic de gran 
qualitat i interès. 

 
MALCOLM ARNOLD 

 
Sonatina, per a clarinet i piano,  

op. 29 
 

Aquesta obra, molt freqüent als con-
certs del Duo Reinecke, presenta un 
atractiu per al públic basat en un 
llenguatge ple d’elements jazzístics 
en què el ritme és un factor molt 
important. 

Arnold és el compositor de bandes 
sonores molt populars, com la de la 
pel·lícula El pont sobre el riu Kwai, però 
demostra la seva veritable formació 
com a compositor a les seves obres de 
concert. La present Sonatina té una 
estructura idònia per finalitzar aquest 
concert, ja que amb elements de ten-
sió creixent s’arriba a un final impe-
tuós, una mica frenètic, exigint en tot 
moment una excel·lent compenetra-
ció entre els dos instrumentistes, que, 
o bé seguint un complicat esquema 
rítmic alternat entre ells, o bé barre-
jant-se en un lirisme evocador de les 
profundes peces negres del jazz, han 
de saber mostrar la força i el contin-
gut d’una música aparentment de 
fàcil textura, però rica en recursos per 
seduir el públic.
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LA GENT ES MOSTRÀ, COM ALTRES VEGADES,  
 IMPRESSIONADA I AGRAÏDA

PAPER DE MÚSICA SURT  
AL DIARI REGIÓ 7,  

INSTAL·LAT A IGUALADA. 
DIA 24 DE MAIG DEL 1995

JOSÉ LOZANO  
PARLA D’UNA ALTRA OBRA

ANTONIO SORIA 
PRESENTANT UNA DE LES OBRES
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LA VEU DE L’ANOIA, DIA 26 DE MAIG DEL 1995

LA GRAN QUALITAT 
DEL CONCERT 
VA SER ASSABORIDA PER POCA GENT,  
EL DIUMENGE A LA TARDA...

... PERÒ LA MAGDALENA NO HI VA PAS FALTAR
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CONCERT D’ESTIU  

 
Georgina Baird-Smith, violoncel 

Mariela Konstantinova, piano

   Toccata per a violoncel i piano              GIROLAMO FRESCOBALDI 
                                                                                        Adaptació: GASPAR CASSADÓ 

 
   Sonata per a violoncel i piano núm. 1, JOHANNES BRAHMS 
   en Mi menor, op. 38 
         Allegro non troppo — Allegretto quasi menuetto — Allegro   

                                                                                                       
   Cinc peces d’estil popular, ROBERT SCHUMANN 
   per a violoncel i piano, op. 102 
         Vanitas vanitatum. Mit humor (Amb humor) 
          Langsam (Lent) 
          Nicht schnell, mit viel ton zu spielen (Sense pressa, tocar amb molta sonoritat) 
          Nicht zu rasch (No massa de pressa) 
          Stark und markirt (Fort i marcat) 

 
   Élégie, per a violoncel i piano,                           GABRIEL FAURÉ 
   en Do menor, op. 24 
                                                        
   Papillon, per a violoncel i piano, op. 77  

   Requiebros, per a violoncel i piano,                   GASPAR CASSADÓ 
   en Re major

N Ú M E R O
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Cape l lade s, 8 de  ju l i o l  de l  1995

P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART



Bona nit i benvinguts a aquest Concert d’Estiu que ens ve de la mà de dues 
finalistes del nostre concurs: Georgina Baird-Smith, violoncel, i Mariela 
Konstantinova, piano. 

Tant l’una com l’altra ens porten aires forans, ja que la Georgina ha estat 
formada a París amb perfeccionament a Londres, i la Mariela ho va fer fins als  
divuit anys a Bulgària, on va néixer. 

Des dels anys 1990 i 1993 respectivament, estan a Barcelona continuant 
estudis i plenament integrades en la vida musical del país. 

En aquest sentit, destaquem del currículum de la violoncel·lista que és mem-
bre de l’orquestra de la comèdia musical «Cal dir-ho?» de la Companyia 
Flotats, al teatre Poliorama de Barcelona. I de la pianista, que ha estat acom-
panyant d’instrument a l’Escola de Música de Barcelona durant els anys 
acadèmics del 1991 al 1994. 

I avui les tenim aquí, com a duo, per oferir-nos un programa ben atractiu, 
més dens a la primera part, sobretot pel que fa a la sonata de Brahms, compo-
sitor considerat dels més difícils a l’hora de fer música de cambra; i amb una se-
gona part més llarga, formada per algunes obres ben conegudes. 

Esperem, doncs, que passeu una estona molt agradable amb el duo de vio-
loncel i piano format per Georgina Baird-Smith i Mariela Konstantinova. 

Després us oferirem el refresc habitual al jardí. No caldrà, doncs, plegar les 
cadires. Recordem.... per gaudir tots plegats d’una millor audició. 

I ara amb tots nosaltres Georgina Baird-Smith, violoncel, 
     i Mariela Konstantinova, piano. 

P R E S E N T A C I Ó



 
GEORGINA BAIRD-SMITH 
Violoncel 
 
Neix el 1971 a París. Cursa estudis 
musicals al Conservatori de Boulo-
gne (París) amb Xavier Gagnepain i 
obté els diplomes de final d’estudis 
de violoncel i de solfeig. 

Ha fet cursos d’interpretació i 
d’ensenyament a la Guildhall School 
of Music de Londres, amb el professor 
Stefan Popov, tot obtenint el di-
ploma AGMS amb menció cum laude. 

El setembre del 1993 fa el curs 
superior a l’Escola de Música de Bar-
celona amb el professor Lluís Claret. 

Del novembre del 1994 fins al 
juny del 1995, estudia al Centro de 
Formación Musical Tristán de Ma-
drid, amb el professor Aleksandr Fe-
dorchenko. 

Ha obtingut les beques Erasmus 
(1989-1993) i The Hope Scott Trust 
(1993-1994). 

És membre de l’orquestra de la 
comèdia musical Cal dir-ho?, de la 
companyia Flotats, al teatre Polio-
rama de Barcelona. 

Ha participat als següents recitals: 
el març del 1992, a Oxford (Institut 
Francès); el novembre del mateix 
any, amb la Guildhall Opera Orches-
tra en l’obra La Duègne, sota la direc-

ció de Rostropovitch; el febrer del 
1993, a  la St. James Nordland Church 
de Londres, i ofereix recitals regulars 
amb The Bowbelles, un quartet de 
violoncels de Londres. 

El maig del 1994 obté l’accèssit al 
VII Concurs Germans Claret i, el 
març del 1995, és semifinalista al Con-
curs Internacional de Violoncel de 
Belgrad, Iugoslàvia. 

Ha rebut classes magistrals del 
Takács String Quartet, a Londres, i de 
Marçal Cervera, a Barcelona. 

És professora de violoncel al Cen-
tre d’Educació Musical de Terrassa. 

Ha enregistrat un disc, In memo-
riam Pau Casals, amb l’orquestra de 
violoncels de Barcelona i amb Lluís 
Claret. 

I N T È R P R E T S
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MARIELA KONSTANTINOVA 
Piano 
 
Nascuda el 1972 a Plovdiv, Bulgà-
ria. Comença els estudis a l’Escola 
Municipal de Música de Plovdiv i 
aconsegueix el diploma de final d’es-
tudis de piano, d’acompanyament, 
de música de cambra, d’història de 
la música, de mètodes d’ensenya-
ment musical, d’harmonia i de con-
trapunt. 

Del setembre del 1990 fins al 
juny del 1995, cursa estudis superiors 
de piano a l’Escola de Música de 
Barcelona amb el professor Albert 
Attenelle, de música de cambra amb 
els professors Marçal Cervera, Josep 
Pons, Ernest Martínez i Jordi Mora, 
i d’harmonia i formes musicals amb 
Benet Casablancas. Obté el diploma 
de «Licenciate in Pianoforte playing» 
a la Guildhall School of Music de 
Londres. 

El maig del 1992, obté el tercer 
premi al Concurs de Piano Ciutat 
de Berga i el segon premi al Con-
curs de Joves Intèrprets de Piano de 
Catalunya, celebrat a Vilafranca del 
Penedès. 

Ha estat pianista acompanyant de 
la classe de violí de Gerard Claret, a 
l’Escola de Música de Barcelona, en-
tre el 1991 i el 1994. 

Ha intervingut als Pòdiums de 
Joves Intèrprets, organizats per Joven-
tuts Musicals de Catalunya, i al cicle 
de concerts organitzat per Joventuts 
Musicals de Barcelona. 

Ha rebut classes magistrals de mú-
sica de cambra de Bernard Green-
house i de piano de Georgy Sebök, 
Karl Engel, Joaquín Achúcarro i 
Maria Joao Pires. 

Com a duo, el maig del 1994, van 
quedar finalistes al Cinquè Concurs 
Paper de Música de Capellades, van 
obtenir l’accèssit al Concurs de 
Música de Cambra de Castellterçol i 
han estat promocionades per Joven-
tuts Musicals de Barcelona, tot parti-
cipant a recitals oferts per Catalunya.



JOHANNES BRAHMS 

 
Sonata per a violoncel i piano 
núm. 1, en Mi menor, op. 38 

 
Aquesta primera sonata per a violon-
cel i piano, que es va començar a 
compondre l’any 1862 i es va acabar 
el 1865, va tenir un èxit públic imme-
diat. Se l’anomenava Sonata pastorale 
per la seva frescor i espontaneïtat. 

Allegro non troppo. Moviment amb 
tres temes. El primer tema, espressivo 
legato, domina per la seva força 
radiant i la noblesa de to. El segon 
tema es mostra més tens i rítmic. El 
tercer també apareix contrastat: me-
lòdic, tendre i misteriós. 

Allegretto quasi menuetto. El tema 
de l’allegretto és ple de gràcia pel seu 
joc spiccato una mica malenconiós. 
Pel que fa al trio central, és melòdic 
i d’un lirisme força apassionat. 

Allegro. Aquest moviment final 
s’oposa a la simplicitat formal dels 
dos moviments anteriors. Uneix, en 
efecte, l’estructura de la sonata amb 
tres temes i el seu desenvolupament 
en fuga. 

 
GIROLAMO FRESCOBALDI 

 
Toccata per a violoncel i piano 

 
El terme italià toccata és el participi 
del verb toccare: tocar. Una toccata és 
una peça escrita en un estil lliure, 
generalment per a teclat, que incor-
pora elements de virtuosisme desti-
nats a posar en relleu el «tocar» de 
l’instrumentista. 

Aquesta Toccata només pot ser 
interpretada en públic si s’esmenta el 
nom de Gaspar Cassadó, que va fer 
els arranjaments per a violoncel i 
piano, l’any 1953. 
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SEGONA PART

ROBERT SCHUMANN 

 
Cinc peces d’estil popular, 

per a violoncel i piano, op. 102 
 
Aquest cicle es va compondre l’abril 
del 1849 i va ser interpretat, per pri-
mera vegada, el 8 de juny del 1850 
per Clara Schumann, en ocasió de 

l’aniversari del seu espòs, i pel vio-
loncel·lista Andreas Grabau, a qui es-
tà dedicada l’obra. 

Schumann escollí per a aquestes 
peces el to íntim de la Hausmusik 
d’inspiració popular. Són per da-
munt de tot ritmes de danses estilit-
zades que aporten el toc folklòric 
desitjat. 

COMENTARI MUSICAL 

PRIMERA PART



Vanitas Vanitatum. Mit humor. 
Títol irònic per a aquesta primera 
peça en què reconeixem, en el tema 
principal, les danses camperoles. El 
violoncel tanca aquesta pàgina amb 
un virtuosisme ostentós. 

Langsam. Una cançó de bressol 
tendra, ingènua i poètica, amb un 
episodi central contrastant molt 
breu, en menor. 

Nicht schnell, mit viel ton zu spielen. 
Una balada curiosa en què la prime-
ra frase del violoncel, amb un estrany 
desfasament rítmic, fa el paper d’un 
recitatiu seguit d’un cor: joc de sise-
nes animades amb el violoncel. 

Nicht zu rasch. Dos compassos ale-
gres a l’uníson introdueixen aquesta 
divertida i desenfadada marxa; al trio 
en Si menor, passa el record tendre de 
l’Intermezzo del Carnaval de Viena 
escrit deu anys abans. 

Stark und markirt. Impetuós i bri-
llant, el final està marcat per un estil 
fogós del violoncel que alterna cor-
xeres i triplets. Tanca aquest quadern 
amb un to molt alegre i brillant. 

 
GABRIEL FAURÉ 

 
Fauré compongué, principalment en 
el primer període, tota una sèrie de 
peces aïllades, com per exemple les 
conegudes Élégie i Papillon. 

Élégie, en Do menor, op. 24 
 
Dedicada al violoncel·lista Jules Loeb 
i creada a París, a la Société Natio-
nale, el 15 de desembre del 1883. 
Concebuda primitivament com un 
moviment lent d’una sonata, conser-
va d’aquesta última la forma amb dos 
temes (A-B-A). El lament inicial, 
centrat pel violoncel, l’expressivitat i 
la puresa de línies asseguraren l’èxit 
d’aquesta partitura. 

 
Papillon, per a violoncel i piano, 

op. 77 
 
Petita peça en què l’agilitat tècnica 
del violoncel ha de deixar lloc al vol 
elegant de la papallona. Es toca d’una 
manera molt àgil i ràpida. Al mig tro-
bem un cant molt líric que expressa 
el vol graciós de la papallona i acaba 
reprenent el to àgil i lleuger. 

 
GASPAR CASSADÓ  

 
Requiebros, per a violoncel i piano, 

en Re major 
 
Cassadó, un dels grans violoncel·lis-
tes catalans del nostre segle, va dedi-
car aquesta peça «à son très cher 
maître Pablo Casals». 

Aquí, Requiebros porta bé el seu 
nom: és una fantasia musical plena de 
sentiments, dolçor, energia i passió.
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RECULL GRÀFIC



LA VEU DE L’ANOIA,  
DIA 30 DE JUNY DEL 1995

ÉS BO QUE LES EMOCIONS  
NO AMAGUIN  
LES CRÍTIQUES POSITIVES

COMUNICACIÓ SENSE PARAULES  
PER EXPRESSAR, TAMBÉ,  

ELS SENTIMENTS DEIXATS PEL CONCERT
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POSTAL DE LA MARIELA, DES DE INSBRUC,  
RECORDANT L’ESTADA A CAPELLADES

EL MALAGUANYAT  
SALVADOR ROMERO,  
D’IGUALADA, 
ASSISTIA SOVINT ALS CONCERTS  
DE PAPER DE MÚSICA

CARTA DE LA GEORGINA DES DE LONDRES  
ON EXPLICA ELS SEUS PROJECTES 

I RECORDA ELS BONS MOMENTS PASSATS A CAPELLADES
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CONCERT DE TARDOR  

 
Daniel Ligorio, piano

   Arabeske per a piano, en Do major, op. 18      ROBERT SCHUMANN 
 

   Fantasia per a piano, en Do major, op. 17  ROBERT SCHUMANN 
         Appassionato e fantastico 
          Maestoso e con energia 
          Sostenuto  
 

 
   Sonata per a piano núm. 30,           LUDWIG VAN BEETHOVEN 
   en Mi major, op. 109  
         Vivace, ma non troppo  
          Prestissimo 
          Andante, molto cantabile ed espressivo 
 

   Suite Iberia, tercer quadern ISAAC ALBÉNIZ 
         I. El Albaicín 

 
   Sonata per a piano, Sz. 80                           BÉLA BARTÓK 
            Allegro moderato 
          Sostenuto e pesante  
          Allegro molto

N Ú M E R O
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Cape l lade s, 4 de  novembre  de l  1995

P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART



Bona nit i benvinguts a aquest Concert de Tardor amb el que Paper de Música 
cumpleix set anys i el quart en aquesta sala. 

Per celebrar-ho comptem amb un artista molt notable, tant per la seva joven-
tut com per la seva trajectòria: Daniel Ligorio. Crec que és un dels pianistes 
més brillants que ha passat pel conservatori del Bruc: ha tret tots els cursos amb 
matrícula d’honor, i un cas així no es dóna amb gaire freqüència. Als seus 20 
anys té una tècnica impecable que li ha fet guanyar nombrosos premis i prota-
gonitzar una colla impressionant de concerts. Naturalment té molt clar que vol 
dedicar la seva vida a la música, totalment recolzat pels seus pares. 

Per arrodonir-ho ens porta un programa d’aquells per passar-ho bé, format per 
obres destacades de compositors cèlebres. Remarcarem la Fantasia de Schumann a 
la primera part i, a la segona part, una sonata de les tres últimes que va compondre 
Beethoven, doncs, de les més perfectes, i la Sonata de Béla Bartók, l’obra més 
important d’aquest compositor, una obra mestra de gran dificultat i que requereix 
un altíssim nivell de tècnica, només a l’abast d’un expert com el Daniel Ligorio. 

Com cada any, aprofitem l’avinentesa de l’aniversari per repetir públicament 
el nostre agraïment a la Núria, al Gregori i al Manel, que ens ajuden en aques-
ta sala sessió rere sessió, i a la Maria i a la Montserrat, que s’encarreguen dels 
rams o les plantes de la sala i dels que es donen als músics. Per a nosaltres és molt 
important comptar amb aquestes col·laboracions tan útils com desinteressades. 

I també us vull donar les gràcies a tots vosaltres perquè formeu un públic amb 
les qualitats més preuades que pot desitjar la millor sala de concerts: atent i respec-
tuós fins a tal punt, que fa unes quantes setmanes un assistent habituat des de 
sempre a anar a concerts i que avui està entre nosaltres em va comentar: «Gemma, 
el respecte del públic d’aquesta sala envers la música es troba tan sols en els llocs 
més selectes». Per això us estic profundament reconeguda. 

I gràcies també a Ràdio Nacional, que avui és aquí enregistrant i col·laborant, 
així, a donar a conèixer aquests joves valors. 

Per acabar felicitem-nos tots plegats per aquest setè aniversari i que per molts 
anys ens puguem anar reunint al voltant de la bona música amb joves intèrprets. 
Després, com sempre, hi haurà el refresc. 

I ara amb tots nosaltres, amb un gran programa per celebrar el nostre aniversari, 
aquest jove artista de Martorell, que sentim tan veí nostre, i per això n’estem tan 
cofois i orgullosos,  Daniel Ligorio. 

P R E S E N T A C I Ó



 

 
DANIEL LIGORIO 
Piano 

 
Nascut a Martorell, als seus vint anys 
d’edat ha finalitzat, al Conservatori 
Superior de Música de Barcelona, el 
grau superior de piano i de música de 
cambra amb el catedràtic i concertista 
Miquel Farré, i ha obtingut matrícula 
d’honor de piano a tots els cursos. 

Entre els premis aconseguits cal 
destacar els de Joventuts Musicals a 
Vilafranca del Penedès a les categories 
C i A, el primer d’ells a l’edat de nou 
anys, el premi nacional del Concurs 
de Piano Royale, el premi Ciutat de 
Manresa a la categoria C, el premi 
nacional Infanta Cristina, el premi de 
l’Associació Maria Carbonell, el pre-
mi nacional de piano Ciutat de 
Manresa a la categoria B, el diploma 
d’honor a la categoria sènior del 
Concurs Internacional Maria Canals 
i, darrerament, ha guanyat el concurs 
de beques d’estudi per a joves intèr-
prets de piano Sofia Puche. 

Ha fet actuacions a diverses ciutats 
d’Espanya, Alemanya i Bulgària, així 

com enregistraments per a TVE i per 
a TVC. L’any 1988 va ser seleccionat 
per representar Espanya al concert de 
l’UER. 

Els dos darrers anys ha realitzat 
concerts al Festival Internacional de 
Música de Peralada, amb l’Orquestra 
de Cadaqués, i al Festival Internacional 
de Torroella de Montgrí fou selec-
cionat com a solista de la Jove Or-
questra Simfònica de Catalunya, amb 
la qual interpretà el Concert núm. 24 
de Mozart a Figueres, a Cervera i a 
Reus. 

Actualment amplia els estudis, a 
Londres, amb el catedràtic del Royal 
College of Music Yonty Solomon.
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ROBERT SCHUMANN 

 
Arabeske per a piano,  
en Do major, op. 18 

 
El concert s’inicia amb l’Arabeske en 
Do major, opus 18, composta l’any 
1839, al final de la seva etapa pura-
ment pianística. L’obra presenta una 
viva seducció, especialment amb el 
seu tema principal, lleuger i tendre, 
que evoluciona més enllà de la grave-
tat terrestre. Dues estrofes contras-
tants, dos trios, interrompen aquesta 
evolució. La primera en Mi menor, 
amb l’estructura d’un quartet de 
corda, s’eleva fins a arribar a una apas-
sionada confessió abans de la repetició 
del tema, amb dotze compassos de 
transició d’una subtilesa harmònica 
genial. El segon intermedi, en La 
menor, recorda lleugerament el tema 
principal, que s’interromp amb enèr-
gics ritmes de marxa, irrupció sobtada 
de la realitat quotidiana.  

Però l’aparició del tema principal, 
com un somni de la més sorprenent 
qualitat poètica, conserva la darrera 
paraula en el meravellós epíleg, que, 
després d’un llarg suspens harmònic, 
es desfà feliçment dins l’esfera ideal 
de la imaginació. 

Fantasia per a piano,  
en Do major, op. 17 

 
La segona peça és la Fantasia en Do 
major, opus 17, composta l’any 1836. 
En aquesta obra perfecta, l’autor en-
carna la paradoxa del desequilibri 
dintre l’equilibri, del caos dins l’or-
dre, tot aconseguint, sens dubte, la 
millor realització de tota la seva obra 
pianística. Schumann dedicà aquesta 
Fantasia a l’únic músic que podia 
comprendre’l i que immediatament 
la jutjà «meravellosa i magnífica». Liszt 
era aleshores l’únic intèrpret capaç 
d’executar les últimes sonates de 
Beethoven, i Schumann ambicionà 
amb la fantasia prosseguir aquest lli-
natge. De totes les grans pàgines del 
piano romàntic, incontestablement és 
la Fantasia de Schumann la que assu-
meix més dignament aquesta incom-
parable herència. 

Els tres moviments de l’obra se-
gueixen una corba descendent, des 
de la tensió febril del primer movi-
ment, mescla indefinible en què Flo-
restan i Eusebi es troben confosos, a 
la pau dels últims compassos del 
Finale, meditació molt íntima i lírica, 
oposada completament a tot el que 
esperem d’un final tradicional. 

El primer moviment s’acosta a la 
forma de sonata. El començament, 
en Do major, és d’una tensió extra-

COMENTARI MUSICAL 

PRIMERA PART
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ordinària, que, a poc a poc, desapa-
reix en el passatge que segueix, en 
Do menor. Un fragment tempestuós 
en Re menor serveix d’introducció 
a un segon tema, un cantabile en Fa 
major; el moviment s’atura del tot als 
cinc compassos de recitatiu, que aca-
ben amb una suspensió de l’harmo-
nia assenyalada amb un calderó. Tot 
seguit, tornem a un clima apassionat 
que finalment es calma i ens duu al 
gran episodi central, en Do menor, 
que fa les funcions de desenvolupa-
ment. Quan el tema inicial ha apare-
gut per darrer cop, s’inicia la coda 
assenyalada com a adagio, on el segon 
tema es transfigura en una citació del 
sisè lied del cicle beethovenià A l’es-
timada llunyana. Aquesta citació és, 
d’una banda, un homenatge al geni 
de Colònia i, d’altra banda, fa referèn-
cia a la situació vital que Schumann 
passava l’any 1836, ja que havia estat 
separat brutalment de Clara pel pare 
d’aquesta. 

El segon moviment adopta la 
forma de rondó lliure dominat pels 
ritmes en puntet del començament. 
El gran episodi central se subdivideix 
en tres elements contradictoris. Un 
fragment en La bemoll, amb la indi-
cació «una mica més lent», es corres-
pon amb la personalitat d’Eusebi. El 
segueix un passatge de caire entrema-
liat i, finalment, un lliure desenvolu-
pament de la primera estrofa, la qual 
es reexposa íntegrament, envoltada 
per les dues aparicions de la tornada. 
La coda és de gran dificultat tècnica. 

El tercer moviment és d’una belle-
sa i d’una pau sublims, que l’acosten 
molt al Schubert de la Sonata fantasia 
en Sol major, opus 78, i, sobretot, al de 
l’Impromptu en Sol bemoll, opus 90, 
núm. 3, que és citat un parell de ve-
gades. Aquest tercer temps es carac-
teritza per un moviment de caràcter 
estàtic i catàrtic on trobem el procés 
de no-desenvolupament tan estimat 
per Schubert.

SEGONA PART

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 
Sonata per a piano núm. 30,  

en Mi major, op.109  
 

La segona part del concert comença 
amb la Sonata en Mi major, opus 109. 
És una de les tres últimes sonates que 
Beethoven escrigué per a aquest ins-
trument per tant, havia assolit un 
domini de la tècnica compositiva 
d’una perfecció insospitada. 

El primer moviment s’inicia amb 
una amable melodia en el registre 
central de l’instrument, que es veu 
interrompuda per un adagio expres-
siu un xic rapsòdic. Tot seguit tor-
nem a l’atmosfera inicial que, a poc a 
poc, augmenta d’intensitat fins a 
conduir-nos un altre cop al tema ini-
cial. Aquesta vegada, però, després 
del registre sobreagut hi ha una re-
exposició de l’adagio expressiu, i el 
moviment clou amb el tema inicial 



que, lentament, es va diluint fins a 
arribar al repòs. 

El segon moviment s’acosta al 
tradicional scherzo tot mantenint-ne 
l’impuls rítmic. Manca, però, l’es-
tructura tripartida scherzo-trio-scherzo 
perquè la transició entre la primera i 
la tercera part és molt breu. Sempre 
va combinant el temps ben marcato i 
el temps un poco espressivo de caire 
més cantabile. 

El darrer moviment és un tema 
amb variacions en què es pot apre-
ciar el domini total que va arribar     
a assolir Beethoven en l’art de les 
variacions. En destaca la cinquena 
variació, escrita sota la forma d’un 
fugato a tres veus. 

 
ISAAC ALBÉNIZ 

 
Suite Iberia, tercer quadern 

I. El Albaicín 
 

A aquesta segona part del concert 
tenim El Albaicín, que pertany al 
tercer quadern d’Iberia, conjunt de 
dotze impressions per a piano distri-
buïdes en quatre quaderns i compos-
tes per Isaac Albéniz entre el 1905 i 
el 1908. Iberia és, sens dubte, l’obra 
de més èxit d’Albéniz. Les peces són 
d’un caire rapsòdic que el connecten 
directament amb Franz Liszt, amb el 
qual Albéniz havia estudiat a Weimar. 

El Albaicín exposa el primer tema 
en l’ombrívola tonalitat de Si be-

moll menor. Els acords de la mà 
dreta ens recorden el so de la gui-
tarra flamenca, mentre que la mà 
esquerra toca un passatge d’escales. 
El segon tema, introduït a l’uníson, 
és una cobla en mode dòric, monò-
dia d’encanteri característica del 
cante jondo. La segueix un episodi 
apassionat i, després d’una segona 
cobla més ornamentada que la pri-
mera, la peça s’acaba amb el frag-
ment rítmic del començament. 

 
BÉLA BARTÓK 

 
Sonata per a piano, Sz. 80 

 
El concert s’acaba amb la Sonata per 
a piano, Sz. 80, composta el gener 
del 1926. La concentració i la ri-
quesa inventiva d’aquesta obra, així 
com la mestria de la forma i la seva 
novetat, fan d’ella l’obra més 
important de piano de Bartók i una 
de les més grans sonates escrites 
després de Beethoven. 

D’un volum sonor quasi orques-
tral, els dos moviments extrems no 
coneixen el repòs. El moviment lent 
és una mena de sarabanda solitària i 
introspectiva que arriba als límits de 
la sequedat. Escrita en una estricta 
forma ternària, tampoc no aporta 
cap moment de descans. És una 
sonata feta de granit i de marbre 
negre, és una obra mestra quasi 
espantosa.
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REGIÓ 7, 
DIA 31 D’OCTUBRE 
DEL 1995

EL RAM,  
LLIURAT PER UNA AMIGA 

ELS ASSISTENTS HAN GAUDIT 
 I HAN VIBRAT,  

I VOLEN DEIXAR-HO  
ESCRIT EN EL LLIBRE

L’AVI ESTÀ SATISFET  
PER LA INTERPRETACIÓ 
I PER L’ ÈXIT DEL NÉT
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LA VEU DE L’ANOIA,  
DIA 17 DE NOVEMBRE DEL 1995

LA SALA ESTAVA PLENA DE GOM A GOM,  
POTSER JA INTUÏNT QUE EL CONCERT ENTUSIASMARIA

SOVINT, ELS ARTISTES ES MOSTREN AGRAÏTS
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CONCERT D’HIVERN 

 
Q5M Quintet de Metall 

XAVIER PLANAS i ESTHER LÓPEZ, trompeta 
MARCEL MATEU, trompa 
JORDI GIMÉNEZ, trombó 

PEDRO A. CASTAÑO, tuba

   Tres danses                                                 CLAUDE GERVAISE 
         Gaillarde                                                Transcripció PETER REEVE 

          Pavane d’Angleterre 
          Basse danse dans la volonté  
 

   Suite per a quintet de metall EDVARD GRIEG 
         1r mov.: Sarabande                                       Arranjament ALAN CIVIL 
          4t mov.: Ballade 
          5è mov.: Wedding day in Troldhaugen 
 

   Symphony for brass choir VICTOR EWALD 
         Moderato 
          Adagio. Allegro vivace. Adagio 
          Allegro moderato 
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Frère Jacques                                             POPULAR FRANCESA 
Arranjament JOHN IVESON 

                                                                                                      
   Music Hall Suite, per a quintet de metall           JOSEPH HOROVITZ 
        Soubrette song 
          Soft-Shoe-Shuffle 
          The Girls 
 

    West Side Story                                      LEONARD BERNSTEIN 
         Maria                                                Arranjament JACK GALE 
         Tonight  
         I feel pretty  
         Somewhere                                                                        
 

   Un americà a París                                      GEORGE GERSHWIN 
         I got rhythm                                      Transcripció STEPHEN BULLA       
 

   Hiplips II, per a quintet de metall                      LESLIE PEARSON 
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Bona nit i benvinguts al Paper de Música d’hivern! 

El fet d’haver hagut de començar a 2/4 de 10 s’explica perquè un dels com-
ponents del quintet, quan acabi, haurà de marxar corrents cap a Manresa per 
fer un altre concert (amb orquestra, però). 

Avui tenim per primera vegada un quintet de metall en els concerts de les 4 
estacions: Q 5 M, Quintet de Metall. 

Ells són: Xavier Planas i Esther López, trompetes; Marcel Mateu (germà de 
l’Assumpta, ¿recordeu aquella veu d’àngel que hem tingut un parell de vegades 
a Paper de Música?), trompa; Jordi Giménez, trombó, i Pedro Andrés Castaño, 
tuba. Van ser finalistes del concurs de l’any passat i, a més a més, foren el grup 
escollit pel comitè assessor per promocionar juntament amb els guanyadors. 

Són músics joves, de les comarques veïnes del Bages i del Vallès, una mostra 
de les noves generacions que van avançant amb esforç i empenta mitjançant un 
treball tant rigorós com il·lusionat dins el difícil camp de la música i encara dins 
el més complex de la música de cambra, ja que exigeix del grup perfecte entesa 
i conjunció o, dit amb paraules més planeres, anar tots exactament alhora. 

A més, han escollit un programa amb força adaptacions i, sobretot, divertit, 
amb obres conegudes com són el Frère Jacques, un cànon que em sembla que tots 
hem cantat en algun moment de la nostra infantesa, les quatre cançons del West 
Side Story i la d’Un americà a París, algunes d’elles cantades en el Concert de 
pel·lícula. 

Tot això per passar una estona molt entretinguda. 

Seguirà, com sempre, el refresc. 

Si us plau... per gaudir millor de l’audició tots plegats. 

I ara, amb tots nosaltres, aquests joves artistes que ens sentim tan nostres pel 
veïnatge: Q 5 M, Quintet de Metall, amb:  

Xavier Planas,  
Esther López,  
Marcel Mateu,  
Jordi Giménez  

i Pedro Andrés Castaño. 

P R E S E N T A C I Ó



JORDI GIMÉNEZ I ESTHER LÓPEZ

XAVIER PLANAS I MARCEL MATEU

PEDRO ANDRÉS CASTAÑO

 

Q 5 M, QUINTET DE METALL 
 
XAVIER PLANAS i ESTHER LÓPEZ, 
trompeta 
 
MARCEL MATEU, trompa 
 
JORDI GIMÉNEZ, trombó 
 
PEDRO ANDRÉS CASTAÑO, tuba 

Formats com a grup de cambra el 
1994, l’any 1995 van quedar finalistes 
del Sisè Concurs Paper de Música de 
Capellades. Anteriorment, els seus 
membres ja havien coincidit a diver-
ses formacions cambrístiques i or-
questrals, com ara la Jove Orquestra 
Simfònica de Catalunya. En el marc 
de la JOSC han treballat amb profes-
sors com Jonathan Impett, trompeta, 
Ab Koster, trompa, i Ricard Casero, 
trombó. 

Des del seu inici, el quintet s’ha 
dedicat fonamentalment a la prepara-
ció d’un repertori propi. Actualment 
el seu programa inclou obres que van 
des del renaixement i el barroc fins als 
nostres dies, amb especial èmfasi per 
als grans clàssics del segle XX, com 
Gershwin, Bernstein i Joplin. 

El seu repertori inclou els següents 
compositors: Albéniz, Bach, Beetho-
ven, Bernstein, Byrd, Bruckner, De-
bussy, Ewald, Farnaby, Gershwin, 
Gervaise, Grieg, Händel, Horovitz, 
Howarth, Iveson, Joplin, Kraft, Le 

Jeune, Mancini, Mendelssohn, Mo-
rera, Pearson, Scheidt, Telemann, 
Tschesnokov, Tull i  Wagner. 

I N T È R P R E T S



CLAUDE GERVAISE 

 
Tres danses 

 
Gervaise fou un compositor francès 
que visqué al París de la primera mei-
tat del segle XVI. Va publicar diversos 
Livres de danceries que recopilen danses 
que utilitzaven els seus contempora-
nis. Algunes d’elles són arranjaments 
de cançons polifòniques de Du Ter-
tre, Janequin o d’altres compositors. 

L’associació de dos o més tipus de 
dansa és molt freqüent en la música 
instrumental de final del segle XVI, i 
és l’origen de la suite. Aquestes Tres 
danses, transcrites per a quintet de 
metall per Peter Reeve, són tres peces 
breus típiques del renaixement fran-
cès: la gallarda (de compàs ternari, els 
seus passos eren ràpids i complexos), 
que contrasta amb la pavana (dansa 
d’origen italià –a vegades el seu nom 
apareix com a padovana o paduana, 
assenyalant així Pàdua com el lloc de 
la seva procedència–, de ritme qua-
ternari –binari en algunes ocasions–, 
lent i majestuós, processional) i una 
Basse danse (una dansa que pràctica-
ment va desaparèixer a final del segle 
XVI. Era una dansa seriosa, binària, en 
la qual, freqüentment, els peus es dei-
xaven lliscar sense aixecar-se. Se 
suposa que d’aquí prengué el nom: 
els peus es mantenien baixos).

EDVARD GRIEG 

 
Suite per a quintet de metall 

 
El compositor més reconegut del 
moviment nacionalista noruec és, 
sens dubte, Edvard-Hagerup Grieg, 
autor, entre moltes d’altres, de la fa-
mosa obra d’escena Peer Gynt. Grieg, 
que es va amarar de melodies norue-
gues i n’absorbí les característiques 
en el seu vocabulari, es manifestava 
decididament noruec i no vagament 
escandinau. Segons ell, «les caracte-
rístiques nacionals dels noruecs, els 
suecs i els danesos són completament 
diferents; i el mateix succeeix amb la 
seva música». Tot i que la seva trajec-
tòria musical es va encarar al fet tra-
dicional i popular, la seva particular 
harmonia va influir compositors 
com Debussy, Ravel, Mac Dowell, 
Delius… 

La Suite per a quintat de metall, ar-
ranjada per Alan Civil, parteix d’unes 
danses antigues, a les quals Grieg va 
posar harmonies de la seva pròpia 
invenció: embolcalla senzilles i atrac-
tives melodies amb una original har-
monia, que es destaca per la utilitza-
ció de sonores quintes a les veus 
greus. La Sarabande pertany a l’Aus 
Holbergs Zeit, transcripció per a or-
questra de corda de la mateixa suite 
per a piano, i els altres dos moviments 
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pertanyen al Hochzeitstag auf Trold-
haugen (el casament a Troldhaugen), 
lloc on residia des del 1885. 

 
VICTOR EWALD 

 
Symphony for brass choir 

 
Aquesta obra d’Ewald està escrita 
originalment per a quintet de metall. 

Ja podem parlar d’una obra de grans 
dimensions dins el context de la lite-
ratura musical d’aquesta formació 
cambrística. Per la seva forma i la 
seva durada podria assemblar-se a 
una típica simfonia clàssica en tres 
moviments, però el desenvolupa-
ment de la petita cèl·lula motívica i 
l’harmonia que l’envolta denoten 
una clara tendència cap al postro-
manticisme. 

JOHN IVESON 

 
Frère Jacques 

 
John Iveson, músic anglès, compta 
amb una àmplia literatura d’arranja-
ments per a formacions de metall. 
Aquesta obra n’és un exemple: d’una 
melodia popular francesa, que prové 
tradicionalment d’un carrilló de cam-
panes i que s’ha estès per tot el món 
en forma de cànon, Iveson en dóna 
una versió personal i contemporània.  

 
JOSEPH HOROVITZ 

 
Music Hall Suite, 

per a quintet de metall 
 
Compositor i director d’orquestra 
nord-americà. Horovitz va compon-
dre aquesta obra, també original per 
a quintet de metall, com un home-
natge al music-hall. 

L’origen remot dels populars es-
tabliments que coneixem com a mu-
sic-halls es remunta (per estrany que 
pugui semblar) als dies del règim pu-
rità anglès del segle XVII, en què els 
orgues, exclosos de les esglésies, 
foren comprats pels taverners. Du-
rant el segle XVIII, i fins a final del 
segle XIX, algunes tavernes varen se-
guir sent llocs d’entreteniment mu-
sical popular. En aquests locals el 
negoci consistia en la venda de men-
jar i de beguda, com a les cerveseries 
alemanyes. Als inicis de l’era victo-
riana, els music-halls londinencs van 
augmentar la seva capacitat, reempla-
çaren l’animador-presentador per 
programes impresos i començaren a 
cobrar entrada en comptes d’obtenir 
el benefici només de les consumi-
cions. Entre les atraccions d’aquests 
establiments, a més dels músics d’ins-
truments extravagants, els orgues 
«portàtils» i els cantors de talent 
vocal o histriònic, no hi acostuma-

SEGONA PART
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ven a faltar els espectacles de dansa,   
i era un dels moments més vius i 
esperats la intervenció del cos de 
ballet de les noies… 

 
LEONARD BERNSTEIN 

 
West Side Story  

Maria, Tonight, I feel pretty, Somewhere  
 
Compositor i pianista, Leonard Bern-
stein és reconegut també per la seva 
brillant carrera com a director d’or-
questra, que el va conduir ràpida-
ment a la New York Philarmonic 
Orchestra (1958-1968). La seva obra 
com a compositor, a mig camí entre 
el neoclassicisme i el neoromanti-
cisme, reflecteix l’assimilació dels 
estils de Copland, Stravinsky, Mahler 
i Strauss. 

Amb West Side Story (1957), Bern-
stein aporta seriositat a l’espectacle 
musical. Els quatre temes que presen-
tem són un arranjament de Jack Gale. 

 
GEORGE GERSHWIN 

 
Un americà a París. I got rhythm 

 
L’obra de Gershwin, i podríem citar 
com a exemples l’òpera Porgy and 
Bess o la mateixa banda sonora d’Un 
americà a París, fa patent l’actitud mu-
sical que ell mateix definia amb 
aquesta frase: «Allò que és popular ha 
de ser injectat al corpus de la música 

clàssica, necessitada de renovació.»  
Aquesta és la mateixa filosofia que, 
paral·lelament, va posar en pràctica 
Béla Bartók a Europa. 

I got rhythm pertany a la col·lecció 
del Quadern de cançons, obra  pianís-
tica, del qual el mateix Gershwin va 
treure un tema amb variacions. 
Aquesta és una transcripció per a 
quintet de metall de Stephen Bulla. 

 
LESLIE PEARSON 

 
Hiplips II,  

per a quintet de metall 
 

Per a nosaltres, aquest autor és tan 
atractiu i divertit com desconegut. 
No n’hem pogut conèixer cap dada 
biogràfica. Darrere d’aquest enig-
màtic títol, Hiplips II, trobem una 
rumba sud-americana escrita per a 
quintet de metall. Una peça amb tocs 
d’humor, amb un ritme encomanadís 
i un tema central d’un lirisme exu-
berant.
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LES SENSIBILITATS SÓN DIFERENTS, PERÒ COIN-
CIDEIXEN A MANIFESTAR LA SEVA SATISFACCIÓ

REGIÓ 7, 
DIA 9 DE GENER DEL 1996



 

CONCERT DE PRIMAVERA 
 

Sarah-Jane Bradley, viola 

Jordi Masó, piano

   Cinc velles danses franceses                         MARIN MARAIS

         L’Agréable. Rondeau 
          La Provençale 
          La Musette 
          La Matelotte 
          La Basque  
 
   Sonata per a viola i piano núm. 4,                 PAUL HINDEMITH 
   en Fa major, op. 11 
         Fantasie — Tema i variacions — Finale amb variacions 
 

 
    

   Escenes de fades, per a viola i piano, op. 113    ROBERT SCHUMANN  
         Nicht Schnell — Lebhaft — Rasch 
          Langsam, mit melancholischen Ausdruck 
 
   Sonata per a viola i piano,                          JOHANNES BRAHMS 
   en Mi b major, op. 120/2  
        Allegro amabile — Allegro appassionato-sostenuto 
          Andante con moto
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Bona nit i benvinguts a aquest concert de primavera protagonitzat cada any pels 
guanyadors del nostre concurs, en aquesta ocasió el duo Bradley - Masó, amb 
la formació de viola i piano, que per primera vegada toquen a la nostra sala. 

La viola és un instrument que se situa, a nivell de so, entre el violí i el vio-
loncel i que fins avui no ha trobat gaires estudiants adeptes en el nostre país. És 
per això una vertadera raresa la que us oferim amb aquest duo. 

Tant la violista, que és anglesa, la Sarah-Jane Bradley, com el pianista Jordi 
Masó són artistes que actuen en diversos grups de cambra, i la música de cambra 
és molt important per a la formació completa d’un músic. Ho és tant, que 
Claudio Abbado, famós director de la no menys prestigiosa Filharmònica de 
Berlín, una de les millors orquestres del món, no fa gaire declarava en una entre-
vista que la qualitat extraordinària d’aquesta orquestra era deguda al fet que 
tots els seus membres formaven entre ells grups de cambra estables. 

Aquesta és, doncs, com dèiem, la situació dels dos artistes que avui ens acom-
panyen, i, a més, els recolzen uns brillants currículums: nombrosos premis, diver-
sos compactes enregistrats i actuacions a diferents països. 

Són joves intèrprets amb una trajectòria tan ben orientada com aprofitada, i 
dedicats en cos i ànima a aquesta art sublim que s’anomena Música. En una 
de les actuacions que van fer a la Gran Bretanya la crítica deia d’ells: «Unes 
interpretacions extraordinàries... Uns músics de cambra ideals... Amb gent jove 
d’aquesta qualitat just a l’inici de les seves carreres, els grans clàssics de la músi-
ca de cambra estan assegurats per a una altra generació». 

I d’això fa tres anys! De llavors ençà han fet un llarg camí i adquirit una pro-
fitosa experiència, i avui els tenim aquí com a guanyadors del nostre concurs per 
delectar-nos amb un programa amb compositors d’èpoques ben diferenciades, tal com 
ens ho explica Jordi Masó en la breu i precisa introducció del comentari musical. 

I ara, amb tots nosaltres, el duo Bradley - Masó. 
 

P R E S E N T A C I Ó
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SARAH-JANE BRADLEY 
Viola 
 
Va estudiar viola amb John White, a 
la Royal Academy of Music de Lon-
dres, i amb Thomas Riebl, al Mo-
zarteum de Salzburg. També va rebre 
classes magistrals de Yuri Bashmet, 
Eric Schumsky, Kim Kashkashian, Jer-
zy Kosmala, Rivka Golani i Donald 
McInnes. Ha participat a festivals de 
música de cambra a Marlboro (Estats 
Units) i a Prussia Cove (Gran Bre-
tanya), i ha realitzat enregistraments 
per a ràdios austríaques i alemanyes. 
Ha estat guardonada amb nombrosos 
premis com els del Leverhulme Trust, 
Countess of Munster Trust, Abbado 
Trust, Ian Fleming Trust, Myra Hess 
Trust, Bernard Shore Trust i el del 
Trevor Snoad Trust, que li va perme-
tre debutar amb la Filharmònica de 
Londres el 1992. L’any 1994 fou 
premiada al Concurs Internacional 

Lionel Tertis. Com a membre del 
Leopold String Trio ha fet nombro-
ses gravacions per a la BBC i ha 
guanyat diversos premis nacionals, 
que l’han portada a fer sortides per 
Escòcia, Suïssa, Bèlgica, Amèrica del 
Sud, Noruega i el Iemen. 

 
JORDI MASÓ 
Piano 

 
Nascut a Granollers, estudià al con-
servatori d’aquesta ciutat amb Josep 
M. Roger. Fou alumne d’Albert 
Attenelle a l’Escola de Música de 
Barcelona i, entre els anys 1989 i 
1992, amplià estudis amb Christo-
pher Elton a la Royal Academy of 
Music de Londres, on obtingué el 
diploma RAM, màxima distinció 
que atorga aquesta acadèmia. Ha 
guanyat primers premis a concursos 
de Barcelona (9a Mostra de Música), 
Girona (Quart i Cinquè Concurs 
Internacional Xavier Montsalvatge),  
Albacete (Ciudad de Albacete, 1992), 
un segon premi al Primer Concurs 

I N T È R P R E T S
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Internacional de Sitges (1991) i una 
menció especial del jurat al Concurs 
Permanent de Joventuts Musicals 
d’Espanya (1992). Ha actuat com a 
solista, en recitals i amb orquestra,     
i formant part de diversos grups de 
cambra, per Espanya, Anglaterra, Ir-
landa, Portugal, Itàlia, Suïssa, els 
Estats Units i França. El 1993 va fer 
la primera gravació mundial de l’o-
bra per a piano de Robert Gerhard 
Marco Polo, així com un altre CD, 
dedicat a la música catalana per a 
flauta i piano, amb el flautista Xavier 
Relats (Picap). 

 
 
DUO BRADLEY - MASÓ 

 
Aquest duo de viola i piano va 
crear-se l’any 1993, tot i que Sarah-
Jane Bradley i Jordi Masó ja havien 
estat associats en música de cambra 
des de l’any 1991 com a membres 

del Leopold Piano Quartet, amb el 
qual van enregistrar un disc dedicat a 
la música de cambra de Salvador 
Brotons (Picap). El duo ha rebut clas-
ses magistrals de Norbert Brainin, 
Sigmund Nissel i Martin Lovett, 
membres del llegendari Quartet 
Amadeus, i, des de la seva formació, 
ha dut a terme una intensa activitat 
concertística per Anglaterra, Àustria 
i Espanya. Entre els seus concerts 
més importants, cal esmentar el 
debut al prestigiós St. John’s Smith 
Square de Londres, el juny del 1995, 
amb gran èxit de crítica, i el concert 
que tingué lloc al Malvern Festival 
1995, en què van estrenar una sonata 
que el compositor britànic James 
Brown va escriure especialment per 
al duet. L’any 1995, aconseguiren el 
primer premi als Pòdiums de Música 
de Cambra de Sant Joan de Vila-
torrada i foren els guanyadors del 
Sisè Concurs Paper de Música de 
Capellades.



MARIN MARAIS 

 
Cinc velles danses franceses 

 
Marin Marais és la figura més im-
portant de l’escola francesa de viola 
de gamba dels segles XVII i XVIII. Va 
passar tota la seva vida a París, gaire-
bé sempre al servei de la cort reial. 
Estudià amb Sainte-Colombe, vir-
tuós de la viola i un dels millors pro-
fessors de l’època, però sembla que 
les classes només van durar sis mesos, 
temps que tardà el jove Marais a 
superar el seu mestre. Ja instal·lat a la 
cort, Marais va escriure un total de 
550 peces per a una, dues i tres vio-
les, a més de quatre òperes; i sols va 
ser prolífic en el camp musical: va ser 
pare de dinou fills, alguns dels quals 
també arribaren a ser músics prou 
reconeguts. 

Les Cinc velles danses franceses que 
escoltarem són una petita mostra de 
la ingent producció que ens va lle-

gar Marais. La primera dansa, L’A-
gréable, és un rondó en què el tema 
principal apareix quatre vegades, 
convenientment ornamentat. La 
segona dansa, La Provençale, d’ins-
piració més folklòrica, té el caràcter 
d’una cançó camperola. La tercera, 
La Musette, en la fosca tonalitat de 
Do menor, escrita sobre una nota 
pedal sostinguda del principi al 
final, és un lament que contrasta 
amb la brillantor i el virtuosisme de 
les dues darreres danses, La Matelotte 
i La Basque, que clouen la suite. 

 
PAUL HINDEMITH 

 
Sonata per a viola i piano  
núm. 4, en Fa major, op. 11 

 
Més de dos segles separen Marais de 
Paul Hindemith, però ambdós com-
positors tenen un tret comú: tots dos 
eren excel·lents violistes. Paul Hin-
demith mostrà des de molt jove una 
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gran facilitat per als instruments: 
tocava el piano, el violí, la viola i el 
clarinet amb molta fluïdesa. 

Era el violista del Quartet Amar-
Hindemith, un dels quartets de cor-
da més prestigiosos dels anys vint, 
especialment admirat per les seves 
interpretacions de la música con-
temporània. Com a solista, Hinde-
mith també va oferir nombrosos 
concerts, entre els quals cal esmen-
tar l’estrena, l’any 1929, d’una de les 
obres més importants que s’han 
escrit per a l’instrument, el Concert 
per a viola i orquestra del britànic 
William Walton. Però, a més de ser 
un bon instrumentista, Hindemith 
excel·leix sobretot com un dels 
compositors més importants del se-
gle XX i un dels més prolífics. 

La seva facilitat per escriure mú-
sica es va fer llegendària: el darrer 
moviment de la Sonata per a violí, 
núm. 1, opus 31 el va escriure al tren 
que el duia de Bremen a Frankfurt, i 
la Trauermusik per a viola i orquestra va 
ser composta el dia després de la 
mort de Jordi V i estrenada l’endemà! 

La Sonata per a viola i piano, núm. 
4, opus 11 pertany a la primera èpo-
ca de la producció del compositor. 
Les obres d’aquest període, que po-
dríem emmarcar entre els anys 1918 
i 1923, es caracteritzen pel seu 
eclecticisme: el jove Hindemith 
experimentava amb llenguatges tan 
diversos  –i fins i tot contradictoris– 
com l’expressionisme provinent de 

Schönberg o la música «provocativa» 
derivada del jazz i dels espectacles de 
music-hall i de cabaret, o el corrent 
neobarroc, que acabà sent l’element 
més habitual a la música de Hinde-
mith. Dividida en tres moviments, 
que es toquen sense interrupció, la 
Sonata, núm. 4, opus 11 presenta al-
gunes curiositats en les quals val la 
pena aturar-se. El primer moviment, 
titulat Fantasie, és, en realitat, una 
introducció breu (no arriba a dos 
minuts) i conté una de les melodies 
més belles que s’han escrit mai per a 
viola, en un diàleg constant amb el 
piano. Un cop assolit el clímax, la 
música es calma, i entrem al segon 
moviment («Tema i variacions») amb 
una melodia de la viola que el 
mateix Hindemith indica que cal 
tocar amb el caràcter d’una melodia 
popular. L’originalitat de l’obra rau 
en el fet que aquest tema i aquestes 
variacions no acaben al final del 
segon moviment, sinó que, un cop ja 
immersos al tercer, Finale, el compo-
sitor introdueix encara tres varia-
cions més al tema popular.  

Aquesta atractiva i innovadora 
barreja de la forma sonata clàssica i 
del tema amb variacions pot plantejar 
a l’oient alguns problemes d’«orienta-
ció» (a quin moviment estem?, on és 
el tema?, és això una variació?), però 
tots els embolics formals són superats 
per la bellesa de la música, que és, al 
cap i a la fi, el més important de qual-
sevol creació musical.



ROBERT SCHUMANN 

 
Escenes de fades per a viola i piano, 

op. 113 
 

«Havent acabat d’escriure les Escenes 
de fades, Schumann va fer que la seva 
esposa les toqués mentre jo l’acom-
panyava amb la viola. Somrient, ell 
va dir: “Un joc d’infants, no hi ha 
gran cosa en aquestes peces”. Amb 
aquest comentari, Schumann volia 
dir que l’obra pertanyia a un gènere 
menor de la composició. No va pro-
testar, però, quan li vaig dir que em 
semblaven unes peces delicioses». 

Això escrivia el violista Josef Wil-
helm von Wasielewsky, que va ser qui 
estrenà, amb Clara Schumann al  
piano, les Escenes de fades, el 12 de 
novembre del 1853 a Bonn. Schu-
mann les havia escrit entre l’1 i el 4 
de març del 1851 amb la intenció de 
traslladar el caràcter líric de les seves 
peces per a piano a la música de cam-
bra, alhora que experimentava amb 
combinacions instrumentals inusuals, 
tot enriquint, de passada, el repertori 
d’instruments fins aleshores una mica 
marginats. Schumann va dubtar molt 
a l’hora de donar un títol a la seva 
obra: primer les anomenava senzilla-
ment Històries, després Històries de fa-
des, més tard, només Fades, i, quan 
Wasielewsky i Clara Schumann les 
estaven assajant, el títol era Cançons de 
fades. Només quan les peces foren 

publicades, l’any 1852, aparegueren 
amb el definitiu Escenes de fades. 

El cas de Schumann és semblant al 
d’altres compositors (com Brahms o, 
en el nostre segle, Bartók i Xosta-
kòvitx) que es van sentir atrets per la 
viola just al final de les seves vides, i, 
per tant, la música que van escriure 
per a aquest instrument té un caràcter 
sovint malenconiós i, en alguns casos, 
fins i tot nostàlgic. Schumann ja havia 
patit diversos trastorns mentals i crisis 
nervioses quan va escriure les Escenes 
de fades, i li restaven poc més de cinc 
anys de vida. Malgrat tot, les quatre 
peces no mostren en cap moment el 
precari estat de salut del compositor. 
La primera peça és un somiador dià-
leg entre la viola i el piano; la segona, 
una animada marxa; la tercera és, per 
a ambdós instruments, la més brillant 
i virtuosística de l’obra, i la darrera 
peça és una autèntica perla, una hip-
nòtica cançó de bressol que clou l’o-
bra en el més absolut repòs. 
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JOHANNES BRAHMS 

 
Sonata per a viola i piano,  
en Mi b major, op. 120/2 

 
L’origen d’aquesta sonata es troba en 
l’afortunada trobada de Brahms amb 
el clarinetista Richard Mühlfeld, al 
qual va sentir tocar els concerts de 
Weber i el quintet de Mozart. Brahms 
va entusiasmar-se tant escoltant-lo, 
que l’any 1891 li va escriure dues 
obres extraordinàries: el Trio per a 
piano, clarinet i violoncel, i el Quintet 
per a clarinet i quartet de corda. Tres 
anys després, l’estiu del 1894, 
Brahms encara compongué dues 
obres més per a Mühlfeld: les dues 
Sonates per a clarinet i piano, opus 
120, que foren les últimes obres ins-
trumentals del compositor, ja que 
des de llavors i fins a la seva mort 

només va escriure cançons i alguna 
obra coral. Poc després de l’estrena, 
el novembre del 1894, Brahms en 
féu una nova versió per a viola i 
piano, deixant igual la part del piano 
i fent algunes modificacions a la de la 
viola. Tot i que, segons diuen, el 
compositor considerava aquesta ver-
sió «barroera i  insatisfactòria», es 
tracta d’un dels punts culminants de 
la música del darrer romanticisme. 

El primer moviment de la sonata 
és serè i nostàlgic, amb una llarga 
melodia inicial de la viola. Aquest 
clima tranquil i pastoral contrasta 
amb el segon moviment, un dramà-
tic scherzo amb una intensa secció 
central. El darrer moviment és un 
tema amb cinc variacions en què 
retorna la placidesa del primer mo-
viment. La sonata acaba amb una 
brillant coda.
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CONCERT D’ESTIU  

 
“3+1” Quartet de Saxòfons 

RUBÉN DOMINGO, saxo soprano;  JOAQUIM SUBIRATS, saxo alt 
JOAN-MIQUEL SIMÓN, saxo tenor  i  JOAN MARTÍ, saxo baríton

   Missa de Rèquiem, en Re menor, K. 626     W. AMADEUS MOZART 
         Kyrie Eleison   
 
   Premier quatuor, en Mi b major, op. 53    JEAN-BAPTISTE SINGELÉE 
         Andante. Allegro — Adagio sostenuto 
          Allegro vivace — Allegretto 

 
   Burlesque, per a quartet de saxos ROBERT PLANEL 
                                                        

 
 

   Suite española, op. 47 ISAAC ALBÉNIZ 
         III. Sevilla                                               Adaptació MARCEL MULE  

 
   Tres nocturns, per a quartet de saxos, op. 102 JACQUES CASTÉRÈDE 
          Nocturn II 

 
   Patterns, per a quartet de saxos                        FRANK CORDELL  
         Preamble — Polygram — Prolation — Postlude 

 
   Suite helénica, per a quartet de saxos             PEDRO ITURRALDE
         Kalamatianos — Funky — Valse — Kritis

N Ú M E R O
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Bona nit i benvinguts a aquest Paper de Música d’Estiu, a càrrec de “3+1” 
Quartet de Saxòfons. 

Ells són finalistes del concurs de l’any passat, i una de les obres que van tocar 
em va impressionar tant que de seguida vaig demanar-los la seva actuació, inde-
pendentment del fet que ens anava molt bé com a formació nova en aquesta sala 
i en concert. 

“3+1” Quartet de Saxòfons està integrat per Rubén Domingo, de València, 
i Joaquim Subirats, Joan-Miquel Simón i Joan Martí, de Tarragona. És curiosa la 
procedència geogràfica, i més quan es remarca la importància dels instruments de 
vent a València, i a Tarragona per proximitat, en aquest cas. Els quatre senten la 
música a l’una: no s’entendria d’altra manera la perfecta conjunció d’aquest quar-
tet, sobretot en obres compromeses com les que tocaran avui. 

També han cuidat molt el programa preocupant-se sobretot d’oferir-nos una 
varietat «...representada per l’elegància clàssica en les primeres obres del concert i 
per les tendències jazzístiques dels últims instants, passant per la música espan-
yola i la música lleugera francesa, sense oblidar-nos de la música contemporània 
més efectista», com ens diuen ells mateixos en la introducció del Comentari mu-
sical. 

Convé remarcar que, dels set compositors que ens ocupen, quatre són vius, i, 
excepte les dues transcripcions de Mozart i Albéniz, tota la resta són obres ori-
ginals per a quartet de saxòfons. 

Disposem-nos, doncs, a passar una gran vetllada de la mà d’aquests joves 
valors. 

I ara amb tots nosaltres: “3+1” Quartet de Saxòfons, format per: 

Rubén Domingo, saxo soprano 
Joaquim Subirats, saxo alt 

Joan Miquel Simón, saxo tenor,  
i Joan Martí, saxo baríton.

P R E S E N T A C I Ó



 

“3+1” QUARTET DE SAXÒFONS 

“3+1” Quartet de Saxòfons fou fun-
dat, a final del 1994, per quatre 
alumnes de saxo del Conservatori 
Superior Municipal de Música de 
Barcelona per ampliar així llur for-
mació en música de cambra, iniciada 
amb el professor i catedràtic Miquel 
Bofill. Cadascun d’ells ja tenia una 
llarga experiència en diferents for-
macions de música de cambra. 

Malgrat la joventut d’aquesta for-
mació, ha quedat finalista al Sisè 
Concurs Paper de Música de Cape-
llades i a l’UT’95, un concurs d’àm-
bit provincial de Tarragona, alhora 
que ha fet concerts per diverses ciu-
tats catalanes. 
 
RUBÉN DOMINGO 
Saxo soprano 
 

Nascut a Albalat de la Ribera, Valèn-
cia, inicia allà els estudis musicals per 
ampliar-los posteriorment al Con-
servatori Superior de Música de Va-
lència, amb Miguel Llopis, fins al grau 
elemental, al Conservatori de la Di-
putació de Saragossa i al Reial Con-
servatori de Música de Madrid, amb 
Manuel Miján, fins al grau mitjà, i 
finalitza els estudis de grau superior 
de saxo al Conservatori Superior 
Municipal de Música de Barcelona, 
amb Miquel Bofill. 

Ha realitzat cursos d’interpretació 
amb J.  Y. Formeau, J. M. Londeix i M. 
Bofill, així com una estada de peda-
gogia del saxo a Sant Joan, Alacant. 

Ha estat membre del grup de 
saxos del Conservatori Superior Mu-
nicipal de Música de Barcelona (ac-
tualment, BCN Sax-Ensemble) i, des 
del 1986, és director de la Banda de 
Música d’Ulldecona i professor de 
saxo a l’escola de la mateixa població. 

 

JOAQUIM  SUBIRATS 
Saxo alt 
 
Nascut a Tortosa, comença la seva 
formació a la societat musical La 
Unió Filharmònica d’Amposta, i la 
continua al Conservatori Professio-
nal de Música de Tarragona, fins al 
grau elemental, i al Conservatori Su-
perior Municipal de Música de 
Barcelona, amb Miquel Bofill, amb 
qui finalitza els estudis de grau su-
perior de saxo. Ha obtingut, al llarg 
de la seva carrera, diversos premis i 
mencions honorífiques. 

Ha realitzat diversos cursos d’in-
terpretació amb A. Ventas, P. Iturral-
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de, J. Y. Formeau, M. Bofill i J. M. 
Londeix. 

Actualment forma part del BCN 
Sax-Ensemble i, a nivell docent, im-
parteix classes de saxo a l’escola Di-
aula de Barcelona i d’harmonia a 
l’escola de La Unió Filharmònica. 

 
JOAN MIQUEL SIMÓN 
Saxo tenor 
 
Neix a Amposta, on s’inicia musical-
ment a l’escola de La Unió Filhar-
mònica. Posteriorment estudia saxo 
amb A. Ventas i amb Miquel Bofill, 
sota la direcció del qual finalitza els 
estudis de grau mitjà de saxo i inicia 
els de grau superior al Conservatori 
Superior Municipal de Música de 
Barcelona. Ha realitzat cursos de per-

feccionament amb P. Iturralde, Mi-
quel Bofill i J. M. Londeix. 

És membre del BCN Sax-Ensem-
ble i imparteix classes de saxo a l’Es-
cola de Música de l’Ametlla de Mar i 
a l’escola de La Unió Filharmònica. 

 
JOAN MARTÍ 
Saxo baríton 
 
Neix a Sant Carles de la Ràpita i allà 
inicia els estudis de música. Conti-
nua estudiant al Conservatori Pro-
fessional de Música de Tarragona, on 
obté, el 1994, el premi d’honor de 
grau mitjà de saxo. Actualment, estu-
dia al Conservatori Superior Muni-
cipal de Música de Barcelona amb 
Miquel Bofill. Ha realitzat cursos 
d’interpretació amb M. Bofill i  J. M. 
Londeix. 

Membre del BCN Sax-Ensem-
ble, ha format part també de diverses 
formacions de música de cambra al 
llarg de la seva carrera. Des de fa 
temps, és professor de saxo a l’escola 
de música de l’Agrupació Musical 
Rapitenca, a Sant Carles de la Ràpi-
ta, i, a Tarragona, a l’escola de La Unió 
de Tarragona i a l’Estudi de Música.

JOAN  MARTÍJOAN  MIQUEL SIMÓN

JOAQUIM SUBIRATS



WOLFGANG AMADEUS MOZART 

 
Missa de rèquiem, en Re menor,  

K. 626. Kyrie Eleison 
 
L’arranjament del segon moviment 
del Rèquiem en Re menor, K. 626 
conserva la música apassionada que 
escrigué el geni de Salzburg. El 
Kyrie, en forma de doble fuga alter-
nada pels diferents saxos, té un tema 
que ja havien utilitzat tant Bach 
com Händel (i, fins i tot, Haydn en 
un quartet de corda), i conserva un 
regust i una influència obertament 
händelians. 

Vam adoptar aquesta transcripció 
per començar concerts com el    
d’avui, amb la idea de canviar-la si 
trobéssim una obra millor... De mo-
ment, fa gairebé dos anys que la 
toquem. 

JEAN-BAPTISTE SINGELÉE 

 
Premier quatuor, en Mi b major, 

 op. 53 
 
Aquest quartet de saxos, escrit el 
1857, és probablement el més interes-
sant i el més interpretat avui dia de 
tots els que s’escrigueren durant la 
segona meitat del segle XIX. Compost 
per un notable violinista belga, durant 
molts anys resident a França (precisa-
ment quan neix el saxo), veiem en la 
partitura una clara influència de l’es-
criptura clàssico-romàntica per a 
quartet de corda, en què els saxos 
soprano, alt, tenor i baríton represen-
ten les parts dels dos violins, la viola i 
el violoncel, respectivament. 

El primer moviment, andante-alle-
gro, comença amb una introducció 
lenta –igual que moltes altres obres 
de l’època–, a la qual segueix un alle-
gro d’un caràcter viu i amable que 
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desenvolupa els dos temes principals 
mitjançant diàlegs entre els saxos 
soprano, alt i tenor. 

El segon moviment, adagio soste-
nuto, va combinant dos temes, pre-
sentats respectivament pel saxo alt i 
el soprano, de caràcter molt líric, que 
aniran exposant alternativament els 
altres membres del quartet. 

El tercer moviment, allegro vivace, 
és un breu scherzo amb dues parts: la 
primera, de caràcter viu, presenta el 
tema amb una fuga; la segona, en 
canvi, és més tranquil·la. El movi-
ment conclou amb la reexposició del 
primer tema. 

El quart moviment, allegretto, de 
caràcter brillant, és una mena de 
rondó en el qual apareix sempre un 
tema que es va alternant amb dife-
rents motius i variacions. 

ROBERT PLANEL 

 
Burlesque, per a quartet de saxòfons 

 
Escrita el 1942 per un compositor 
amb força talent (havia estat guanya-
dor del Premi Roma de composició 
l’any 1933), aquesta obra passa a 
engrandir el vast nombre de dedica-
tòries per al Quartet de Saxos de 
Marcel Mule, que és, sens dubte, el 
més prestigiós de tota la història del 
nostre instrument. 

Planel escriu una partitura molt 
influïda per la música lleugera fran-
cesa de la primera meitat del segle 
XX. De caràcter molt viu i alegre, i 
molt rica en contrastos (dinàmics, 
temàtics, tímbrics...), busca i aconse-
gueix crear l’humor que ens sugge-
reix el títol d’aquest quartet.

ISAAC ALBÉNIZ 

 
Suite española, op. 47 

III. Sevilla 
 
La tercera part de la Suite espanyola 
d’aquest famós i excel·lent pianista     
i compositor fou adaptada pel 
mateix Marcel Mule per al seu quar-
tet de sa-xos, perquè endevinava 
perfectament que la riquesa i el 
colorit d’aquesta obra pianística no 
es perdrien, en ab-solut, en ser toca-
da per quatre saxos. 

Obra de caràcter brillant i de for-

ta influència del folklore andalús, té 
una secció central lenta, a manera de 
recitatiu, en la qual el saxo soprano 
pren el paper de solista. La peça con-
clou amb la mateixa brillantor amb 
què comença. 

 
JACQUES CASTÉRÈDE 

 
Tres nocturns, op. 102. Nocturn II 

 
El segon dels Tres nocturns d’aquest 
important compositor francès (fou 
Premi Roma de composició el 1953 
i, des del 1971, professor d’anàlisi al 
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Conservatori de París) ens mostra 
clarament la serenitat de la nit. 

Dividit en tres seccions, presenta 
a cadascuna d’elles una cèl·lula (a 
base de pedal sonor) sobre les repe-
ticions de la qual van apareixent 
melodies a tall d’improvisació. A les 
seccions primera i segona, els saxos 
tenor i baríton realitzen els pedals 
mentre interpreten lliurement unes 
melodies, a la primera secció només 
l’alt i, a la segona, el soprano i l’alt. 
A la tercera, aquests saxos s’encarre-
guen del pedal, i es deixa al baríton 
i al tenor l’exposició alternada de 
llurs melodies. 

Als cinc darrers compassos s’a-
bandona el caràcter improvisador de 
l’obra i s’interpreten conjuntament 
els pedals que s’han anat realitzant al 
llarg de la peça, cosa que dóna la idea 
de serenitat a la qual abans al·ludíem. 

 
FRANK CORDELL 

 
Patterns, per a quartet de saxòfons 

 
Escrita el 1972, aquesta és una obra 
que explota molt bé la sonoritat i la 
riquesa tímbrica del quartet de saxos 
sense emprar pràcticament cap dels 
nombrosos efectes utilitzats en la 
música contemporània per al nostre 
instrument (flatter, slap, growl...), cosa 
que crea, doncs, una partitura d’in-
dubtable atractiu per a un públic poc 
familiaritzat amb la música que s’està 
escrivint durant els darrers anys. 
Estructurada en quatre moviments, 

cadascun d’ells és una mostra de 
qualitats tímbriques. 

El primer moviment, Preamble, de 
caràcter lent, alterna dos temes: un 
de breu, i molt marcat rítmicament, i 
un altre de solemne, que s’anirà des-
envolupant en un llarg i gran cres-
cendo fins al fort final, quan tornarà 
l’incís rítmic anterior. 

El segon moviment, Polygram, des-
envolupa una melodia en semicorxe-
res a gran velocitat, alternada amb els 
diferents saxos a manera de diàleg. 

El tercer moviment, Prolation, és 
un solo de saxo soprano, amb l’acom-
panyament dels tres saxos restants, 
que «crea un efecte hipnòtic» –com 
diu el mateix compositor– a tot el 
moviment. 

El quart moviment, Postlude, de 
caràcter ràpid i agressiu, és ple de 
contrastos, tant dinàmics i tímbrics 
com temàtics, cosa que dóna un 
clima de sorpresa i de tensió a tot el 
fragment. 

 
PEDRO ITURRALDE 

 
Suite helénica,  

per a quartet de saxòfons 
 
Aquesta obra per a quartet de saxos 
del músic navarrès, tan conegut arreu 
de l’Estat com a l’estranger, mostra la 
influència de la música de l’Europa 
oriental (com tantes altres obres del 
compositor) en el jazz (estil musical 
al qual sempre s’ha mostrat molt vin-
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culat) d’una manera molt encertada i 
crea, així, una composició atractiva. 

El primer moviment, Kalamatia-
nos, mostra una melodia grega en 
compàs de 7/8, que es repetirà nova-
ment a la segona secció del darrer 
moviment. El segon, Funky, d’un ca-
ràcter molt menys viu que l’anterior, 
mescla un ritme típic d’aquest gène-
re del jazz, exposat pel saxo baríton,  
amb un solo del soprano amb infle-
xions melòdiques pròpies de la cul-
tura grega.  

El tercer moviment, Valse, és el 
que té menys influències mediterrà-
nies i constitueix un vals molt a l’es-
til de Paul Desmond. El quart mo-
viment, Kritis, comença amb una 
melodia de caràcter molt viu en 
2/4, amb secció rítmica dels saxos 
tenor i baríton, i acaba –com hem 
dit– amb una reexposició del primer 
moviment de la suite. Els tres darrers 
moviments s’interpreten sense inte-
rrupció.

LA VEU DE L’ANOIA, DIA 12 DE JULIOL DEL 1996
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CARTA D’AGRAIMENT DE TOTS ELS MEMBRES DEL QUARTET



 
CONCERT DE TARDOR  

 
Blai Soler, violí 

Daniel Tarrida, piano

   Sonata per a violí i piano núm. 10,                   GIUSEPPE TARTINI 
    en Sol menor, op. 1, «Didone abbandonata»  
         Sense indicació de tempo — Presto non troppo 
          Largo — Allegro commodo 

 
   Sonata per a violí i piano, PIETRO LOCATELLI 
   en Fa menor, op. 6/7, «Au tombeau» Rev. i ed. d’EUGÈNE YSAŸE 

         Lento assai e mesto  
          Allegro. Tempo largo e con passione 
          Adagio. Lento 
          Cantabile. Tempo molto moderato 

  
    

   Sonata per a violí i piano núm. 1,                 JOHANNES BRAHMS 
    en Sol major, op. 78, «Regenlied»  
         Vivace ma non troppo — Adagio — Allegro molto moderato 

 
   Scherzo per a violí i piano, en Do menor, JOHANNES BRAHMS 
   de la Sonata F-A-E, WoO 2

N Ú M E R O
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Bona nit i benvinguts a aquest concert de tardor amb el qual Paper de 
Música compleix vuit anys. Per celebrar-ho comptem amb un magnífic concert 
de violí i piano a càrrec de Blai Soler i Daniel Tarrida. 

Aquesta sala es va estrenar, ara fa cinc anys, precisament amb aquesta for-
mació, i des de llavors no l’havíem tornat a sentir en concert. 

Per això, quan l’any passat vam tenir un violinista tan esplèndid com 
Blai Soler a la final del Concurs Paper de Música de Capellades, vam pensar 
que era una oportunitat excel·lent de repetir un duo de violí i piano. 

En Blai Soler és un artista jove, músic de cap a peus, per a qui el temps 
s’esvaeix quan té el seu violí a les mans: arribarà lluny. A més a més, compta, 
sortosament, amb uns pares que el recolzen en tot i per tot i que l’han enca-
minat a un dels millors llocs per a la perfecció de l’instrument: el Royal 
College of Music de Londres, on té com a professor una autoritat a nivell 
mundial, el gran Felix Andrievsky. 

Avui, nosaltres, gent afortunada que som, podrem gaudir de l’art, del vir-
tuosisme, de la musicalitat i de la refinada sensibilitat d’aquest jove valor que 
és en Blai Soler. 

Pel que fa al pianista, hem tingut la feliç coincidència que sigui en Daniel 
Tarrida, que sentim molt a prop nostre perquè els estius i molts caps de set-
mana, des de sempre, els passa a Capellades, amb la seva família. De fet, 
avui ha vingut la colla en pes a escoltar el company i l’amic. 

P R E S E N T A C I Ó
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BLAI SOLER 
Violí 
 
Va néixer l’any 1977 a Barcelona. 
Inicià els estudis musicals, als vuit 
anys, al Conservatori Superior Muni-
cipal de Música de Barcelona, on 
també ha adquirit fins ara la seva for-
mació de violí, primer amb el profes-
sor Àlex Garcia i, posteriorment, sota 
el sòlid mestratge de la violinista leto-
na Eva Graubin. En aquest mateix 

centre obtingué, l’any 1992, el premi 
d’honor de violí del grau elemental i, 
enguany, s’hi ha titulat com a profes-
sor d’aquest instrument, amb una bri-
llant qualificació. 

I N T È R P R E T S

BLAI SOLER

Com el Blai, el Daniel té molt clar que la seva vida és el piano, i a ell es 
dedica en cos i ànima per arribar molt enllà en aquest camí, tan exigent i en-
cisador alhora, que és la música. 

Per arrodonir aquesta vetllada, tenim amb nosaltres dos dels escriptors més 
rellevants del país: Jaume Cabré, un habitual de Paper de Música, i Ramon 
Solsona, que ens visita per primera vegada, amb el seu editor i entranyable 
client nostre Jaume Vallcorba. Estem encantats de tenir-vos entre nosaltres! 

Realment, entre música i literatura no podríem estar millor acompanyats 
en aquest vuitè aniversari. Felicitem-nos, doncs, tots plegats: que per molts 
anys ens puguem anar retrobant al voltant de la bona música amb aquests 
prometedors joves intèrprets que van florint arreu del país. 

Sempre ens agrada, en l’ocasió de l’aniversari, reiterar públicament la nostra 
reconeixença a les persones que sessió rere sessió ens regalen el seu valuós ajut 
per amor a l’art (mai millor dit): la Núria Periago, la Maria i la Mont-serrat 
Tutusaus, el Gregori Aznar i el Manolo Rodríguez. A tots ells: Gràcies! 

I ara amb tots nosaltres:  
Blai Soler, violí,  

i Daniel Tarrida, piano.



També l’any 1992 li va ser conce-
dit el segon premi de violí (categoria 
infantil) del Cinquè Concurs d’Ins-
truments de Corda germans Claret, 
i, el 1994, va obtenir el primer premi 
de violí per a participants menors de 
21 anys del X Premi Ciutat de Man-
resa. Així mateix, va ser finalista al 
Sisè Concurs Paper de Música de 
Capellades (1995). 

Ha seguit cursos de perfecciona-
ment amb Josep M. Alpiste, Detlef 
Hahn, Félix Ayo i, recentment, a 
Lübeck, Alemanya, amb el professor 
Felix Andrievsky, sota la direcció del 
qual continua actualment els estudis 
de violí al Royal College of Music 
de Londres, on ha ingressat com a 
Foundation Scholar, títol amb què el 
College distingeix els nous estu-
diants que destaquen a les proves 
d’accés per la qualitat de la seva 
interpretació. 

Ha fet actuacions a Catalunya i a 
les Balears. 

DANIEL TARRIDA 
Piano 
 
Nascut a Barcelona l’any 1977, va 
començar els estudis musicals a 
l’Escola de Música de Barcelona, als 
nou anys, on va iniciar-se al piano 
amb Albert Giménez-Attenelle, com 
a professor titular, fins al curs 1992-
1993. A partir d’aquell moment ha 
continuat l’aprenentatge de l’instru-
ment amb Carmen Valero i Antoni 
Besses, amb qui estudia actualment al 
Conservatori Superior Municipal de 
Música de Barcelona. 

L’any 1991 va obtenir el segon 
premi, categoria C, del Vint-i-qua-
trè Concurs de Joves Intèrprets de 
les Joventuts Musicals de Vilafranca 
del Penedès, i, l’any 1994, li va ser 
concedit el primer premi, categoria 
B, en l’edició vint-i-setena d’aquest 
mateix concurs. 

Ha fet actuacions a Catalunya i a 
les Balears.

DANIEL TARRIDA



GIUSEPPE TARTINI 

 
Sonata per a violí i piano  

núm. 10, en Sol menor, op. 1,  
«Didone abbandonata» 

 
Giuseppe Tartini és recordat com 
un dels més grans violinistes i com-
positors del segle XVIII. 

Les seves nombroses composi-
cions –la majoria de les quals són 
sonates i concerts per a violí, agru-
pats en cicles– van quedar disperses 
després de la seva mort i moltes, que 
havien caigut en l’oblit, van haver 
d’esperar més d’un segle i mig per 
ser rescatades de la foscor per repu-
tats violinistes del període romàntic. 

La Sonata núm. 10, opus 1 fou es-
crita, probablement, cap al 1730 i 
formava part d’un cicle compost 
per dotze sonates dedicat a G. Gius-
tianini. El sobrenom de Didone ab-
bandonata no és del segle XVIII, sinó 
del segle passat. 

Inicialment, la Sonata en Sol menor 
constava de tres moviments, però el 
violinista i prestigiós pedagog del vio-
lí Leopold Auer (1845-1930) la va 
transformar en una obra de quatre 
temps: entre el segon temps i l’últim 
va incloure un largo, que va treure de 
la cinquena sonata del cicle. 

El primer moviment de la peça, 
plàcid i melangiós en el seu conjunt, 

és seguit d’un tumultuós presto. El 
tercer utilitza la cèl·lula rítmica cor-
xera amb punt i semicorxera durant 
tot el desenvolupament. El movi-
ment que clou la sonata és un senzill 
allegro en forma de giga. 

 
PIETRO ANTONIO LOCATELLI 

 
Sonata per a violí i piano, en Fa 
menor, op. 6/7, «Au Tombeau» 

(Segons la revisió i l’edició fetes  
per Eugène Ysaÿe, 1858 - 1931) 

 
Igual que Tartini, Locatelli era un 
virtuós del violí i, alhora, composi-
tor d’obres per a aquest instrument. 

Aquesta Sonata en Fa menor per-
tany al grup de dotze sonates del seu 
opus 6. Avui no n’escoltarem, però, 
la versió original, sinó la revisada pel 
magnífic violinista i compositor 
belga Eugène Ysaÿe. 

En realitat, Ysaÿe no es va limitar 
a fer una simple revisió de la sonata, 
sinó que modificà el caràcter origi-
nal de l’obra (a la qual, a més, posà 
títol), ja que va canviar l’acompanya-
ment i algunes de les frases del violí, 
potser perquè les devia considerar, 
diguem-ne, massa barroques. 

Pel que fa a l’acompanyament, 
Ysaÿe enriquí i amplià en gran ma-
nera el baix xifrat establert per Lo-

COMENTARI MUSICAL 
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JOHANNES BRAHMS 

 
Sonata per a violí i piano núm. 1, 
en Sol major, op. 78, «Regenlied» 
 

Brahms va compondre la Sonata opus 
78 durant els anys 1878 i 1879, a 
Pörtschach, vora el llac Wörther, a 
l’actual land austríac de Caríntia. 
Aquesta sonata és la primera obra 
per a violí i piano que ell publicà, 
però no pas la primera que havia 
escrit fins aleshores per a aquests ins-
truments. En efecte, durant la seva 
joventut havia escrit tres sonates per 
a violí i piano, però totes tres van fer 
la mateixa fi: foren destruïdes pel seu 
autor. 

La Sonata en Sol major s’estructura 
en tres moviments i és, potser, la més 
lírica de les tres que es conserven de 
Brahms per a violí i piano. 

Al llarg de tota la peça, un ma-
teix element rítmic apareix en certa 
manera com a vertebrador de la 
seva estructura. Aquest element fou 

manllevat pel compositor d’un dels 
seus lieder, el Regenlied, circumstàn-
cia que motivà que la sonata acabés 
sent coneguda també amb el nom 
d’aquest lied. 

Al primer moviment, aquest mo-
tiu ja fa acte de presència a la plàcida 
frase inicial del violí. Al desenvolupa-
ment i a la coda torna a aparèixer 
diverses vegades. 

Al segon moviment, aquest ele-
ment rítmic es pot escoltar a la   
secció central, repetit de forma obs-
tinada a manera d’una lenta i trista 
marxa. 

Al darrer moviment, no sols s’hi 
troba aquest motiu com a reminis-
cència del tema del Regenlied, sinó 
que és tot el tema de la cançó el que 
s’hi exposa, cantat pel violí i acom-
panyat per semicorxeres al piano. 
Aquest tercer temps és també inte-
ressant des del punt de vista formal, 
ja que s’hi mesclen amb destresa la 
clàssica forma sonata i la forma 
rondó. 

catelli, de tal forma que hi va 
incloure tota mena d’harmonies de 
característiques més pròpies de l’es-
criptura romàntica que no pas de la 
del barroc italià. A més d’això, el 
violinista belga introduí petites 
cadenze a la part de violí, tant al pri-
mer moviment com al tercer. 

No ens trobem, doncs, com ja he 

dit, davant una simple revisió –que 
tampoc no era, d’altra banda, el que 
Ysaÿe pretenia de fer–, sinó davant 
d’una revisió a fons i, potser encara 
se’n podria dir més exactament, da-
vant d’una recomposició de l’obra 
de Locatelli. Una recomposició, tan-
mateix, prou interessant des dels 
punts de vista estètic i musical. 

SEGONA PART



No crec gens agosarat dir que ens 
trobem davant d’una de les grans 
sonates del repertori romàntic per a 
violí i piano, una obra en què l’ex-
pressivitat i la coherència formal 
s’entrellacen i es fusionen tan ínti-
mament que produeixen un tot mu-
sicalment molt valuós. 

 
Scherzo per a violí i piano,  

en Do menor, de la Sonata F-A-E 
 

El 1853, Johannes Brahms, que lla-
vors tenia vint anys, Robert Schu-
mann i Albert Dietrich volgueren 
preparar una sorpresa per rebre el 
violinista Joseph Joachim, amic comú 
de tots tres compositors, quan arribés 
a Düsseldorf, a casa dels Schumann, a 
final del mes d’octubre. Així, es van 
posar d’acord per escriure-li, con-
juntament, una sonata per a violí i 
piano, el primer moviment de la qual 
havia de compondre Dietrich, el 
segon i el quart, Schumann, i el ter-
cer, Brahms. 

Brahms escrigué un scherzo ple de 
vitalitat juvenil. 

En principi, tots tres músics vo-
lien que el motiu format per les 
notes F, A i E (en notació musical 
germànica i anglosaxona, que cor-
responen a Fa, La i Mi en notació 
sud-europea) tingués un paper im-
portant al llarg de l’obra per afalagar 
el seu amic, ja que, com se sap, aques-
tes tres lletres eren les inicials del 
lema de Joachim: Frei aber einsam 
(Lliure, però solitari). És per això que 
la sonata és coneguda com a Sonata 
F-A-E. Tanmateix, Brahms no va 
utilitzar el lema del seu amic en el 
moviment que va compondre. 

El Sherzo en Do menor no va ser 
publicat fins a l’any 1906, nou anys 
després de la mort de Brahms, i la 
sonata sencera, de la qual forma part, 
va haver d’esperar fins a l’any 1936 
per veure la llum. En canvi, aquell 
mateix dia, el 26 d’octubre del 1853, 
a la tarda, va ser interpretada per 
primera vegada pel mateix Joseph 
Joachim i per Clara Schumann, da-
vant els nombrosos convidats a es-
coltar la nova composició que 
omplien la casa dels Schumann.
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CONCERT D’HIVERN  

 
Trío Cervantes 

CARLOS CANO, flauta 
JOSÉ GASULLA, clarinet 

REYNOLD CÁRDENAS, fagot

   Dos piezas infantiles                                      AMADEO ROLDÁN 
         Canción de cuna del niño negro Transcripció de CARLOS CANO 
         El diablito baila 

 
   Cuatro contradanzas MANUEL SAUMELL 
         La Tedezco Arranjament de CARLOS CANO 

         La Virtuosa 
          La Caridad 
          Tu sonrisa 

 
   Cuatro danzas ERNESTO LECUONA 
         La Comparsa Transcripció de CARLOS CANO 

         Danza interrumpida 
          A la antigua 
          Danza de los Ñáñigos 

 
   Perla marina (cançó) SINDO GARAY 

Arranjament de CARLOS CANO 
 

   Danzón Almendra (ball nacional) ABELARDO VALDÉS 
Arranjament de CARLOS CANO 

N Ú M E R O
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   Seis danzas IGNACIO CERVANTES 
         Se fue y no vuelve más Transcripció de CARLOS CANO 
         Tiene que ser 
          Picotazos 
          Improvisada 
          Los tres golpes 
          La carcajada 
 
                 Drume Negrita (cançó de bressol)                           EMILIO 
GRENET Arranjament de CARLOS CANO  
   Cachita (cançó-rumba)       RAFAEL HERNÁNDEZ 

Arranjament de CARLOS CANO 
 

   Danzón La Mora (ball nacional)    ELISEO GRENET  

Bona nit i benvinguts a aquest Paper de Música amb el qual estrenem l’any i 
un nou horari, més europeu. 

El Trío Cervantes, format per Carlos Cano, flauta, José Gasulla, clarinet, 
i Reynold Cárdenas, fagot, es va presentar en el darrer Concurs Paper de Música 
de Capellades i va quedar finalista, segon classificat. Per això els tenim avui pro-
tagonitzant aquest concert d’hivern. Tot i ésser artistes joves, el seu currículum ens 
mostra una activitat extraordinària en el camp musical, tant a Cuba com a 
Espanya, on ja han actuat en algunes de les ciutats més importants. I això es nota 
en la seva perfecta conjunció a l’hora d’interpretar, qualitat, aquesta, que només 
s’aconsegueix amb un nivell molt alt (individualment, tots tres són guanyadors de 
premis importants en el seu país) i amb un treball profund, exigent i seriós de 
música de cambra, que demana llargues hores de dedicació. 

Atès que aquest concert anava a càrrec de tres artistes cubans, com són el Trío 
Cervantes, amb un repertori extens i variat que tant comprèn el clàssic com el 
cubà o el contemporani, ens va semblar que valia la pena aprofitar l’avinentesa 
i presentar-vos un concert monogràfic de música cubana, ja que teníem la sort 
de comptar amb un dels seus membres, el flautista Carlos Cano, amb els conei-
xements i la pràctica necessaris per fer els arranjaments i les transcripcions que 

P R E S E N T A C I Ó
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TRIO CERVANTES 
 
Agafant el nom del compositor i pia-
nista cubà Ignacio Cervantes (1847-
1905), aquesta agrupació fa honor a 
un dels artistes més rellevants de la 
cultura cubana. El seu repertori com-
prèn obres de totes les èpoques i 
totes les latituds, prioritàriament les 
hispanoamericanes del nostre segle i 
les de compositors cubans com Ma-
nuel Saumell, Ernesto Lecuona o el 
mateix Cervantes. També recrea pe-
ces del cançoner popular cubà i de la 
música ballable de compositors com 
Eliseo i Emilio Grenet, Abelardo 
Valdés o Miguel Matamoros. A Cuba, 

el trio s’ha presentat a les sales més 
importants i a diversos festivals de 
música de cambra i contemporània. 
A Espanya, ha actuat a Madrid, Bar-
celona, Burgos, Segòvia, Vitòria i 
Sigüenza, entre d’altres ciutats, i ha 
participat a esdeveniments interna-
cionals com el Verano Musical de 
Segòvia o el Curso Europeo de Mú-
sica de Cámara Stage’95. Així ma-
teix, ha estat finalista al Setè Concurs 
Paper de Música de Capellades. A 
Madrid, s’ha presentat, amb la St. 
Brige’s Chamber Orchestra, dins un 
cicle de concerts per a infants, feina 
que segueix desenvolupant a través 
del Cuarteto Areito, en col·laboració 
amb la clarinetista Elena Santillana. El 
Trío Cervantes ha fet enregistraments 
per a Ràdio Nacional d’Espanya. 
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calen per tocar tot aquest repertori amb una formació tan clàssica com ho és el 
trio de vent. 

Penso que ells se sentiran molt a gust amb obres del seu país que, a més a 
més, ens aniran explicant a mesura que vagin tocant, i nosaltres sortirem d’a-
quest concert un xic més enriquits per haver entrat en contacte amb música i 
compositors procedents d’una cultura i d’un país llunyans i diferents dels que 
estem habituats a escoltar. 

I acabem donant les gràcies al Canal 2 de Televisió i a Ràdio Nacional, que  
filmen i enregistren per primera vegada en aquesta sala: és una manera de con-
tribuir donant a conèixer aquests joves valors que tant s’ho mereixen. 

Ara amb tots nosaltres, per passar una bona vetllada, el Trío Cervantes amb: 
Carlos Cano, flauta, 
José Gasulla, clarinet, 

i Reynold Cárdenas, fagot. 

I N T È R P R E T S



CARLOS CANO 
Flauta 

 
Neix el 1971 a l’Havana, Cuba. Ini-
cia els estudis de flauta al Conserva-
tori Manuel Saumell amb Luisa M. 
Hernández, continua a l’Escola 
Nacional de Música, amb el mestre 
Alberto Corrales, i es gradua el 1990 
amb la distinció d’alumne destacat. 
Durant aquesta etapa, forma part de 
l’Orquestra de l’Escola Nacional i de 
diverses agrupacions de cambra. Ha 
rebut classes d’Andrea Griminelli, 
Michel Moragues i Christian Gurt-
ner. Té els premis al mestratge artístic 
i a la millor interpretació de música 
cubana del IV Festival Na-cional de 
Música de Cambra Ciutat de 
l’Havana (1989), i el segon premi 
nacional del Setzè Concurs de la 
UNEAC (1989). Ha participat a fes-
tivals com l’Internacional de Música 
Contemporània, l’Internacional de 
Guitarra Ciutat de l’Havana i l’In-
ternacional de Música Electro-acús-
tica de Varadero. Des del 1993 és 
primera flauta de l’Orquesta Sin-
fónica Nacional de Cuba. Com a 

solista, ha actuat amb l’Orquestra 
Brindis de Salas, el Conjunt Santa 
Cecilia, la St. Brige’s Chamber Or-
chestra i l’Orquestra Nacional de 
Cuba. El 1994 va fer una gira per 
Alemanya, on va actuar als escenaris 
de Moers, Colònia i Bonn. Ha fet 
enregistraments per a la ràdio i la 
televisió de Cuba i ha impartit clas-
ses a l’Escola Nacional de Música i 
al Conservatori Amadeo Roldán. 

 
JOSÉ GASULLA 
Clarinet 

 
Neix el 1970 a l’Havana, Cuba. Ini-
cia els estudis de clarinet a l’Escola 
Elemental de Música Guillermo 
Tomás, amb Alfredo Salvador, i con-
tinua a l’Escola Nacional de Música 
amb el professor Alfredo Brito, del 
qual fou alumne ajudant. Durant 
aquests anys pertany a diverses agru-
pacions de cambra, a la Banda Sin-
fónica i a l’Orquestra Simfònica de 
l’Escola Nacional. Es gradua, el 
1989, amb la màxima qualificació i 
obté una beca per continuar els estu-
dis superiors a Berlín. Ha rebut clas-
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ses de Michel Collins, Jean Louis 
Sajot i Andrew Marriner. El 1987 
obté el primer premi i la menció a la 
millor interpretació de música cu-
bana al Concurs Nacional de Clari-
net Amadeo Roldán. Ha participat al 
Festival de Música de Cambra, a 
l’Internacional de Música Contem-
porània de la Ciutat de l’Havana i    
al Festival de Jóvenes Músicos de 
Matanzas. Com a clarinetista solista 
de l’Orquesta Sinfónica de Matan-
zas i de l’Orquesta Sinfónica Na-
cional de Cuba, ha actuat a sales 
espanyoles com l’Auditorio Nacio-
nal de Madrid, el Palau de València i 
el teatre Campoamor d’Oviedo. Com 
a solista, s’ha presentat amb l’Or-
questra Simfònica de l’Instituto Su-
perior de Arte, l’Orquestra Brindis 
de Salas, la St. Brige’s Chamber   
Orchestra i l’Orquestra Simfònica 
Nacional de Cuba. Ha realitzat en-
registraments per a la ràdio i la tele-
visió de Cuba. 

REYNOLD CÁRDENAS 
Fagot 

 
Neix el 1972 a Matanzas, Cuba. Inicia 
els estudis de fagot a l’Escola Provin-
cial de Música de la seva ciutat natal, 
on el seu pare, Mario Cárdenas, és el 
seu primer mestre. Continua a l’Es-
cola Nacional de Música, amb Juan 
Vega i Héctor Manresa. Forma part, 
durant aquests anys, de diverses agru-
pacions de cambra i de l’Orquestra 
Simfònica de l’Escola Nacional. El 
1991 es gradua amb les màximes qua-
lificacions. Ha rebut classes del profes-
sor Patrick Vilaire. El 1987 obté el 
primer premi i la menció a la millor 
interpretació de música cubana al 
Concurs Nacional de Fagot Amadeo 
Roldán. Ha participat a diversos festi-
vals, com l’Internacional de Música 
Contemporània i el de Música de 
Cambra de la Ciutat de l’Havana, el 
de Jóvenes Músicos de Matanzas i 
l’Internacional de Coros de Santiago 
de Cuba. S’ha presentat, com a solista, 
amb l’Orquestra Simfònica de 
l’Instituto Superior de Arte, la St. 
Brige’s Chamber Orchestra, l’Orques-
tra de Cambra de l’Escola Nacional 
de Música i l’Orquestra Simfònica 
de la Ciutat de Matanzas. Com a   
fagotista solista de l’Orquestra Sim-
fònica Nacional de Cuba i de l’Or-
questra Simfònica de la Ciutat de 
Matanzas, va realitzar, el 1993, una 
gira per diverses ciutats d’Espanya. 
Ha estat professor de l’Escola Nacio-
nal de Música. Ha realitzat enregis-
traments per a la ràdio i la televisió 
de Cuba. 
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AMADEO ROLDÁN 

 
Dos piezas infantiles 

 
El 1910, als deu anys, inicia estudis 
de violí i es gradua, amb les màxi-
mes qualificacions, el 1917. Aquest 
mateix any guanya el premi Sarasate 
i, com a membre dels primers vio-
lins, esdevé un dels fundadors de 
l’Orquestra Simfònica de Madrid.      
Posteriorment, estudia harmonia i  
composició al Conservatori de Mú-
sica de Madrid. 

Amb dinou anys arriba a Cuba, 
on els primers temps no resultaren 
gens fàcils. Hi fa una vida musical 
molt intensa: l’any 1922 ingressa a 
l’Orquestra Simfònica de l’Havana i, 
l’any següent, funda, amb Pedro San-
juán, l’Orquestra Filharmònica de 
l’Havana. Va ser director del Con-
servatori Municipal de l’Havana, on 
va introduir importants reformes en 
l’ensenyament musical. 

Com a compositor, va ser al cap-
davant de totes les tendències con-
temporànies del moment. Va ser un 
dels més importants conreadors de 
l’afrocubanisme, corrent sorgit a 
Cuba que reivindica els valors cultu-
rals africans, juntament amb els 
espanyols, com a base de la cultura 
nacional. 

MANUEL SAUMELL  

 
Cuatro contradanzas 

 
És considerat el pare del nacionalis-
me musical cubà. 

Gràcies a Saumell es van fixar els 
elements constitutius d’una «cubani-
tat» que, fins llavors, es trobaven dis-
persos a l’ambient i no sortien de les 
cases de ball. Amb aquests elements, 
convenientment destriats per Sau-
mell, va prendre forma un nou fet 
musical, ple d’ampliacions, on el 
component popular va començar a 
alimentar una especulació musical 
conscient: es passa de l’instint rítmic 
a la consciència d’un estil. Havia nas-
cut la idea del nacionalisme. 

Entre les seves obres més destaca-
des hi ha les contradanses La amistad, 
Los ojos de Pepa, La Caridad, La 
Virtuosa i La Tedezco. 

 
ERNESTO LECUONA  

 
Cuatro danzas 

 
És un dels compositors cubans més 
populars. Aquesta fama rau fona-
mentalment en la seva capacitat com 
a pianista i compositor de gèneres 
relacionats amb la música popular 
cubana o, més exactament, que os-
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cil·len entre aquesta música i l’ano-
menada música clàssica. 

Pel seu excel·lent treball pianístic, 
cal destacar la seva producció de 
danses per a aquest instrument. Entre 
les més conegudes trobem La Mala-
gueña, Danza lucumí i Ante el Escorial. 

Són molt importants, també, les 
seves sarsueles cubanes, les més des-
tacades d’aquest gènere a Cuba. 
María la O, Rosa la China i El cafetal 
són les més conegudes. 

 
SINDO GARAY 

 
Perla marina 

 
Aquest autor és considerat, amb jus-
tícia, el més genial dels trobadors tra-
dicionals de Cuba. 

Sindo aconseguia, per a les seves 

composicions, harmonitzacions ex-
traordinàriament renovadores en el 
seu temps. 

Va ser un compositor singular-
ment fecund  –no oblidem que va 
viure més d’un segle–.  Va cantar a 
tot allò important per a ell: la dona, 
el nostre paisatge, els fets transcen-
dentals de la història. Són composi-
cions seves Tardes grises, Retorna, La 
Bayamesa i Perla marina. 

 
ABELARDO VALDÉS 

 
Danzón Almendra 

 
Va ser un destacat contrabaixista i 
compositor de danzones de la pri-
mera meitat del segle XIX. Els més 
populars són Penicilina, Salvaje, Hor-
chata i, especialment, Almendra.



IGNACIO CERVANTES  

 
Seis danzas 

 
Cervantes és la continuïtat d’una tra-
dició d’arrels clàssiques, la del nacio-
nalisme musical cubà, en la seva 
expressió més estimable. 

Va ser un creador amb idees prò-
pies: Cervantes planteja la qüestió 
de l’accent nacional com a proble-
ma que només la sensibilitat pecu-
liar del músic podia resoldre. La seva 
«cubanitat» era interior. 

Considerem Cervantes el músic 
més important cubà del segle XIX. 

 
EMILIO GRENET  

 
Drume Negrita 

 
Germà petit del també famós músic 
Eliseo Grenet, Emilio va ser un gran 
musicòleg i compositor. 

De la seva obra podem citar te-
mes com Quirino con su Tres, Tú no 
sabe inglé i Yambambo, tots tres amb 
text del poeta Nicolás Guillén, i la 
immortal Drume Negrita, cançó que 
interpreta el nostre trio. 

 

RAFAEL HERNÁNDEZ  

 
Cachita 

 
Es va destacar com a compositor, 
però era un músic polifacètic: toca-
va el trombó, el violí, el baix, la gui-
tarra i la trompeta. 

Després de viure a Nova York, es 
va establir a Cuba, on va ser director 
de l’orquestra del teatre Fausto, a 
l’Havana. En aquests anys funda el 
trio Borinquen i el grup Victoria. Tot 
i que desenvolupa part de la seva car-
rera a Cuba, s’allunya dels corrents 
nacionalistes i reivindica la rumba 
davant el son. 

És l’autor de més de dues mil can-
çons, algunes d’elles interpretades pel 
famós Antonio Machín. Entre les més 
famoses, podem trobar-hi Capullito de 
alhelí, El cumbachero o Cachita. 

 
ELISEO GRENET  

 
Danzón La Mora 

 
Compositor, pianista i director 

d’orquestra, és un dels músics més 
importants de la història de la músi-
ca popular cubana, de la qual va con-
rear tots els gèneres. 

Entre les seves obres es destaquen 
cançons com Mama Inés, Negro Bem-
bón, Songoro Cosongo, i els danzones Si 
me pides el pescao te lo doy, Si muero en 
la carretera i La Mora.

SEGONA PART
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CONCERT DE PRIMAVERA  

 
Uta Zenke, violoncel 

Carlos Roggan, piano

   Sonata per a violoncel i piano núm. 5,       LUDWIG VAN BEETHOVEN 
   en Re major, op. 102/2     
         Allegro con brio 
          Adagio con molto sentimento d’affetto 
          Allegro. Allegro fugato 

 

    Sonata per a violoncel i piano núm. 1,            CLAUDE DEBUSSY 
   en Re menor, L. 135 
         Prologue 
          Sérénade 
          Final 

  
   Adagio i allegro, en La b major, op. 70 ROBERT SCHUMANN 
    
    Sonata per a violoncel i piano,                          RICHARD STRAUSS 
    en Fa major, op. 6 
         Allegro con brio 
          Andante ma non troppo 
          Finale. Allegro vivo

N Ú M E R O

35

Cape l lade s, 24 de  maig  de l  1997

P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART



Bona nit i benvinguts a aquest concert de primavera que, com sempre, és a càrrec 
dels guanyadors del Concurs Paper de Música de Capellades. 

También damos la bienvenida a los islandeses aquí presentes, que 
(gracias al acierto del director del Instituto, Pere Castells) durante quin-
ce días están viviendo en nuestro pueblo en régimen de intercambio 
para enriquecernos con su cultura y sus costumbres procedentes de  
tierras tan lejanas. 

Estamos encantados de tenerlos aquí entre nosotros. Voy a leer más 
lentamente la presentación para que algunos de ellos, que hablan varias 
lenguas incluído el catalán, puedan entenderme. 

Per primera vegada el concurs ha tingut guanyadors estrangers perquè senzi-
llament van ésser els millors. Ells són Uta Zenke, violoncel, i Carlos Roggan, 
piano. 

L’Uta Zenke és alemanya, nascuda i criada allà i, per tant, porta l’estil, la 
tècnica i el mètode alemanys, dels quals aquí encara tenim coses a aprendre, tot 
i que anem avançant molt depressa. De tota manera, no n’hi hauria prou amb 
això si no anés acompanyat d’una gran capacitat de treball, de sensibilitat, de 
força (malgrat la seva aparença suau) i d’un tremp extraordinari que va tenir 
l’oportunitat de mostrar-nos en la sessió final del concurs de la manera següent: 
el suport que li havia d’aguantar el violoncel li va fallar en un moment deter-
minat i li va relliscar en plena actuació dues o tres vegades. En cap moment no 
va perdre el control dels nervis ni de l’instrument: afinació, compàs... És més, 
tot i la situació enutjosa, la seva cara no va perdre mai un mig somriure. Això 

P R E S E N T A C I Ó



393

aviat és dit, però deixo que us imagineu trobant-vos tocant obres de molt com-
promís a la final d’un concurs. 

En Carlos Roggan és l’artífex que va fer què es presentessin. Ell és fill de 
pare alemany i mare canària, format, en un moment determinat de la seva carre-
ra, a Barcelona. Es va presentar en l’anterior convocatòria fent duo amb un 
oboista. A la primera classificació van obtenir la millor nota, però un programa 
equivocat els va llevar l’èxit final. La seva vàlua ha quedat demostrada en pre-
sentar-se l’any següent i guanyar. Perquè no és pas un pianista acompanyant 
sinó que fan duo de cambra, ja que tant en el concurs com en el programa d’avui 
interpreten sonates, en les quals, recordem-ho, tant important és el paper de l’un 
com de l’altre perquè mantenen un diàleg en pla d’igualtat del començament al 
final de cada obra. A més a més, el seu repertori és ampli i variat: tant hi ha 
clàssic com romàntic i contemporani. De tot això podrem gaudir en el programa 
d’avui. 

Ens trobem, doncs, realment, davant dos joves artistes de talent, que fan de 
la música la seva raó de viure: a part de l’estudi, tenen una gran activitat con-
certística i d’enregistraments a Alemanya, on resideixen actualment. 

Una vegada més comprovarem amb aquest concert el nivell que va assolint, 
any rere any, el Concurs Paper de Música de Capellades, avui amb aquests dos 
intèrprets de gran talla que són Uta Zenke i Carlos Roggan. 

Seguidament, amb tots nosaltres, el duo de violoncel i piano  

Zenke - Roggan. 



  
UTA ZENKE 
Violoncel 

 
D’origen alemany, va començar a 
tocar el violoncel a l’edat de nou 
anys i va cursar estudis a Colònia, 
Berlín i, actualment, amb M. Oster-
tag, a Karlsruhe. 

Ha completat la seva formació 
amb cursos impartits per D. Gerin-
gas, W. Boettcher i G. Faust, entre 
d’altres. Paral·lelament, va rebre 
consells de música de cambra dels 
professors P. Eötvös, B. Canino,     
U. Hoelscher i de membres de con-
junts de cambra de reputació inter-
nacional, com els quartets de corda 
Brandis, Amadeus i Cleveland. 

Uta Zenke va ser seleccionada 
per formar part de les orquestres  
juvenils d’Alemanya (com a violon-
cel·lista solista), de la Comunitat Eu-
ropea (també com a violoncel·lista 

solista) i de l’Orquestra del Festival 
Internacional de Schleswig-Holstein 
i va ser convidada per l’Orquestra 
europea Gustav Mahler. Actualment 
és membre de l’Orquestra Simfònica 
de la Ràdio del SWF. 

L’any 1994, Uta Zenke va guanyar 
una beca de la Fundació de l’estat 
federal de Baden-Württemberg, que 
li permet tocar un valuós instrument 
de Grancino, i, l’any 1996, va guanyar 
el premi Bach de l’Acadèmia Flesch. 
Actualment és becada per la fundació 
de música de cambra Villa Música. 

Ha realitzat nombrosos enregis-
traments per a diferents emissores de 
ràdio d’Alemanya, com SDR, SWF, 
NDR o HR, i per a discos, com a 
membre de conjunts de cambra i 
com a solista. També ha estat enregis-
trada com a solista per la televisió a 
Alemanya. 

Regularment ofereix recitals, 
arreu d’Alemanya i d’Espanya, amb 
piano, conjunts de cambra i com a 
solista de concerts amb orquestra. 
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CARLOS ROGGAN 
Piano  

Nascut a les illes Canàries, va cursar 
estudis de piano i de música de cam-
bra a Karlsruhe, Alemanya, amb S. Spei-
del, i a Barcelona, amb M. J. Crespo. 

Ha participat a cursos d’interpre-
tació de piano a càrrec d’H. Leygraf, 
V. Krainjew, J. Achúcarro, B. Canino, 
H. Höll i C. Spencer, entre d’altres. 

Carlos Roggan ha guanyat diver-
sos premis a concursos de piano ce-
lebrats a Alemanya i a Espanya. L’any 
1991, l’Associació de Música del Va-
lle de Aridane, de les illes Canàries, li 
concedí una placa honorífica i, l’any 
1993, obtingué un premi del Con-
servatori de Barcelona.  

Va ser cridat per realitzar la inaugu-
ració d’una nova sala de concerts a 
Mannheim i fou convidat als Festivals 
Internacionals de Música Contempo-
rània de Darmstadt i de Meiningen. 
Ha actuat en primeres audicions a ni-
vell mundial d’obres contemporànies 
i és un intèrpret molt sol·licitat del 

repertori espanyol per a piano. Ha fet 
enregistraments per a les emissores de 
ràdio SDR, SWF, HR i MDR a Ale-
manya, i per a Ràdio Nacional d’Es-
panya i Catalunya Música. Els seus 
discos han estat considerats magistrals 
per la crítica. La premsa el va qualifi-
car com un talent que crida l’atenció, 
un favorit del públic, un dels pocs 
pianistes que han començat amb molt 
èxit una carrera com a solista, una 
manifestació de virtuosisme verita-
blement transcendental. Així mateix, 
hom li va atribuir aptituds escèniques 
quasi infinites. 

Ambdós músics formen duo des 
de l’any 1995. Han cursat estudis de 
cambra amb W. Genuit i han partici-
pat a cursos d’interpretació impartits 
per E. Hubert, entre d’altres. El duo 
ha elaborat un repertori extens i va-
riat, ha ofert nombrosos concerts i ha 
realitzat enregistraments per a la rà-
dio. Ha guanyat el Concurs Paper de 
Música de Capellades, el 1996, i ha 
obtingut el segon premi del Concurs 
Ciutat de Manresa, el 1997. 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 
Sonata per a violoncel i piano núm.5, 

en Re major, op. 102/2  
 

Durant el segle XVIII, la sonata per a 
duo de cambra s’entenia, principal-
ment, per a piano i instrument acom-
panyant. Aquesta tradició va durar 
fins al final del segle XIX, quan la 
nova generació de virtuosos del 
violí, com Kreisler i Sarasate, va des-
envolupar peces per a solista amb 
acompanyament de piano. 

Segons el costum del seu temps, 
la Sonata, núm. 5, opus 102/2 de 
Beethoven porta el títol de Sonata 
per a pianoforte i violoncel, però es 
tracta de veritable música de cam-
bra. Composta l’any 1815, la sonata 
pertany a l’última fase de Beetho-
ven, quan el músic, gairebé sord, va 
compondre obres complexes i difí-
cils d’entendre. 

El primer temps ens sorprèn 
amb grans contrastos de caràcters i 
canvis abruptes d’atmosfera, que tren-
quen la uniformitat i la linealitat 
dels temes. El segon temps d’aques-
ta darrera sonata per a violoncel de 
Beethoven dedica, per primera ve-
gada a la història, un llarg espai lent 
a aquesta constel·lació d’instru-
ments. L’adagio consta de dues parts: 
comença amb una secció tràgica en 

Re menor, que reprimeix el desen-
volupament de la línia melòdica, i té 
una part central en Re major, inex-
plicablement descarregada de càrac-
ter terrenal. El tercer temps s’allunya 
de la típica forma clàssica: és una 
immensa fuga amb dos temes i dues 
parts, una de les peces més rigoroses 
i exigents escrites mai per Beet-
hoven. 

 
CLAUDE DEBUSSY 

 
Sonata per a violoncel i piano  
núm. 1, en Re menor, L. 135 

 
Exactament cent anys després de la de 
Beethoven, Claude Debussy com-
pon la seva sonata per a violoncel. 
Malgrat que es tracti de música de 
cambra d’un nivell altíssim, ell encara 
creu necessari anotar al manuscrit que 
«el pianista no ha de lluitar amb el 
violoncel, sinó que l’ha d’acompan-
yar». També en molts altres aspectes, el 
compositor francès trenca el model 
beethovenià: trenca la forma clàssica 
de la sonata, el desenvolupament de 
dos temes, l’estructura i la base in-
tel·lectual. Especialment en aquells 
temps de la Primera Guerra Mundial, 
es distancia de la influència germànica 
i proclama una revaloració dels estils 
barrocs francesos, la decència, els ara-
bescos i el folklore francesos. 
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Malgrat que Debussy no va voler 
acceptar mai l’adjectiu d’impressio-
nista per al seu estil com a composi-
tor, la seva música, plena de colors, 
atmosferes embriagadores i harmo-
nies exòtiques, és impressionista, en 
el millor sentit de la paraula. 

El primer temps comença amb 
un gir del piano, quasi barroc fran-
cès, i és d’un caràcter rapsòdic. De-
bussy no va voler escriure música 
programàtica, i per això va retenir 
una nota que trobem al manuscrit 
del segon temps: «Pierrot es baralla 
amb la lluna». Pot facilitar la com-

prensió, però, seguir en la fantasia les 
possibles aventures del Pierrot en el 
desenvolupament d’aquest temps. 

El final és de caràcter alegre i cita 
girs de color espanyol, típics de l’è-
poca impressionista. 

La sonoritat del violoncel, de 
caràcter melangiós, sensible i melò-
dic, sembla predestinada per a la 
música de l’època del romanticisme. 
No és casualitat, doncs, que tots els 
compositors romàntics hagin dedicat 
obres importants a aquest instru-
ment:  Mendelssohn, Schumann, Cho-
pin, Brahms, Dvor̆ák i molts d’altres. 

SEGONA PART

ROBERT SCHUMANN 

 
Adagio i allegro,  

en La b major, op. 70 
 

L’obra de Schumann va lligada ha-
bitualment a la paraula poesia i, de 
fet, la seva actitud com a autor d’as-
sajos i de poemes i com a composi-
tor de lieder (cançons per a veu i 
piano) justifica aquesta denomina-
ció. 

L’Adagio i allegro, de l’any 1849, 
compost per a corn o violoncel o 
violí i piano, és el resultat de la pe-
culiaritat, pròpia de Schumann, de 
compondre peces curtes unides de 
forma cíclica i és un testimoni del 
lirisme i de l’espontaneïtat schu-
manniana. 

RICHARD STRAUSS 

 
Sonata en Fa major, op. 6 

 
Strauss va compondre la Sonata en Fa 
major, opus 6 amb només dinou anys, 
mentre anava a l’escola. És natural 
que l’obra mostri influències dels 
grans models d’aquell temps: Beet-
hoven, Mendelssohn i Schumann. 

El primer i l’últim temps de la 
sonata tenen un caràcter vistosa-
ment orquestral. La part del piano 
és d’una dificultat d’execució ex-
traordinària, i la disposició estructu-
ral és molt àmplia. L’estructura del 
primer temps segueix l’esquema de 
la sonata clàssica, que consisteix en 
exposició, desenvolupament i reex-
posició. Al tercer temps ja tenim 
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l’Strauss de les impetuoses obres or-
questrals com Till Eulenspiegel i Don 
Joan, tal com sentim a algunes harmo-
nies i girs melòdics. 

La primera part del segon temps 
ens recorda la primera part del segon 
temps de la sonata de Beethoven que 
hem escoltat al començament del 
concert d’avui. Ambdues peces co-

mencen en Re menor, amb una espè-
cie de xarxa lenta i ombriva, i desem-
boquen a una secció tendra escrita en 
tonalitat major, per acabar en la tona-
litat del començament. La preciosa 
part central de l’andante d’Strauss re-
vela la influència de la poesia de 
Schumann: creiem sentir el lied Mond-
nacht del cicle Liederkreis, opus 39.

RECULL GRÀFIC

LA VEU DE L’ANOIA,  
DIA 23 DE MAIG DEL 1997
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LES SIGNATURES DELS ALUMNES D’ISLÀNDIA, 
CONVIDATS PER L’I.E.S. «MOLÍ DE LA VILA»

PERÒ TAMBÉ HI HAVIA SEGUIDORS  
 I AMICS D’ALEMANYA

LES PARAULES QUE ENS VA DEDICAR  
LA DIRECTORA  

DELS ESTUDIANTS ISLANDESOS
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CONCERT D’ESTIU  

 
Josep Antoni Chic, guitarra

   Suite española, per a guitarra                                 GASPAR SANZ 
          IX. Canarios 
 
   Piezas características, per a guitarra F. MORENO-TORROBA 
         Preámbulo — Oliveras — Melodía 
          Los Mayos — Albada — Panorama 

 
   Capricho árabe, per a guitarra FRANCESC TÀRREGA 
   Recuerdos de la Alhambra, per a guitarra  

 
  

   Suite española, op. 47 ISAAC ALBÉNIZ 
         IV. Cádiz 

 
   Sevillana. Fantasía per a guitarra, op. 29 JOAQUÍN TURINA   
   El sombrero de tres picos MANUEL DE FALLA 
         Suite núm. 1. IV Danza del corregidor 
          Suite núm. 2. II. Danza del molinero    
   Suite española, op. 47 ISAAC ALBÉNIZ 
         V. Asturias 
          III. Sevilla

N Ú M E R O
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Bona nit i benvinguts al concert d’aquest estiu que acaba de començar. 

Mitjançant Josep Antoni Chic, concertista de guitarra, l’hem volgut dedi-
car íntegrament a la música espanyola, perquè ens ha semblat adequat, atesa 
la naturalesa de l’instrument. 

En Josep Antoni Chic, protagonista del concert d’avui, és un jove artis-
ta, professional, que vam conèixer gràcies al Tercer Concurs Paper de Música 
de Capellades. Té la menció d’honor del grau superior del Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona i la menció d’honor, categoria Excellence, 
del Concurs Europeu de Guitarra a París. Tot això aviat és dit, però és allò 
que, de tota una classe o entre tots els participants d’un concurs, només s’ho 
emporta el millor: en aquest cas Josep Antoni Chic. 

També voldria ressaltar la condició del concertista de guitarra: un enamo-
rat del seu instrument, al qual dedica moltes hores per oferir concerts més 
delicats, més íntims, amb molta més dificultat del que semblaria en una pri-
mera impressió, i que fa una tasca que, a vegades, no és prou apreciada, injus-
tament, pel gran públic. 

Partint de la base que la carrera musical, sigui de l’instrument que sigui, 
és de les més difícils i exigents (no es poden permetre unes vacances sense 
tocar, per exemple), la del concertista de guitarra gosaria dir que és de les més 
sofertes, si no és la que ho és més, atès el gran treball que suposa i l’escassa 
valoració que se’n fa. 

I és en aquest sentit que adreço unes paraules d’homenatge a Josep Antoni 
Chic i a tots els qui, com ell, s’esforcen per oferir-nos el fruit del seu treball, 
una petita joia de gran valor. 

Acabo amb les paraules que li dedicava un comentarista alemany després 
de la seva participació en un festival: «... Chic es presentà com un músic d’alt 
concepte estètic, emocions profundes, oïda sensible... amb una sòlida tècnica 
que mai no es convertí en un mer efecte de lluïment...» 

Passem, doncs, a continuació a gaudir de totes aquestes qualitats de Josep 
Antoni Chic amb aquest monogràfic de música espanyola per primera vegada 
en aquesta sala. 

Amb tots nosaltres, el concertista de guitarra Josep Antoni Chic. 

P R E S E N T A C I Ó
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JOSEP ANTONI CHIC 
Guitarra 
 

Va néixer l’any 1968 a Lleida al si 
d’una família de tradició musical: fou 
el seu oncle, Ricard Chic, professor 
del conservatori, qui l’introduí a la 
guitarra. Després de realitzar els estu-
dis superiors amb Arnaldur Arnalson 
a l’Escola d’Arts Musicals Luthier de 
Barcelona, el 1991 ingressà a la Kon-
zertclass del mestre Oscar Ghiglia, al 
Conservatori Superior de Basilea, 
Suïssa, on es graduà amb Solisten-
diplom. 

Actua amb èxit a Espanya i a l’es-
tranger: concert inaugural de la sala 
de cambra de l’auditori Enric Gra-
nados de Lleida, Palau Reial de 
Pedralbes i Grosser Saal de la Musik-
Akademie de Basel, a Suïssa. Al 
Festival de Bad Brückenau, Alema-
nya, va obtenir una excel·lent acollida 
per part de la crítica: «…Chic es pre-
sentà com un músic d’alt concepte 
estètic, emocions profundes, oïda sen-
sible… amb una sòlida tècnica que 
mai no es convertí en un mer efecte 
de lluïment…» (Bruckenauer Zeitung, 
21-1-1994). 

Ha realitzat enregistraments per a 
Ràdio Nacional d’Espanya. 

Josep Antoni Chic ha estat guar-
donat amb diversos premis: 

– Menció d’honor del grau supe-
rior, Conservatori de Barce-
lona, 1991. 

– Menció d’honor, categoria Ex-
cellence, al Concurs Europeu 
de Guitarra, París, 1994.

I N T È R P R E T



GASPAR SANZ 

 
Suite española, per a guitarra  

IX. Canarios 
 

Durant el barroc, la guitarra tenia 
una gran popularitat a Europa, es-
pecialment a Espanya, França i An-
glaterra. Una de les figures més 
il·lustrades d’aquest període fou l’a-
ragonès Gaspar Sanz. Profund co-
neixedor de l’instrument, publicà 
un important mètode, a més de 
gran quantitat de danses en què 
combina l’estil culte de tocar la gui-
tarra, «estilo punteado», amb el més 
popular, «estilo rasgueado». Aquest 
és el cas de la dansa Canarios, de ca-
ràcter alegre, en la qual Gaspar Sanz 
ens mostra una imaginativa destresa 
rítmica. 

FEDERICO MORENO TORROBA 

 
Piezas características,  

per a guitarra 
 

El madrileny Federico Moreno Tor-
roba fou un dels molts compositors 
seduïts per la guitarra d’Andrés 
Segovia. Per a ell va escriure les Pie-
zas características, inspirades en el fol-
klore de la seva terra i amb una    
forta influència de l’impressionisme 
francès. Moreno Torroba no es limita 
a harmonitzar melodies i cants 
populars, sinó que, a més, vol ex-
pressar-nos els sentiments més ín-
tims vers la seva terra. 

 
 

 

La guitarra ha estat sempre vinculada d’una manera especial a la música 
popular de diferents pobles. No hi ha dubte que un dels lligams més profunds 
l’ha tingut amb el folklore espanyol i, d’una manera més intensa, amb la 
música andalusa. Aquest fet ha marcat la seva història, i unes vegades ha estat 
considerada, injustament, un instrument excessivament popular i unes altres 
ha estat enriquida,  d’una manera extraordinària, amb obres de compositors 
cultes inspirades en aquest folklore, sens dubte un dels més rics del món. En 
aquest concert els proposo un «passeig estiuenc» ple de contrastos: alegria, 
malenconia, dolçor, tensió… de la mà d’una música profunda i sensible, can-
tada en la seva veu més genuïna: la guitarra.

PRIMERA PART

COMENTARI MUSICAL



FRANCESC TÀRREGA  

 
Capricho árabe, per a guitarra  

Recuerdos de la Alhambra, 
per a guitarra 

 
La guitarra, a final del segle XIX, es 
trobava en un dels punts més foscos 
de la seva història. La massificació 
sonora que imperava, gràcies a les exi-
gències del romanticisme i la supre-
macia del piano a les sales de concert, 
l’havien portada a ser poc valorada 
per determinats públics. Necessitava 
un nou impuls que la retornés al lloc 
que li pertocava. Una de les figures 

que va contribuir al renaixement que 
experimentà la guitarra durant el 
segle XX fou el valencià Francesc Tàr-
rega. Profund coneixedor de les pos-
sibilitats líriques de l’instrument, ens 
presenta dues de les seves peces més 
interpretades: Capricho árabe i Recuer-
dos de la Alhambra. La característica 
principal d’ambdues composicions és 
l’extraordinària bellesa que Tàrrega 
aconsegueix desplegar a les seves ins-
pirades melodies. Escoltant el trèmolo 
de Recuerdos de la Alhambra ens és fàcil 
imaginar el murmuri de les innom-
brables fonts que envolten el miste-
riós palau àrab… 

SEGONA PART

ISAAC ALBÉNIZ 

 
Suite española, op. 47 

IV. Cádiz 
 

Comencem la segona part amb 
Cádiz, d’Isaac Albéniz. És una peça 
d’inspiració portuària. La constant 
alternança dominant-tònica ens re-
corda el balanceig de les onades. 

 
 

JOAQUÍN TURINA  

 
Sevillana. Fantasía para guitarra, 

op. 29 
 
La significació més profunda del 
cante jondo andalús la trobem a la 
Fantasía sevillana de Joaquín Turina. 
Malenconia, tensió, sensibilitat, tota 
l’àmplia gamma de contrastos que 
caracteritza aquest estil popular do-
ten aquesta obra d’una singular ex-
pressivitat. 
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LA SESSIÓ ÉS A PUNT DE COMENÇAR

MANUEL DE FALLA  

 
El sombrero de tres picos 

Suite núm. 1. IV Danza del corregidor 
Suite núm. 2. II Danza del molinero 

 
 
El sombrero de tres picos és un ballet 
costumista que va compondre el ge-
nial compositor gadità Manuel de 
Falla. Escoltarem dues danses defi-
nitòries del caràcter de dos dels per-
sonatges: la Danza del corregidor, 
humorística i una mica poca-solta, i 
la celebrada Danza del molinero, plena 
de força i d’energia.

ISAAC ALBÉNIZ 

 
Suite española, op. 47 
V. Asturias. III. Sevilla 

 
Acabarem aquest concert amb dues 
de les peces més emblemàtiques d’a-
quest repertori. A Asturias, l’obra 
sembla imitar un petit rierol que, a 
poc a poc, va agafant embranzida per 
arribar als ràpids i als salts d’aigua, 
representats pels arpegis de la guitar-
ra. Aquest procés ens condueix a la 
serenor i a l’expressivitat de la part 
central. Plena de llum i de color, 
segueix Sevilla, en què Albéniz retra-
ta subtilment la diversitat del caràcter 
andalús amb l’alegria de la primera 
secció i l’emotivitat i la  malenconia 
de la part central, una diversitat que 
forma part de l’esperit mateix de la 
guitarra. 



RECULL GRÀFIC

LA PEPI HA DISFRUTAT ESPECIALMENT  
EN AQUEST CONCERT
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MOLTA GENT VOL MANIFESTAR  
COM HA GAUDIT DEL CONCERT,  
PER LA MÚSICA I PER LA QUALITAT DE L’INTÈRPRET. 
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CONCERT DE TARDOR  

 
José Enrique Bagaría, piano

   El clavecí ben temperat, vol. II            JOHANN SEBASTIAN BACH 
        Preludi i fuga núm. 11, en Fa major, BWV 880 

       

   Sonata per a piano núm. 14, en La menor,   FRANZ SCHUBERT 
   op. pòstum 143, D. 784 
         Allegro giusto — Andante — Allegro vivace 
       

   Estudi per a piano núm. 6, en La menor                 FRANZ LISZT 
    (Sis estudis sobre Paganini), S. 141 

 
     Dotze estudis transcendentals, S. 139                     FRANZ LISZT 
   Estudi núm. 8, en Do menor, «La caça»  

 
 

    Estudis simfònics, per a piano en Do # menor,     ROBERT SCHUMANN 
   op. 13 (amb els pòstums)  

 

   Gaspard de la Nuit, per a piano                         MAURICE RAVEL 
         I. Ondine 
                                                                                           

   Toccata per a piano, en Re menor, op. 11 SERGUEI PROKÓFIEV

N Ú M E R O
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Bona nit i benvinguts a aquest concert de tardor que, com és habitual, coincideix 
amb el nostre aniversari, en aquest cas el novè. 

Per celebrar-ho tenim un concert de piano a càrrec d’un esplèndid intèrpret: 
José Enrique Bagaría. 

Mirem la trajectòria d’aquest jove artista: fa la carrera de piano, obté la qua-
lificació d’excel·lent en finalitzar el grau superior, cosa a l’abast de ben pocs, i 
encara menys presentant-s’hi lliure, com és el seu cas. 

Des dels 10 anys ha anat guanyant premis a dojo fins a arribar al nostre 
concurs quan tenia 18 anys. 

Com a anècdota us diré que juntament amb ell hi havia 8 pianistes més, i 
alguns d’ells em van semblar tan brillants que vaig pensar: en aquesta final 
dominarà el piano. Quina va ésser la meva sorpresa en veure que, de 9, només 
en passava un, i dels més joves! Evidentment, ell era José Enrique Bagaría. El 
concurs fou guanyat per una parella alemanya, sensiblement més gran que ell. 

Però des de llavors José Enrique Bagaría va guanyant primers premis allà 
on es presenta, i ara ja tots de categoria sènior, tot i ésser el més jove dels con-
cursants: el juny de l’any passat, el Concurs de Joventuts Musicals a Vilafranca; 
el desembre, el Concurs Internacional Principat d’Andorra; i ara aquest passat 
octubre, el Concurs Nacional Frechilla-Zuloaga de Valladolid, així com el premi 
especial del públic, que ja havia guanyat l’any passat. I té només 19 anys! 

Aquesta és la perla que tenim avui per celebrar el novè aniversari. 

Com fem sempre en aquestes ocasions, no volem acabar sense agrair pública-
ment la valuosa col·laboració amb què a cada sessió ens obsequien: la Maria i 

P R E S E N T A C I Ó



 

JOSÉ ENRIQUE BAGARÍA 
Piano 

 

Nascut a Barcelona l’any 1978, va 
finalitzar el grau superior de piano, 
amb la qualificació d’excel·lent, l’any 
1994, al Conservatori Superior 
Municipal de Música de Barcelona. 
Inicià els estudis de piano amb Rosa 
Masferrer, la seva professora fins a 
l’any 1994, i amb Luiz de Moura 
Castro.  Va obtenir els premis d’ho-
nor de grau elemental (1990) i de 
grau mitjà (1993) del Conservatori 
Superior Municipal de Música de 
Barcelona. Estudià amb Aquiles 
Delle Vigne, durant el curs 1992-

1993, a l’École Normale de París, on 
va obtenir el número 1 als exàmens 
finals. 

Ha participat a nombrosos cursos 
internacionals i classes magistrals 
amb professors del prestigi de Luiz 
de Moura Castro, Andrew Watts, 
Edith Fischer, Roberto Bravo, Sta-
nislav Pochekin, Dimitri Bashkirov i 
Alfredo Speranza, entre d’altres. Des 
de l’any 1994 cursà el postgrau de 
piano a l’Escola Juan Pedro Carrero, 
sota el magisteri dels professors 
Stanislav Pochekin i Luiz de Moura 
Castro, i de música de cambra amb 
els professors Peter Thiemann, Sal-
vador Gratacòs i Luiz de Moura 
Castro. Actualment segueix els estu-
dis, al Liceu de Barcelona, amb el 
professor Stanislav Pochekin. 
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la Montserrat Tutusaus, el Gregori Aznar, el Manolo Rodríguez i la Núria 
Periago, darrerament més ocupada en un repte molt important per a ella. I 
volem agrair-vos també a tots vosaltres, que formeu el públic de Paper de 
Música, la vostra qualitat com a oients, atents i respectuosos, que crea l’atmosfera 
idònia perquè els intèrprets que ens van acompanyant puguin fer-nos gaudir del 
seu art en les millors condicions. 

També volem manifestar el nostre reconeixement a Ràdio Nacional, que s’ha 
desplaçat fins aquí per enregistrar, perquè és una manera de donar a conèixer 
aquests joves valors que tant s’ho mereixen! 

Felicitem-nos, doncs, tots plegats per aquest novè aniversari, i que per molts 
anys en puguem complir molts més al voltant de la música. 

I ara amb tots nosaltres, amb un programa ben variat de grans obres d’alguns 
dels compositors més importants, per celebrar el novè aniversari de Paper de 
Música, aquest jove i gran artista que és 

José Enrique Bagaría.

I N T È R P R E T



Després de guanyar el Premi Ciu-
tat de Manresa (1988) i el segon  
premi Infanta Cristina, a Madrid 
(1990), fou becat per l’Associació 
Sofia Puche per participar a la World 
Piano Competition, de Cincinnati. 
En aquest concurs va obtenir el pri-
mer premi de la categoria de joves 
artistes, nivell 9-12, concert (1991). 
El mateix any, va guanyar el primer 
premi, categoria B, així com el premi 
especial d’interpretació de Mozart, a 
Vilafranca del Penedès, i va debutar 
com a solista amb l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà. L’any 1992 
va obtenir el primer premi del Con-
curs Ciutat de Berga, categoria A i, a 
Madrid, el primer premi Infanta 
Cristina, categoria juvenil. Va repre-
sentar Espanya al 5è Festival Inter-
nacional Steinway, categoria juvenil, 
celebrat a Madrid. L’any 1995, va 
rebre el quart premi, categoria juve-

nil, al Concurs Maria Canals, a Bar-
celona. El maig del 1996 obtingué el 
segon premi, categoria sènior, al 
Concurs Nacional Frechilla-Zu-
loaga, de Valladolid, així com el pre-
mi especial del públic. 

Va guanyar, el juny del 1996, el 
primer premi, categoria sènior, al 
Concurs de Joventuts Musicals, de 
Vilafranca del Penedès; el primer 
premi, categoria sènior, al Concurs 
Internacional Principat d’Andorra, el 
desembre del 1996 i, l’octubre del 
1997, el primer premi al Concurs 
Nacional Frechilla-Zuloaga, de Valla-
dolid, així com el premi especial del 
públic. 

Té experiència en la interpreta-
ció musical, ja que ha participat a 
nombroses audicions i concerts, en-
cara que no ho ha fet amb dedicació 
plenament professional.



JOHANN SEBASTIAN BACH 

 
El clavecí ben temperat, vol. II. 

Preludi i fuga núm. 11,  
en Fa major, BWV 880 

  
Fou el 1722 quan va començar la 
seva màxima obra pedagògica siste-
màtica per a clavecí: l’anomenada El 
clavecí ben temperat. Aquest llibre 
consta de 24 preludis i fugues en 
totes les tonalitats majors i menors, 
tot pujant per semitons, des de Do 
major fins a Si menor. Constitueix 
un dels més grandiosos i excelsos 
monuments que la fantasia i la cièn-
cia musicals hagin concebut i realit-
zat mai. La prova que Bach va viure 
amb profunditat aquest problema és 
el fet que, passats més de vint anys, va 
repetir l’experiència amb una segona 
part, consistent en altres preludis i 
fugues, als quals pertany el preludi 
que avui interpretem. Aquests úl-
tims, si es comparen amb els del pri-
mer llibre, mostren el llarg camí 
recorregut pel mestre durant aquest 
període.

FRANZ SCHUBERT 

 
Sonata per a piano núm. 14, 
en La menor, op. pòstum 143,  

D. 784 
 

El piano era, juntament amb la veu, 
l’instrument que Schubert preferia, 
i alhora el vehicle més adient per a 
les seves inquietuds. El compositor 
tenia una vena lírica i creativa d’una 
llibertat singular. De les seves sona-
tes, en destaca l’amplitud i l’origi-
nalitat amb què exposa la música. 

La Sonata en La menor pertany a 
un grup de cinc sonates que Schu-
bert va escriure entre els anys 1823 
i 1826. Aquestes sonates compartei-
xen els mateixos trets. El temps del 
primer moviment serveix invaria-
blement com a base de la secció de 
desenvolupament. El moviment lent 
té forma de rondó, servint com a 
obertura un tema proper al món del 
lied. Aquesta sonata acaba amb un 
allegro de caràcter viu i fluid, inter-
romput tres vegades per una melo-
dia de gran bellesa. La sonata és una 
obra de crisi, d’intens dramatisme. 
L’editor Diabelli la va anomenar 
Gran sonata, definició evidentment 
comercial, encara que, en realitat, 
pot qualificar-se així pel seu valor i 
per la seva construcció. 
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FRANZ LISZT 

 
Estudi per a piano núm. 6,  

en La menor (Sis estudis sobre 
Paganini), S. 141  

Dotze estudis transcendentals, S.139 
Estudi núm. 8, en Do menor,  

«La caça» 
 

Els estudis de Liszt suposen una apor-
tació de gran importància a la histò-
ria del piano romàntic. D’aquest 
camp, els fruits més selectes són els 
Sis estudis sobre Paganini i els Dotze 
estudis d’execució transcendent. A la se-
va biografia, es comenta l’impacte 
que per a Liszt suposà el concert de 
presentació de Paganini a l’Òpera de 
París. La conseqüència musical d’a-

quest fet foren els Sis estudis basats en 
els Capricis del violinista italià. En 
concret, el número sis és un tema 
molt famós amb variacions. En tots, 
el piano és tractat amb formidable 
amplitud, tot mostrant un virtuosis-
me instrumental, el mèrit del qual és 
el d’adequar perfectament al medi 
físic (el piano) una matèria temàtica 
que té l’origen en un instrument 
lineal, com és el violí, malgrat les 
seves possibilitats polifòniques. 

Més projecció estètica tenen els 
Dotze estudis d’execució transcendent, 
que, una vegada més, constitueixen 
una col·lecció molt heterogènia. El 
número vuit, també anomenat Wilde 
Jagd, descriu una furiosa cavalcada 
d’excel·lent virtuosisme. 
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ROBERT SCHUMANN 

 
Estudis simfònics,  

en Do # menor, op. 13 
(amb els pòstums) 

 
Els Estudis simfònics corresponen a  
un grup d’obres englobades sota la 
denominació de Cicles pianístics, sens 
dubte la principal aportació de Schu-
mann al piano romàntic. Aquesta és 
una obra d’envergadura pianística, la 
coherència formal de la qual es dóna 
per sabuda a partir de la unitat d’alè 
musical que és latent en cadascun 
dels estudis i de les variacions. En 
aquesta obra es posa de manifest l’e-
quilibri entre la natural tendència a 
les formes breus i l’ambició de la 
gran forma que tot músic sentia des 
de Beethoven. 

 
MAURICE RAVEL 

 
Gaspard de la Nuit  

I. Ondine  
 

Un dels més grans compositors que 
confià al piano les seves primeres 
impressions musicals. Els seus gustos 
musicals s’orientaven cap a una es-

criptura gestual, a mig camí entre el 
virtuosisme de Liszt i la sensibilitat 
lírica de Chopin, així com a la de 
Weber, sense oblidar compositors 
com Saint-Saëns, Satie, Fauré, Falla i 
Albéniz, els quals influïren en gran 
manera a l’obra de Ravel. Ondine 
correspon al tríptic de tres poemes 
Gaspard de la Nuit, que conjuguen 
l’audàcia de l’escriptura i l’emoció. 
El poema retrata l’atracció d’Ondine 
per un mortal que la rebutja. Ella 
se’n torna al seu llac, entristida, des-
pitada, plorant, però també amb una 
explosió de rialla que s’esvaeix. 

 

SERGUEI PROKÓFIEV 

 
Toccata en Re menor, op. 11 

 
Les seves primeres composicions 
destinades al piano, entre elles la 
Toccata, s’originen per via directa del 
virtuosisme de Liszt, filtrat a través 
de Scriabin, si bé ja preludien una 
nova manera molt personal d’enfo-
car el piano. Les principals caracterís-
tiques de l’estil de Prokófiev, com la 
música percusiva i la impetuosa força 
del ritme, es patentitzen en gran ma-
nera en aquesta obra.

SEGONA PART



RECULL GRÀFIC
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DIA 14 DE NOVEMBRE DEL 1997
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CONCERT D’HIVERN  

 
Trio Artemis 

PATRICIA DE NO, flauta 
EVA SEDÓ, violoncel 
IMMA VIDAL, piano

   Trio per a flauta, violoncel i piano                FRANZ JOSEPH HAYDN  
   núm. 30, en Fa major, Hob. XV:17 
        Allegro 
          Finale. Tempo di menuetto 

 

   Trio per a flauta, fagot i piano,               LUDWIG VAN BEETHOVEN 
   en Sol major, WoO 37 
        Allegro 
          Adagio  
          Tema andante amb variacions 

 

   Trio per a flauta, violoncel i piano,    CARL MARIA VON WEBER 
   en Sol menor, op. 63 
         Allegro moderato 
          Scherzo. Allegro vivace 
          «Shepherd’s lament». Andante espressivo 
          Finale. Allegro  
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Bona nit i benvinguts a aquest Paper de Música d’hivern amb el qual encetem 
aquest 1998, tot just en el primer mes de vida. 

Anirà a càrrec del Trio Artemis, finalista del Concurs Paper de Música de 
Capellades de l’any passat. És format per Imma Vidal, Patricia de No i Eva 
Sedó, tres intèrprets que per motius diferents ja ens han visitat. 

La pianista Imma Vidal va actuar en la inauguració oficial d’aquesta sala 
l’octubre del 1991, fent una substitució, com a favor, pel qual nosaltres sempre 
li hem estat agraïts. Per això avui estem molt contents de tenir-la aquí, formant 
part del Trio Artemis. Feliç coincidència! 

La flautista Patricia de No hi va actuar el gener del 1995 com a integrant 
del quartet Flautes d’Adri, de grat record, i la violoncel·lista Eva Sedó també 
ho va fer l’octubre del 1994 amb el Trio Menuhin que, recordem, es va presentar 
amb un programa difícil i complet tot i ser als principis de la seva formació com 
a trio. 

Un tret comú i important, com a mostra de la qualitat d’aquestes tres joves 
intèrprets, és que cada una d’elles és premi d’honor de grau superior del seu ins-
trument en el Conservatori de Música de Barcelona, a més de diferents altres 
premis. Recordem que això, que aviat és dit, significa que en l’últim curs de vir-
tuosisme han tret excel·lent o matrícula, i que, posteriorment, entre tots els que 
es presenten, òbviament amb aquestes mateixes qualificacions, han guanyat: són 
les millors dels millors. 

I, malgrat la dificultat, una pensa que és lògic que sigui així, perquè elles 
viuen totalment dedicades a aquest món tan fantàstic i bonic com difícil i dur 
que és el de la música. Personalment, no deixa d’admirar-me aquesta capacitat 
de lluitar i mantenir la il·lusió en una art tan exigent i constant. 

Amb el Trio Artemis i el programa que interpretaran passarem una estona 
ben agradable que després arrodonirem amb el refresc de sempre. 

Recordem... per gaudir tots plegats d’una millor audició. 

I ara amb tots nosaltres el Trio Artemis amb: 
Imma Vidal, piano, 

Patricia de No, flauta,  
i Eva Sedó, violoncel. 

P R E S E N T A C I Ó



 
PATRICIA DE NO 
Flauta 

 
Neix a Sant Cugat del Vallès el 1974. 
Inicia els estudis musicals al Con-
servatori Victòria dels Àngels del 
mateix poble i els segueix, més enda-
vant, amb Claudi Arimany. 

Des de llavors ha ampliat la seva 
formació treballant amb prestigiosos 
flautistes com Raymond Guiot, Alain 
Marion, Shigenori Kudo i Maxence 
Larrieu, a Catalunya, França i Suïssa. 

El 1992 obté el premi d’honor de 
grau professional de flauta i, posterior-
ment, el 1994, el de grau superior, per 
unanimitat del jurat en ambdós casos, 
al Conservatori Superior Municipal 
de Música de Barcelona. 

Ha actuat a nombrosos concerts i 
ha fet gires, amb diferents formacions 
de cambra, per Catalunya i per les illes 
Balears. També ha ofert diversos reci-
tals i concerts com a solista. Igual-
ment, ha estat guardonada a diversos 
concursos, tant estatals com interna-
cionals, a Espanya i a Alemanya. 

Paral·lelament, ha col·laborat amb 
orquestres del país i estrangeres, com 
l’Hungarian Virtuosi de Budapest, di-
rigida pel mestre Jean-Pierre Rampal. 

El 1996 finalitza el postgrau de 
perfeccionament i virtuosisme, amb 
les màximes qualificacions, amb el 
reconegut flautista Maxence Larrieu, 
al Conservatori Superior de Música 
de Ginebra, Suïssa. 

Recentment, ha debutat com a 
solista al Palau de la Música Catalana 
amb el Concert per a flauta i orquestra en 
Sol major de Mozart, sota la direcció 
d’Albert Argudo i amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès. 
 
EVA SEDÓ 
Violoncel 

 
Neix a Barcelona. Inicia els estudis 
musicals al Conservatori Superior 
Municipal de Música d’aquesta ciu-
tat, on obté matrícula d’honor de 
grau superior de violoncel i, tot se-
guit, el títol professional superior, 
l’any 1992. És premi d’honor de mú-
sica de cambra, l’any 1991, i de grau 
superior de violoncel, l’any 1992. 

Ha estudiat amb els mestres Elías 
Arizcuren, Pere Busquets i Lluís Se-
dó. L’any 1992 va ser becada per la 
Fundació Pau Casals per efectuar un 
curs de perfeccionament amb Mar-
çal Cervera. 

Ha assistit a diferents cursets de 
violoncel a Girona i a Santander. 
També ha participat al curset de vio-
loncel barroc dirigit pel violon-
cel·lista Wouter Möller. 
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PATRÍCIA DE NO



Ha estat membre de l’Orquestra 
de l’Accademia de Barcelona i del 
Quartet Accademia, i ha col·laborat 
amb diverses orquestres com l’Or-
questra de Cambra Catalana i 
l’Orquestra Ciutat de Barcelona. 

Ha realitzat nombrosos concerts 
amb diferents formacions de cambra i 
és membre estable del grup Queen-
tet, del Trio Gaudí i del Trio Artemis. 

És professora de l’Escola de Mú-
sica Pau Casals del Vendrell i de l’Es-
cola del Palau de Barcelona. 

 
IMMA VIDAL 
Piano 

 
Neix a Barcelona. Inicia els estudis 
musicals amb la seva mare, i els de 
piano amb Clotilde Elias, al Conser-
vatori Superior Municipal de Mú-
sica de Barcelona. Realitza els estudis 
superiors amb Miquel Farré i, pos- 
teriorment, els estudis de postgrau 
amb Ramon Coll. 

És llicenciada en història de l’art 
per la Universitat de Barcelona. 

Ha participat activament als cur-
sos de piano de Bela Siki, Louiz de 

Moura, Georgy Sandor, Edith 
Fischer i Josep Maria Colom. Ha 
estat becada per l’Associació Sofia 
Puche i, el 1990, ho fou per la Fun-
dació Isaac Albéniz. 

Ha estat guardonada a diverses 
edicions del Concurs de Joves 
Intèrprets de Piano de Vilafranca del 
Penedès (1979, 1983, 1987) i al Pri-
mer Concurs de Piano Ciutat de 
Berga (1986). L’any 1989, obté la 
menció d’honor de música de cam-
bra al Conservatori de Barcelona i, 
l’any 1992, el premi d’honor de grau 
superior d’aquest conservatori. Ha 
estat premiada, en la modalitat de 
música de cambra, al VIII Premi Ciu-
tat de Manresa i a la VII Mostra de 
Música Jove per a Solistes i Grups de 
Cambra de la Generalitat de Cata-
lunya. 

Ha participat activament, com a 
solista i amb formacions de cambra, 
a diversos festivals i cicles de con-
certs. Actualment és membre del 
grup Queentet i del Trio Artemis. 

Des del 1991 és professora titular 
de piano del Conservatori Profes-
sional Municipal de Música de 
Terrassa. 

IMMA VIDALEVA SEDÓ



FRANZ JOSEPH HAYDN 

 
Trio per a flauta, violoncel i piano 
núm. 30, en Fa major, Hob. XV:17 

 
Gran part de la producció musical 
de Haydn està relacionada amb el 
príncep Esterházy, el seu protector 
durant trenta anys. 

En el camp de la música de cam-
bra, Haydn realitza les millors con-
questes formals i expressives, ja que 
s’allunya de l’antiga tradició vienesa 
i en crea una de totalment innova-
dora, que després fou heretada per 
Mozart i per Beethoven. 

Als seus trios té un gran protago-
nisme el piano, i fins i tot havien 
estat qualificats de sonates per a pia-
noforte i acompanyament de violí i 
violoncel. El Trio núm. 30, en Fa ma-
jor és una obra de dos moviments de 
caràcter íntim que finalitza amb un 
minuet. 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 
Trio per a flauta, fagot i piano, 

en Sol major, WoO 37 
 

El Trio per a piano (o clavecí), flauta 
i fagot (o violoncel) en Sol major, 
WoO 37 és difícil de datar (1786-
1790). Va ser escrit en honor de la 
família de músics Graff von Wester-
hollt-Gysenberg. L’estil, en aquest 
tipus de petita formació concertant, 
és encara molt primerenc. 

La successió de tres moviments 
és: un allegro bastant virtuosístic en 
què domina el teclat; un adagio con-
trastant, en mode menor, més rica-
ment expressiu, en què el vent i la 
corda intervenen, aquest cop, amb 
papers solistes, i un tema andante 
amb variacions que constitueix un 
episodi final d’aspecte jovial i dinà-
mic.
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CARL MARIA VON WEBER 

 
Trio per a flauta, violoncel i piano, 

en Sol menor, op. 63 
 

Peça dedicada al doctor Jungh, a qui 
Weber havia visitat anteriorment a 
Praga, bon aficionat a la música i 
excel·lent violoncel·lista. L’obra pre-
senta quatre moviments: 

– Allegro moderato. Pel seu caràcter 
romàntic, tot i ser escrit en una for-
ma clàssica, es mostra com el més 
aconseguit dels allegros de sonata es-
crits per Weber. Dolorosos accents 
aportats pel violoncel i el patetisme 
que transmet la flauta, configuren la 
sobrietat i la gravetat malenconiosa 
del moviment. 

– Scherzo. Allegro vivace. Deixa 
via lliure a la lleugeresa, com una 

flauta virtuosística. De caràcter vivi-
ficant, com si fos a l’aire lliure, adapta 
la for-ma d’una dansa camperola, 
amb el piano com a base als acords. 

– Andante espressivo. Titulat El 
plany del pastor, una flauta agresta 
exhala, en un tema-lament, la triste-
sa d’una ànima romàntica. 

– Finale. Allegro. Amb les formes 
del ritornello, l’allegro final s’obre 
amb un motiu que sembla extret de 
la cançó bàquica de Caspar a Der 
Freischütz. Adopta un estil molt bri-
llant i alemany, desenvolupat a tra-
vés de la forma rondó. 

 
Aquest trio revela tota l’origina-

litat de la seva escriptura d’ençà que 
se’l situa en la perspectiva d’una evo-
lució, encara primerenca, del teatre 
líric alemany.

SEGONA PART



RECULL GRÀFIC

LA PATRÍCIA DE NO PRESENTA UNA DE LES OBRES QUE TOCARAN
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LA VEU DE L’ANOIA, 
DIA 23 DE GENER DEL 1998

LA PRIMERA PÀGINA DEL LLIBRE  
DEDICADA AL CONCERT D’AVUI
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CONCERT DE PRIMAVERA  
 

Marisa Martins, mezzosoprano 

Guillem Martí, piano

   An Sylvia (A Sílvia), D. 891                            FRANZ SCHUBERT 
   Lachen und Weinen (Riure i plorar), D. 777  
   Fischerweise (Procediment de pescador), D. 881 
   Der Tod und das Mädchen (La mor i la donzella), D. 531 
   Gretchen am Spinnrade (Margarida a la filosa), D. 118 

 
   Liebestreu (Amor fidel), op. 3/1 JOHANNES BRAHMS 
   Meine Liebe ist grün (El meu amor és verd), op. 63/5  
   Die Mainacht (La nit de maig), op. 43/2 
   Von ewiger Liebe (D’amor etern), op. 43/1                                                         

 
   Beau soir, L. 6 CLAUDE DEBUSSY 
   Dans le jardin, L. 78  
   En sourdine, L. 28 

 
   Siete canciones populares españolas             MANUEL DE FALLA
          I. El paño moruno — V. Nana — IV. Jota 

 
   Cinco canciones negras XAVIER MONTSALVATGE 

         Cuba dentro de un piano — Punto de habanera — Chévere  
          Canción de cuna para dormir a un negrito — Canto negro

P R O G R A M A
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Bona nit i benvinguts a aquest concert de primavera, que pertoca als guanyadors 
del Concurs Paper de Música de Capellades. 

En aquesta ocasió van ser Marisa Martins, mezzosoprano, i Guillem Martí, 
acompanyant-la al piano. 

Dins del món professional, la Marisa Martins s’ha guanyat una bona 
reputació a pols, a base de treball i lluita en un món difícil. Al llarg d’aquest 
any, en nombroses ocasions, quan se m’ha preguntat qui havia guanyat el con-
curs, a la resposta de Marisa Martins l’exclamació immediata ha estat: «Carai, 
si que teniu el llistó alt!» 

Això ha estat corroborat en guanyar, uns quants mesos més tard, el concurs 
de Joventuts Musicals, disputat entre intèrprets de tot Espanya. Amb una edat 
tendra, si tenim present que la veu triga més a desenvolupar-se, pensem que la 
Marisa Martins, dotada de gran talent i d’una enorme capacitat de treball i llui-
ta, té davant seu un esdevenidor brillant i prometedor. 

Tant en el nostre concurs com en el de Joventuts Musicals, la Marisa Martins 
ha estat acuradament acompanyada al piano per Guillem Martí, vell conegut 

P R E S E N T A C I Ó
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i col·laborador de Paper de Música des dels inicis. Professor a l’Escola de Música 
d’Igualada, en Guillem ja va actuar com a pianista acompanyant, en la gira 
que, arran del primer concurs, va efectuar la soprano Assumpta Mateu. Persona 
entranyable, sempre ha demostrat ésser el pianista idoni a l’hora d’acompanyar, 
cosa que requereix un entrenament, unes qualitats i una sensibilitat especials per 
crear el clima precís que cada cançó requereix. I realment, d’això, en Guillem 
n’ha esdevingut un mestre, amb molts anys de pràctica que l’avalen. Realment 
a nosaltres ens va fer il·lusió que guanyés el concurs, tant per la llarga relació 
mantinguda, que esperem que continuï, com pel fet d’estar establert a Igualada, 
cosa que ens dóna la sensació d’haver guanyat algú de la família de Paper de 
Música. 

Aquests són els dos joves artistes que avui tenim la satisfacció de presentar-
vos en aquesta primavera, on escoltarem per primera vegada la tessitura de mez-
zosoprano. 

Albert Mestres ens diu en el text d’introducció, que titula «El camí de la 
veu»: «Diuen els antropòlegs que segurament la cançó és l’expressió artística 
més antiga, potser fins i tot d’abans que aprenguéssim a parlar». S’ha cantat 
»per estimar, per bressolar, per celebrar, per plorar, per lluitar, per protestar: can-
çons de guerra, cançons de collita, cançons d’amor, cançons de comiat, etc.» 

Avui «el nostre recorregut, doncs, és només un petit viatge per l’última 
minúscula, però riquíssima, part del trajecte, un viatge d’allà a aquí, de l’ahir a 
l’avui: Àustria (romanticisme), França (impressionisme), Espanya (nacionalis-
me) i Catalunya (eclecticisme)». 

A nosaltres només ens queda desitjar-vos una bona vetllada amb aquest    
recorregut de la mà de Marisa Martins i Guillem Martí. 

I ara deixem pas a: 
Marisa Martins, mezzosoprano,  

acompanyada al piano per Guillem Martí. 



 
MARISA MARTINS 
Mezzosoprano 
 
Nascuda el 1972, inicia la formació 
musical a Buenos Aires. Interpreta, a 
dos tallers d’òpera, Les noces de Fígaro 
i La flauta màgica, de Mozart, i Orfeo 
ed Euridice, de Gluck, a diferents cen-
tres culturals d’aquesta ciutat. 

Des del 1993 resideix a Barce-
lona i estudia cant amb Myriam 
Alió. És també alumna del Conser-
vatori Superior Municipal de Mú-
sica de Barcelona, on obté el premi 
d’honor dels graus elemental i 
mitjà. 

Ha estat membre de l’Orfeó Ca-
talà i forma part del Cor de Cambra 
del Palau de la Música Catalana, 
dirigits per Jordi Casas Bayer. 

Com a solista, a més de partici-
par a diferents concerts de totes 
dues formacions, ha col·laborat amb 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’Or-
questra de Cambra de l’Empordà, 
l’Orquestra Barroca Catalana, la Vir-
tèlia Sinfonietta, la Camerata Medi-
terrània i l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya, 
entre d’altres, sota la direcció de 
Laszlo Heltay, Albert Argudo, Carles 
Coll, Josep Vila i Casañas, Francesc 
Llongueres, Guerassim Voronkov i 
Lawrence Foster, respectivament. 

Ha cantat arreu de Catalunya, a 
França i a Tunísia, tot interpretant 

obres com el Magnificat de Bach, el 
Glòria de Vivaldi, el Rèquiem de 
Mozart, l’Stabat Mater de Pergolesi, 
el Messies de Händel i l’òpera Vio-
leta de Manuel García Morante. Ha 
estrenat obres de Jordi Rossinyol, 
David Padrós i R. Lamote de Gri-
gnon, tant en el gènere del lied com 
en el de l’òpera, i ha participat al 
tercer i al quart Festival d’Òpera de 
Butxaca del teatre Malic i al cicle 
«Un segle de lied català», del festival 
Grec 1996 i 1997. Ha cantat El amor 
brujo de Falla i l’òpera Anna Bolena 
amb l’Associació d’Amics de 
l’Òpera de Sabadell. Molts dels seus 
con-certs han estat enregistrats per    
Catalunya Música, Ràdio Nacional 
d’Espanya i Televisió de Catalunya. 

Recentment ha enregistrat el 
Glòria de Vivaldi per a la Fundació 

I N T È R P R E T S



Coca-Cola Espanya i el disc Les nos-
tres veus per al 2000 per a Aria Re-
cording, S. L. 

Ha guanyat el Vuitè Concurs Pa-
per de Música de Capellades, acom-
panyada pel pianista Guillem Martí, i 
el Concurs de Joventuts Musicals 
d’Espanya, l’any 1997. 

 
GUILLEM MARTÍ 
Piano 
 
Neix a Palma l’any 1968. Inicia els 
estudis musicals al conservatori    
d’aquesta ciutat, on obté el títol 
professional de piano. Es trasllada a 
Barcelona per cursar el grau supe-
rior al Conservatori Superior Mu-
nicipal de Música de Barcelona, amb 
el catedràtic Antoni Besses. 

Ha assistit a cursos amb M. Carra, 

R. Loewenguth, Frédéric Gevers i 
Ian Burnside. 

Ha estat guardonat al Quart 
Concurs de Piano Ciutat de Berga, 
al Primer Concurs de Cambra de 
Castellterçol i a la X Mostra de Mú-
sica Jove per a Solistes i Grups de 
Cambra. 

Ha col·laborat amb grups com 
l’Studium Cor de Cambra, la Ca-
pella de Música de Santa Maria del 
Mar, l’Orquestra de Cambra de 
Cervera, el Cor Madrigal i la Coral 
Sant Jordi, així com amb molts altres 
grups vocals i de cambra, tot realit-
zant gravacions per a Catalunya Mú-
sica i Ràdio Nacional d’Espanya. 

Actualment és professor de l’Es-
cola Municipal de Música d’Igua-
lada i ho ha estat dels conservatoris 
de Palma i de Cervera.
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EL CAMÍ DE LA VEU 

Diuen els antropòlegs que, segurament, la cançó és l’expressió artística més 
antiga, potser fins i tot d’abans que aprenguéssim a parlar. D’ella van néixer 
la poesia, i el teatre, la música i la dansa. Però des del seu naixement mai no 
s’ha deixat de cantar allà on hi havia veu per fer-ho: per estimar, per bressolar, 
per celebrar, per plorar, per lluitar, per protestar. Cançons de guerra, cançons 
de collita, cançons d’amor, cançons de comiat... En realitat, han passat cente-
nars de milers d’anys de cançons abans d’arribar a la cançó del romanticisme 
per excel·lència, el lied, moment en què comença la tradició moderna occi-
dental. 

El nostre recorregut, doncs, només és un petit viatge per l’última minús-
cula, però riquíssima, part del trajecte, un viatge d’allà a aquí, de l’ahir a l’a-
vui: Àustria (romanticisme), França (impressionisme), Espanya (nacionalisme) 
i Catalunya (eclecticisme). 

ALBERT MESTRES

PRIMERA PART

FRANZ SCHUBERT  
 
An Sylvia                                             A Sílvia 
Poeta: William Shakespeare (1564-1616), Els dos cavallers de Verona  
 
Was ist Sylvia, saget an,                                       Qui és aquesta Sílvia? ¿Qui és, 
Dass sie die weite Flur preist?                                que tot amant corre darrere ella? 
Schön und zart seh’ ich sie nah’n                           Santa, bonica i assenyada és. 
auf  Himmels Gunst und Spur weis’t,                     El cel mil gràcies ha vessat en ella; 
dass ihr Alles unterthan.                                       ningú no hi hauria que no l’admirés. 
 
Ist sie schön, und gut dazu?                                  És tan amable com és bella? 
Reiz labt wie milde Kindheit                                 Viu la bellesa amb l’amabilitat. 
ihrem Aug’ eilt Amor zu,                                      Vola l’amor vers la mirada d’ella 
dort heilt er seine Blindheit,                                  per si, de la ceguesa, en ve curat, 
und verweilt in süsser Ruh’.                                  i allí, curat, reposa i s’esparpella. 
 
Darum Sylvia, tön’, o Sang,                                  Aleshores, a Sílvia cantarem, 
der holden Sylvia Ehren;                                      perquè Sílvia, perfecta excel·lidora, 
jeden Reiz besiegt sie lang,                                    guanya totes les coses que veiem 
den Erde kann gewähren,                                      sobre la nostra terra moridora. 
Kränze ihr und Saitenklang.                                 Cal que nostres garlandes li portem.

COMENTARI MUSICAL
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Lachen und Weinen                               Riure i plorar 
Poeta: Friedrich Rückert (1788-1866) 
 
Lachen und Weinen zu jeglicher Stunde                   Riure i plorar en qualsevol moment 
ruht bei der Lieb auf so mancherlei Grunde.              prop de l’estimada té algun fonament. 
Morgens lacht’ ich vor Lust,                                   Reia al matí de gust, 
und warum ich nun weine                                     i per què jo ara ploro 
bei des Abendes Scheine,                                       a la llum del capvespre 
ist mir selb’ nicht bewusst.                                     ni jo mateix ho sé. 
 
Weinen und Lachen zu jeglicher Stunde                   Plorar i riure en qualsevol moment 
ruht bei der Lieb auf so mancherlei Grunde.             prop de l’estimada té algun fonament. 
Abends weint’ ich vor Schmerz;                              De dol plorí al foscant; 
und warum du erwachen                                       i perquè al matí pots, 
kannst am Morgen mit Lachen,                              somrient, desvetllar-te 
muss ich dich fragen, o Herz.                                 t’ho he de demanar, cor. 

 

Fischerweise                                         Procediment de pescador 
Poeta: Franz Xaver von Schlechta (1796-1875) 
 
Den Fischer fechten Sorgen                                    Al pescador no afecten 
und Gram und Leid nicht an;                               ni els neguits ni les penes; 
er löst am frühen Morgen                                      de bon matí ell afluixa 
mit leichtem Sinn den Kahn.                                 amb cor lleuger la barca. 
Da lagert rings noch Friede                                   Hi ha encara pau arreu 
auf Wald und Flur und Bach,                                pel bosc, camps i rieres; 
er ruft mit seinem Liede                                        ell amb el cant desperta 
die gold’ne Sonne wach.                                       l’esplèndid sol daurat. 
 
Er singt zu seinem Werke                                     Cap a la feina ell canta 
aus voller frischer Brust,                                        d’un pit reblert i alegre, 
Die Arbeit gibt ihm Stärke,                                   li dóna la feina força, 
die Stärke Lebenslust.                                          la força, gust de viure. 
 
Bald wird ein bunt Gewimmel                               Prest un bellugueig vari 
in allen Tiefen laut                                              se sentirà a tots els fons, 
und plätschert durch den Himmel,                          mormolarà pel cel, 
der sich im Wasser baut.                                       que a l’aigua s’edifica. 
 
Doch wer ein Netz will stellen,                              Mes al que cala xarxes 
braucht Augen klar und gut,                                  calen ulls clars i bons, 
muss heiter gleich den Wellen                                 ser serè com les ones 
und frei sein wie die Flut.                                     i lliure com el mar. 
 
Dort angelt auf der Brücke                                    Damunt el pont hi pesca 
die Hirtin. Schlauer Wicht,                                    la pastora. Noi murri, 
gib auf nur deine Tücke,                                       renuncia a ser pèrfid, 
den Fisch betrügst du nicht!                                   tu no enganyes el peix!



Der Tod und das Mädchen                      La mort i la donzella 
Poeta: Matthias Claudius (1740-1815) 
 
Das Mädchen:                                                   La noia: 
      Vorüber, ach vorüber!                                            Vés-te’n, oh, corre, vés-te’n, 
     geh wilder Knochenmann!                                      vés-te’n, esquelet fer! 
     Ich bin noch jung, geh, Lieber!                                Sóc jove encara, vés, home! 
     und rüre mich nicht an.                                         No em vulguis pas tocar.  
 
Der Tod:                                                           La mort: 
     Gib deine Hand, du schön und zart Gebild!             Dóna’m la mà, figura tendra i bella. 
     bin Freund und komme nicht zu strafen.                   Sóc un amic i no et vinc a punir. 
     Sei guten Muts! ich bin nicht wild,                          Sigues valenta! Jo no sóc salvatge, 
     sollst sanft in meinen Armen schlafen!                       dormiràs dolçament als meus braços. 

 
Gretchen am Spinnrade                         Margarida a la filosa 
Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
 
      Meine Ruh ist hin,                                              El repòs m’ha fugit, 
      mein Herz ist schwer;                                           tinc el cor feixuc, 
      ich finde sie nimmer                                             no el puc trobar enlloc! 
      und nimmermehr.                                                Ni enlloc, ni mai! 
 
Wo ich ihn nicht hab’                                          On no puc tenir-lo, 
ist mir das Grab,                                                 per a mi és una tomba, 
die ganze Welt                                                    i el món sencer 
ist mir vergällt.                                                   per a mi és com glaç. 
Mein armer Kopf                                                El meu pobre cap 
ist mir verrückt,                                                  se m’ha trastornat; 
mein armer Sinn                                                 el meu pobre seny, 
ist mir zerstückt.                                                 el tinc trasbalsat. 
 
      Meine Ruh ist hin,                                              El repòs m’ha fugit, 
      mein Herz ist schwer;                                           tinc el cor feixuc, 
      ich finde sie nimmer                                             no el puc trobar enlloc! 
      und nimmermehr.                                                Ni enlloc, ni mai! 
 
Nach ihm nur schau’ ich                                       Tan sols miro si torna, 
zum Fenster hinaus,                                            des de la finestra. 
nach ihm nur geh’ ich                                           Per veure si el trobo, 
aus dem Haus.                                                   surto de casa. 
Sein hoher Gang,                                                Ell, el de pas tan ferm, 
sein’ edle Gestalt,                                                de tan noble figura, 
seines Mundes Lächeln,                                        de llavis somrients, 
seiner Augen Gewalt,                                           i d’esguard tan intens; 
und seine Reder                                                  amb el seu parlar 
Zauberfluss,                                                       tan encisador; 
sein Händedruck,                                                la pressió amb les mans... 
und ach, sein Kuss!                                             i, ai, les seves besades! 
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      Meine Ruh ist hin,                                              El repòs m’ha fugit, 
      mein Herz ist schwer;                                          tinc el cor feixuc  
      ich finde sie nimmer                                             no el puc trobar enlloc! 
      und nimmermehr.                                                Ni enlloc, ni mai! 
 
Mein Busen drängt                                              El meu cor batega 
sich nach ihm hin.                                               pensant en ell. 
Ach dürft ich fassen                                             Ah! Si el pogués abraçar 
und Halten ihn,                                                 i retenir-lo, 
und küssen ihn,                                                  i besar-lo, sí, 
so wie ich wollt,                                                  tant com jo volgués! 
an seinen Küssen                                                En les seves besades 
vergehen sollt!                                                     voldria fondre’m! 

 
JOHANNES BRAHMS 

 
Liebestreu                                                Amor fidel 
Poeta: Robert Reinick (1805-1852) 
 
–«O versenk’, o versenk’ dein Leid, mein Kind,           –Oh, enfonsa, enfonsa la pena, filleta, 
in die See, in die tiefe See!»                                     dins el mar, al fons del mar! 
–Ein Stein wohl bleibt auf des Meeres Grund,             –Es queda, sí, una pedra al fons del mar, 
mein Leid kommt stets in die Höh’.                           la meva pena sura sempre. 
       
–«Und die Lieb’, die du im Herzen trägst,                  –I aquest amor, que portes dintre el cor, 
brich sie ab, brich sie ab, mein Kind».                         arrenca’l, arrenca’l, filleta. 
–Ob die Blum’ auch stirbt, wenn man sie bricht,           –Si mor així la flor, quan se l’arrenca, 
Treue Lieb’ nicht so geschwind.                                 l’amor fidel no tan de pressa. 
 
–«Und die Treu’, und die Treu’, swar nur ein Wort,       –I la fidelitat, només un mot, 
in den Wind damit hinaus».                                     només un mot que el vent s’emporta. 
–O Mutter und splittert der Fels auch im Wind,           –Oh mare, i si desfà la roca el vent, 
meine Treue, die hält ihn aus.                                    la fidelitat meva el para. 

 
Meine Liebe ist grün                                El meu amor és verd 
Text: Felix Schumann (1854-1979) 
 
Meine Liebe ist grün wie der Fliederbusch,                   El meu amor és verd com el lilà, 
und mein Lieb ist schön wie die Sonne,                      el meu amor és bonic com el sol, 
die glänzt wohl herab auf den Fliederbusch                  que brilla damunt del lilà 
und füllt ihn mit Duft und mit Wonne.                       i l’omple d’aire i de delit. 
 
Meine Seele hat Schwingen der Nachtigall                   La meva ànima té ales de rossinyol 
und wiegt sich in blühendem Flieder,                          i es bressola en el lilà florit, 
und jauchzet und singet von Duft berauscht                 i canta i xiscla, embriaga d’aire, 
viel liebestrunkene Lieder.                                         cançons d’elixirs d'amor.



Die Mainacht 
 
 
Wann der silberne Mond durch die gesträuche  
    [blinkt, 
und sein schlummerndes Licht über den Rasen  

  [streut, 
und die Nachtigall flötet, 
wandl' ich traurig von Busch zu Busch. 
 
Überhüllet von Laub girret ein Taubenpaar 
 
sein Entzücken mir vor; aber ich wende mich, 
suche dunklere Schatten, 
und die einsame Träne rinnt. 
 
Wann, o lächelndes Bild, welches wie Morgenrot 
durch die Seele mir strahlt, find ich auf Erden dich? 
 
und die einsame Träne 
bebt mir heisser die Wang herab! 

 
Von ewiger Liebe 
Poeta: Joseph Wenzig (1807-1876) 
 
Dunkel, wie dunkel in Wald und in Feld! 
Abend schon ist es, nun schweiget die Welt. 
Nirgend noch Licht und nirgend noch Rauch, 
ja, und die Lerche, sie schweiget nun auch. 
 
Kommt aus dem Dorfe der Bursche heraus,  
gibt das Geleit der Geliebten nach Haus,  
führt sie am Weidengebüsche vorbei,  
redet so viel und so mancherlei: 
 
«Leidest du Schmach und betrübest du dich, 
leidest du Schmach for andern um mich,  
werde die Liebe getrennt so geschwind,  
schnell wie wir früher vereiniget sind.  
Scheide mit Regen und scheide mit Wind,  
schnell wie wir früher vereiniget sind.» 
 
Spricht das Mägdelein spricht:  
«Unsere Liebe, sie trennet sich nicht!  
Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr,  
unsere Liebe ist fester noch mehr. 

 
Eisen und Stahl, man schmiedet sie um,  
unsere Liebe, wer wandelt sie um?  
Eisen und Stahl, sie können zergehn,  
unsere Liebe muss ewig bestehn!»  

La nit de maig 

 
Quan la lluna platejada brilla entre els arbres 
 
i la seva llum balsàmica s’estén sobre la gespa, 
 
i refila el rossinyol, 
camino afligit pel bosc. 
 
Coberta pel fullatge s’amanyaga una parella  

                              [de coloms, 
em canten el seu delit, però jo no em tombo 
i busco les ombres més fosques, 
per deixar caure una llàgrima solitària. 
 
Imatge somrient, que com l'alba rogent 
il·lumines la meva ànima, quan et trobaré  

[sobre la terra? 
I la llàgrima solitària 
tremola més càlida a la meva galta. 
 
 
D'amor etern 

 
Foscos, que foscos els boscos i els camps! 
Ja és de nit, i el món està silenciós. 
Enlloc una llum, enlloc un soroll, 
sí, àdhuc l’alosa ha callat. 
 
El noi surt del poble 
per acompanyar a casa l’estimada, 
la guia per entre els arbustos del camp, 
li parla molt animat: 
 
–Si sofrissis un ultratge i t’entristissis, 
si sofrissis un ultratge d’altres per culpa meva, 
desapareixeria el nostre amor amb molta rapidesa, 
amb la mateixa amb què ens vàrem unir. 
Ens separaríem amb pluja i amb vent, 
amb la mateixa amb què ens vàrem unir. 
 
Parla la noia i li contesta: 
–El nostre amor mai no desapareixerà! 
L’acer és molt ferm, i també ho és el ferro, 
però el nostre amor és encara més ferm! 
 
El ferro i l’acer poden ser fosos, 
però qui pot canviar el nostre amor? 
El ferro i l’acer poden liquar-se, 
el nostre amor durarà eternament! 

Poeta: Ludwig Heinrich Christoph Hölty (1748-1776)
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CLAUDE DEBUSSY  
 
Beau soir                                             Bell vespre 
Poeta: Paul Bourget (1852-1935) 

SEGONA PART

Lorsque au soleil couchant les rivières sont roses,   
et qu’un tiède frisson court sur les champs de blé,  
un conseil d’être heureux semble sortir des choses  
      et monter vers le coeur troublé; 
                                                                 
Un conseil de goûter le charme d’être au monde    
cependant qu’on est jeune et que le soir est beau,  
car nous nous en allons, comme s’en va cette onde:
      Elle à la mer, nous au tombeau!                   
        
 

Dans le jardin                                 
Poeta: Paul Gravollet (1863-1936)  
 
Je regardais dans le jardin,                               
furtif, au travers de la haie;                              
je t’ai vue, enfant! et soudain,                          
mon coeur tressaillit: je t’aimais!                        
 
Je m’égratignais aux épines,                             
mes doigts saignaient avec les mûres,                  
et ma souffrance était divine:                            
je voyais ton front de gamine,                           
tes cheveux d’or et ton front pur!                       
 
Grandette et pourtant puérile,                          
coquette d’instinct seulement,                           
les yeux bleus ombrés de longs cils,                    
qui regardent tout gentiment,                            
un corps un peu frêle et charmant,                     
une voix de mai, des gestes d’avril!                     
 
Je regardais dans le jardin,                               
furtif, au travers de la haie;                              
je t'ai vue, enfant! et soudain,                          
mon cœur tressaillit: je t'aimais!                        

Quan amb el sol ponent els rius es tornen roses, 
i un tebi estremiment recorre els camps de blat, 
sembla eixir de les coses consell de ser feliç 
      i enfilar-se al cor trasbalsat; 
 
Un consell de gaudir de l’encant de ser al món 
mentre encara som joves, ara que el vespre és bell, 
perquè ens n’anem nosaltres, com se’n va aquesta onada: 
      ella al mar, nosaltres al clot! 
 
 
Al jardí 
 
 
Estava mirant el jardí, 
furtiu, a través de la bardissa; 
t’he vist, criatura!, i de cop 
el cor s’ha estremit: t’estimava! 
 
Amb les punxes m’esgarrinxava, 
em feien sang als dits les móres, 
i era diví el meu patiment: 
allà veia el teu front de nena, 
els cabells d’or i aquell front pur! 
 
Crescudeta i, amb tot, pueril, 
coqueta només per instint, 
fent ombra als ulls blaus llargues celles, 
ulls que miren amablement, 
un cos un xic prim i graciós, 
la veu de maig, gestos d’abril! 
 
Estava mirant el jardí, 
furtiu, a través de la bardissa; 
t’he vist, criatura!, i de cop 
el cor s’ha estremit: t’estimava!



 
MANUEL DE FALLA  

 
De Siete canciones populares españolas 

Jota 
 
Dicen que no nos queremos 
porque no nos ven hablar. 
A tu corazón y al mío 
se lo pueden preguntar. 
Dicen que no nos queremos 
porque no nos ven hablar. 
 
Ya me despido de ti, 
de tu casa y tu ventana, 
y aunque no quiera tu madre, 
adiós, niña, hasta mañana. 
Adiós, niña, hasta mañana. 
Ya me despido de ti.

En sourdine                                   
Poeta: Paul Verlaine (1844-1896) 
 
Calmes dans le demi-jour                             
que les branches hautes font,                          
pénétrons bien notre amour                            
de ce silence profond.                                    
Fondons nos âmes, nos coeurs                         
et nos sens extasiés,                                     
parmi les vagues langueurs                            
des pins et des arbousiers.                              
Ferme tes yeux à demi,                                
croise tes bras sur ton sein,                            
et de ton coeur endormi                                
chasse à jamais tout dessein.                          
Laissons-nous persuader                                
au souffle berceur et doux,                             
qui vient, à tes pieds, rider                             
les ondes de gazon roux.                              
Et quand, solennel, le soir                             
des chênes noirs tombera,                              
voix de notre désespoir                                  
le rossignol chantera.                                    

En sordina 
 
 
Placideses del migdia 
que les branques altes fan, 
penetrem bé nostre amor 
d’aquest silenci profund. 
Mesclem ànimes i cors 
i els sentits extasiats 
entre les vagues llangors 
dels pins i dels arbocers. 
Mig clou només els teus ulls, 
creua els braços sobre el pit 
i del teu cor adormit 
treu sempre tot designi. 
Deixem-nos persuadir 
al buf gronxolant i dolç 
que ve, als teus peus, a arrissar 
les ones de gespa porpra. 
I quan, solemne, la tarda 
d’alzines negres caurà, 
veu del nostre desesper, 
el rossinyol cantarà. 

El paño moruno 
 
Al paño fino, en la tienda, 
una mancha le cayó; 
por menos precio se vende, 
porque perdió su valor. 
¡Ay! 

 
Nana 
 
Duérmete, niño, duerme, 
duerme, mi alma, 
duérmete, lucerito 
de la mañana. 
 
Nanita, nana, 
nanita, nana, 
duérmete, lucerito 
de la mañana.
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XAVIER MONTSALVATGE  
 

Cinco canciones negras 
 
Cuba dentro de un piano 
Poeta: Rafael Alberti (1902-1999) 
 
Cuando mi madre llevaba un sorbete de fresa por sombrero, 
y el humo de los barcos aún era humo de habanero, 
mulata vuelta bajera, 
Cádiz se adormecía entre fandangos y habaneras, 
y un lorito al piano quería hacer de tenor. 
Dime dónde está la flor que el hombre tanto venera. 
Mi tío Antonio volvía con su aire de insurrecto. 
La Cabaña y el Príncipe sonaban por los patios del puerto. 
 
(Ya no brilla la perla azul del mar de las Antillas. 
Ya se apagó, se nos ha muerto.) 
Me encontré con la bella Trinidad... 
Cuba se había perdido, y ahora era verdad. 
Era verdad, no era mentira. 
Un cañonero herido llegó cantándolo en guajiras. 
La Habana ya se perdió. 
Tuvo la culpa el dinero... 
Calló, cayó el cañonero. 
Pero después, pero ¡ah! después... 
Fue cuando al Sí lo hicieron Yes! 
 
 
Chévere 
Poeta: Nicolás Guillén (1902-1989) 
 
Chévere, del navajazo 
se vuelve él mismo navaja; 
pica tajadas de luna, 
mas la luna se le acaba; 
pica tajadas de sombra 
mas la sombra se le acaba; 
pica tajadas de canto, 
mas el canto se le acaba; 
y entonces, ¡pica que pica 
carne de su negra mala! 

Punto de habanera 
Poeta: Néstor Luján (1922-1995) 
 
La niña criolla pasa 
con su miriñaque blanco. 
¡Qué blanco! 
 
Hola, crespón de tu espuma. 
¡Marineros, contempladla, 
va mojadita de lunas 
que le hacen su piel mulata! 
Niña, no te quejes, 
tan sólo por esta tarde 
quisiera mandar al agua 
que no se escape de pronto 
de la cárcel de tu falda. 
Tu cuerpo encierra esta tarde 
rumor de abrirse de dalia. 
 
Niña, no te quejas, 
tu cuerpo de fruta está 
dormido en fresco brocado. 
Tu cintura fina vibra 
con la nobleza de un látigo, 
toda tu piel huele alegre 
a limonal y naranjo. 
Los marineros te miran 
y se te quedan mirando. 
 
La niña criolla pasa 
con su miriñaque blanco. 

¡Qué blanco!



Canción de cuna para dormir  
a un negrito 
Poeta: Ildefonso Pereda Valdés (1899-1996) 
 
Ninghe, ninghe, ninghe 
tan chiquitito, 
el negrito no quiere dormir. 
Cabeza de coco, 
grano de café, 
con lindas motitas, 
con ojos grandotes 
como dos ventanas 
que miran al mar. 
Cierra los ojitos, 
negrito asustado, 
el maningo blanco 
te puede comer. 
¡Ya no eres esclavo! 
Y si duermes mucho 
el señor de casa 
promete comprar 
traje con botones 
para ser un groom. 
Ninghe, ninghe, ninghe, 
duérmete, negrito, 
cabeza de coco, 
grano de café.

Canto negro 
Poeta: Nicolás Guillén (1902-1989) 
 
¡Yambambó, yambambé! 
Repica el congo solongo, 
repica el negro bien negro. 
¡Aoé! 
Congo solongo del Songo 
baila yambo sobre un pie. 
Yambambó, yambambé. 
Mamatomba serembé cuserembá. 
El negro canta y se ajuma. 
Mamatomba serembé cuserembá. 
El negro se ajuma y canta. 
Mamatomba serembé cuserembá. 
El negro canta y se va. 
Acuememé serembó aó. 
Tamba, tamba, tamba, tamba, 
tamba del negro que tumba. 
Tamba del negro, caramba, 
caramba, que el negro tumba. 
Yambá, yambá, yambambé. 
Yambambó, yambambé. 
Baila yambo sobre un pie.



RECULL GRÀFIC
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CONCERT D’ESTIU 

  
Sturm-Bergk Quartett 

TOBIAS STURM i RAMONA STURM, violí 
COSIMA BERGK, viola, FRIDTJOF STURM, violoncel 

i Shoko Kuroe, piano

   Quartet de corda núm. 8,                WOLFGANG AMADEUS MOZART 
   en Fa major, K. 168 
         Allegro 
          Andante 
          Menuetto 
          Fuga. Allegro 
       

   Quintet amb piano, en Do major,  G. 409,     LUIGI BOCCHERINI 
   «Ronda militar nocturna a Madrid» 
         Allegretto  
          Variacions sobre la Ritirata de Madrid 
          Polonesa 
       

   Quintet amb piano, en Sol menor, op. 36 ENRIC GRANADOS 
         Allegro 
          Allegretto quasi andantino  
          Lento. Molto presto 

N Ú M E R O

40

Cape l lade s, 5 de  s e t embre  de l  1998

P R O G R A M A

PRIMERA PART



 
 

   Els Xiprers, B. 152                                  ANTONÍN DVOR̆ÁK 
                                                            Transcripció per a quartet de corda           Sé que en el meu amor cap a tu... 
         La mort regna al pit de molts homes... 
         Quan les teves dolces mirades cauen sobre mi... 
         L’amor mai no ens durà a aquesta feliç meta... 
         La vella carta al meu llibre... 
         Tu ets la meva rosa gloriosa... 
         Erro sovint més enllà de casa teva... 
         En una clariana del bosc més espès m’estic... 
         Tu només, estimat únic, però per a tu... 
         Allà s’hi alça un vell espadat... 
         La natura reposa pacífica adormida i somiant... 
         Tu preguntes el perquè de les meves cançons...

Bona nit i benvinguts al Paper de Música d’Estiu, programat quan aquest estiu 
ja es va acabant. 

És cert que fa tot just una setmana tenia lloc l’últim concert del cicle Paper 
de Música d’Estiu, patrocinat per l’Ajuntament, a l’Auditori de la Font 
Cuitora. Evidentment, ja s’havia decidit la data d’avui amb anterioritat. 

Amb vista a l’any vinent, amb temps, intentarem espaiar les sessions més 
adequadament, ja que aquesta sala i l’esmentat auditori es complementaran pel 
que fa a la programació de concerts. 

El Sturm-Bergk Quartett i Shoko Kuroe, piano, van quedar en segon 
lloc al Concurs Paper de Música de Capellades de l’any passat, amb una pun-
tuació molt propera a la dels guanyadors. 

El quartet és alemany i està format per tres germans i una cosina, juntament 
amb la pianista japonesa. Tots ells tenen un denominador comú: són treballadors 
incansables!

P R E S E N T A C I Ó

SEGONA PART
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Es van presentar a la final del concurs amb temps diferents dels quintets més 
difícils i compromesos, i se’n van sortir tan airosament que van estar a punt de 
guanyar. La seva conjunció raneja amb la perfecció, i són posseïdors de la millor 
tècnica, raó per la qual poden abordar qualselvol quartet o quintet, segons el cas: 
tots estan al seu abast. 

Però això és només una part del seu treball com a intèrprets, ja que, a més 
a més, toquen en orquestres, en diverses formacions i es presenten a concursos, 
com va ésser el cas l’any passat amb el nostre. 

El programa d’avui és un dels més complets que haurem tingut a la sala: 
quasi una hora a la primera part i uns 35 minuts a la segona. 

Esperem, doncs, que fruïu amb la proposta que us presentem, especialment 
escollida per evitar repeticions amb el concert de professors del curs de cambra de 
Setmana Santa, d’idèntica formació. 

La bona temperatura ens convidarà, al final, a fer el refresc habitual al jardí. 

Us deixem amb el Sturm-Bergk Quartett, al qual després s’afegirà 
Shoko Kuroe al piano. 



 
STURM-BERGK QUARTETT 
 
Després de diferents projectes a diver-
ses formacions, l’Sturm-Bergk Quar-
tett va ser fundat, el 1992, per dos 
germans, una germana i la seva cosi-
na. A més d’estudiar intensament a 
Hannover i a Berlín amb els profes-
sors Hatto Beyerle (anteriorment a 
l’Alban Berg Quartet), Jutta Rübe-
nacker, Christoph Poppen i Ulf 
Wallin (ambdós del Cherubini Quar-
tet), així com amb el professor 
Markus Nyikos de la Hochschule der 
Künste de Berlín, van rebre classes 
magistrals del professor Eberhard 
Feltz, del Schönfeld Duo de Los 
Angeles, del Nomos Quartet i, com a 
solistes, de diversos grans músics del 
panorama musical internacional. 

També com a intèrprets d’orques-
tra i a competicions han tingut nom-
brosos èxits. Com a instrumentistes 
principals de les orquestres nacionals 

i internacionals d’estudiants més im-
portants d’Europa (German Natio-
nal Youth Orchestra, Junge Deutsche 
Philharmonie, Schleswig-Holstein-
Musik-Festival-Orchester, Mahler 
Youth Orchestra, etc.), han participat 
a nombroses gires de concerts arreu 
d’Europa, el Japó, Singapur, Rússia i 
Amèrica del Sud amb enregistra-
ments freqüents per a la ràdio, la 
televisió o en forma de CD. Com a 
quartet, actuen a diversos festivals 
internacionals de prestigi (Braun-
schweiger Kammer-musik-podium, 
Schwetzinger Musik-festpiele, etc.), 
sovint amb l’assistència de compa-
nyies de ràdio. Des del 1996, el quar-
tet és patrocinat per la Foundation of 
Arts in Nordrhein Westphalen i, des 
del 1997, continua estudiant com a 
quartet resident al Conservatori de 
Música de Hannover. 

 
TOBIAS STURM 
Violí 
 
Va néixer el 1978 a Bielefeld i, als 
cinc anys, va rebre les primeres clas-

RAMONA STURMTOBIAS STURM

I N T È R P R E T S
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ses de Heidrun Ehlers-Köhler, i més 
endavant, d’A. W. Torweihe. Als 
catorze anys, al Conservatori de 
Música de Detmold, fou alumne 
d’Ulf Wallin i, més tard, al Conser-
vatori Hans Eisler, del professor 
Cristoph Poppen. Va participar a di-
verses competicions i va guanyar el 
primer premi al Concurs Nacional 
per a Joves d’Alemanya, el 1996. A 
més del seu treball com a solista,      
és concertino de la Jove Orquestra 
Nacional d’Alemanya i toca un  violí 
de Paolo Magini, construït el 1624   
a Brescia, amb el patrocini de la 
Fundació Alemanya per als Instru-
ments Musicals. Des del 1996, és 
membre becat del programa Live 
Music Now!, de Yehudi Menuhin. 

 

RAMONA STURM 
Violí 
 
És deu anys més gran que el seu 
germà Tobias i va començar a tocar 
el violí amb el mateix professor, als 
sis anys. Va estudiar, del 1989 al 1994, 

a Würzburg, amb Jürgen Schwab, on 
es va diplomar com a professora 
abans de continuar estudiant música 
de cambra, a Hannover, amb la pro-
fessora Jutta Rübenacker. Era mem-
bre destacada de diverses orquestres 
de joves quan va començar a impar-
tir classes al Conservatori de Música 
de Hannover i a l’Escola de Música 
de Petershagen. 

 
COSIMA BERGK 
Viola 
 
Cosina dels altres tres membres del 
quartet, va néixer el 1973 a Biele-
feld. Amb vuit anys va començar 
tocant el violí, abans de canviar a la 
viola. Des del 1994, estudia al Con-
servatori de Música de Hannover 
amb el professor Hatto Beyerle. Ha 
estat membre d’orquestres de joves i 
d’estudiants com la Youth Orchestra 
of Nordrhein Westfalen, l’Orchestre 
de Bardou, la Capella Agostino 
Steffani i la Junge Deutsche Phil-
harmonie. 

COSIMA BERGK FRIDTJOF STURM



FRIDTJOF STURM 
Violoncel 
 
Va començar a tocar el violoncel als 
vuit anys, el 1990, amb Doris 
During com a mestra. Als setze anys 
va entrar al Conservatori de Música 
de Detmold com a estudiant lliure 
de la professora Irene Güdel. Des del 
1994 estudia a la Hochschule der 
Künste, a Berlín, amb el professor 
Markus Nyikos. Ha rebut classes 
magistrals de Stanislav Apolin, a Pra-
ga, d’Anner Bilsma i Dmitry Fer-
schtman, a Amsterdam, i de Martti 
Rousi, a Hèlsinki. Ha obtingut èxits 
com a violoncel·lista principal de 
diverses orquestres internacionals, 
com la RIAS Youth Orchestra Ber-
lin, la Schleswig-Holstein-Musik-
Festival-Orchester (Blomstedt, Ki-
tajenko, Penderecki, YoYo Ma) i la 
Mahler Youth Orchestra (Abaddo, 
Boulez, Fischer, etc.). Des del 1996 
és membre becat del programa Live 
Music Now!, de Yehudi Menuhin. 

 

SHOKO KUROE 
Piano 
 
Va néixer el 1971 a Hamamatsu, el 
Japó. Ja als quatre anys va rebre    
classes de piano i es va traslladar a 
Hamburg el 1981, on va tenir com a 
professora Eliza Hansen, alumna 
d’Artur Schnabel i d’Edwin Fischer. 
Quan té quinze anys comencen a 
ser-li concedides beques per l’Oscar 
und Vera Stiftung i per la Zeit 
Stiftung. A continuació van arribar 

les classes magistrals amb músics de 
prestigi internacional com Cristoph 
Eschenbach, Justus Franz i el Cleve-
land and Prazak Quartet. 

Shoko Kuroe va obtenir nombro-
sos èxits a concursos internacionals: 
Steinway Piano Competition, Ger-
man National Youth Competition, 
Concorso Internazionale Il Mondo 
della Musica a Roma, World Piano 
Competition a Londres i Artur Ru-
binstein Piano Competition. També 
ha ofert concerts com a solista amb 
orquestra amb la Göttinger  Sinfo-
nien-orchester, l’Orquestra Simfònica 
de la Ràdio Nacional de Romania i 
l’Hamburger Symphonikern, entre 
d’altres, així com recitals com a solis-
ta arreu d’Europa i dels Estats Units, 
amb enregistraments a càrrec de 
diferents companyies. El 1995 va ser 
professora de l’orquestra de l’acadè-
mia del Festival de Schleswig-
Holstein.

SHOKO KUROE
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 

 
Quartet de corda núm. 8,  

en Fa major, K. 168 
 
Mozart, amb Haydn i Beethoven, 
representa el moment culminant de 
l’era clàssica vienesa. Mozart va ser 
un nen prodigi i, com la seva germa-
na gran, Nannerl, va aprendre música 
amb tanta naturalitat com va apren-
dre a parlar. Quan tenia cinc anys, ja 
componia. El seu pare, músic i famós 
pedagog del violí, va concebre com a 
missió pròpia mostrar a l’atenció del 
món «el miracle que Déu havia fet 
néixer a Salzburg». 

Després d’haver tocat a les corts 
reials de Salzburg i de Viena, Mozart 
es va embarcar en la seva primera 
gira, el 1763, amb la seva família, 
amb la qual va arribar a les metròpo-
lis musicals de l’Europa occidental. 
Durant la gira, Mozart no només va 
oferir concerts i va guanyar reconei-
xement, sinó que també va aprendre 
molt sobre composició dels grans 
mestres de l’època. La seva següent 
gira el va dur a Itàlia, en aquell 
moment la Meca de l’òpera, on tam-
bé va causar admiració. En aquest 
temps, Mozart també va compondre 
música instrumental d’estil italià 
lleuger, inclòs el seu primer conjunt 
de sis quartets de corda. 

Quan Mozart va tornar a Salz-
burg, ja era un artista madur. L’estiu 
del 1773, Mozart va viatjar a Viena a 
la recerca d’una col·locació millor. 
Tot i que no hi havia cap vacant dis-
ponible per a ell, va treure un gran 
profit de la influència vienesa rebu-
da, especialment dels recentment 
publicats quartets de corda de Haydn 
(opus 20).  A Viena, Mozart va com-
pondre el seu segon conjunt de 
quartets de corda, que mostra una 
renovació digna d’esment quant a 
instrumentació i forma. 

El Quartet en Fa major, K. 168 és el 
primer de la sèrie. El primer movi-
ment és un allegro ràpid i ple de vida, 
compost per dos temes estretament 
relacionats. El segon moviment (an-
dante) és una cançó lenta i tranquil·la. 
El tercer moviment és un minuet, una 
dansa més aviat lenta i noble, predi-
lecta de la societat aristocràtica viene-
sa. L’últim moviment (allegro) és una 
fuga, és a dir, cadascun dels quatre ins-
truments toca el mateix tema, l’un dar-
rere l’altre, en combinacions diferents. 

Com es pot apreciar, especialment 
amb la utilització de la forma fuga en 
el darrer moviment, Mozart pretenia 
anar més enllà de l’estil «melodia i 
acompanyament», molt popular lla-
vors. Totes les veus, al quartet de cor-
da, són independents i tenen el 
mateix valor. 

COMENTARI MUSICAL 

PRIMERA PART



LUIGI BOCCHERINI 

 
Quintet amb piano, en Do major,  

G. 409, «Ronda militar  
nocturna a Madrid» 

 
Fill d’un intèrpret de contrabaix, 
Boccherini va estudiar inicialment 
composició i violoncel. Més enda-
vant va estudiar amb el violon-
cel·lista Giovanni Battista Constanzi, 
en aquell moment director musical 
de Sant Pere, a Roma, de qui va 
aprendre la tradició polifònica barro-
ca italiana procedent de Palestrina i 
de Corelli. Aproximadament una 
dècada després, quan era un jove 
compositor que treballava a la 
Llombardia, Boccherini va descobrir 
el seu amor per la línia melòdica. 
Contemporani de Mozart, Bocche-
rini funciona, així, com a pont entre 
el barroc i el període clàssic. 

Boccherini va influir en el desen-
volupament del quartet de corda, 
com a forma musical, i va compon-
dre les primeres músiques per a 
quintet de corda amb piano. 

Havent deixat Itàlia després de la 
mort del seu pare, Boccherini va 
tenir un gran èxit a París, on l’am-
baixador espanyol el va convidar a 
anar a Madrid. Allà va començar la 
seva llarga relació amb la cort espa-
nyola, per a la qual va compondre 
nombroses obres instrumentals i 
vocals. A Madrid va ser influït per la 
música popular espanyola i va esde-

venir el representant musical de l’a-
nomenada «època de Goya», pintor 
amb qui va estar estretament relacio-
nat. 

El Quintet amb piano «Ronda mili-
tar nocturna a Madrid» és el sisè dels 
dotze sorgits de la ploma de Boc-
cherini. El més famós dels seus quin-
tets va ser titulat així pel segon 
moviment, un conjunt de variacions 
sobre el tema de la retirada nocturna 
de Madrid. A l’obra, escoltem els 
guàrdies en la seva ronda nocturna 
marxant pels carrers, molt lluny a l’i-
nici; els guàrdies, llavors, s’acosten 
més i més i, després de passar pel 
centre de la ciutat, s’allunyen, fins 
que sentim només, de manera molt 
feble, els tambors a una gran distàn-
cia. 

Les variacions són precedides per 
un primer moviment alegre, d’estil 
clàssic. El moviment comença amb 
una introducció (allegretto), després 
de la qual la corda anuncia la secció 
principal (un poco presto). El piano i la 
corda a vegades toquen de forma 
conjunta, a vegades dialoguen. 

Després de les variacions de la 
Ronda nocturna, segueix una polone-
sa, una espècie de dansa musical 
semblant al minuet, que era la prefe-
rida de Boccherini. 

Els tres moviments estan escrits 
en la mateixa tonalitat, Do major, un 
tribut de Boccherini a la tradició 
barroca, tot i que l’estructura del 
quintet és la clàssica. 
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ENRIC GRANADOS 

 
Quintet amb piano, en Sol menor,  

op. 36 
 

Granados va debutar com a pianista 
a una edat molt primerenca. Va estu-
diar composició a Barcelona amb 
Felip Pedrell, el pare del nacionalis-
me musical espanyol, abans d’anar a 
París per aprofundir en el seu apre-
nentatge pianístic. Al seu retorn a 
Barcelona, el 1889, es consolida com 
a pianista i compositor de primer 
ordre. Granados va ser un actiu divul-
gador musical a Catalunya, especial-
ment a Barcelona i a la seva ciutat 
natal, Lleida, on va fundar una socie-
tat de concerts i una escola de música, 
de la qual van sorgir molts intèrprets 
destacats. La seva música per a piano, 
Goyescas, va ser molt ben acollida i 
adaptada com a òpera, la qual fou 
estrenada a Nova York el 1916. Tor-

nant a casa després d’aquesta repre-
sentació, Granados es va ofegar quan 
el seu vaixell va ser torpedinat per un 
submarí alemany, i ell, que s’havia 
salvat inicialment, va intentar rescatar 
la seva muller, que es trobava encara 
al vaixell que s’enfonsava. 

El Quintet amb piano en Sol menor 
va ser escrit el 1898 i és una mostra 
del sentit de la forma clàssica de 
Granados i de la seva preferència pel 
folklore espanyol. El primer movi-
ment (allegro) és apassionat, s’inicia 
amb un ardent uníson entre el piano 
i la corsón típiques de Granados, que 
va esdevenir capdavanter del nacio-
nalisme musical espanyol de final del 
segle XIX. El segon moviment (alle-
gretto quasi andantino) és una cançó 
de pastor lírica. Quan la melodia 
trista acaba, retornem a la vida social 
amb un toc de trompetes al tercer 
moviment (lento. Molto presto), un 
ràpid moviment-dansa. 

SEGONA PART

ANTONÍN DVOR̆ÁK 

 
Els Xiprers, B. 152 

   
Antonín Dvor̆ák va néixer al si 
d’una família entusiasta de la música 
que portava un hostal a un petit 
poble de Bohèmia. La música i la 
interpretació del violí foren part 
consubstancial de la seva vida des 
d’una edat molt primerenca; dels 
hostes de la fonda del seu pare va 
absorbir les melodies populars bo-

hèmies i eslovaques. Com a hereu, 
estava destinat a seguir l’ofici del 
pare... si un professor de preceptiva 
musical client de la fonda no hagués 
convençut el vell Dvor̆ák que deixés 
anar el jove compositor a estudiar a 
una escola d’orgue a Praga. Allà 
Dvor̆ák, curt de temps i de mitjans, 
encara va aconseguir experimentar 
sobre el seu estil compositiu mentre 
tocava la viola a diversos teatres, 
ensenyava piano i treballava com a 
organista. 



Dvor̆ák va ensenyar piano a dues 
germanes –secretament estimava la 
més gran, Josefina Cermáková 
(1849-1895), tot i que fou amb la 
més jove, Anna Cermáková, amb qui 
més tard es va casar, el 1873, quan el 
seu nom començava a ser famós a 
Praga–. Dvor̆ák era tímid, Josefina, 
meravellosa –fins i tot després que 
Josefina havia esdevingut una actriu 
famosa i no podia trobar el temps 
per anar a les seves lliçons de piano, 
ell podia admirar-la només des de 
darrere l’escenari, on tenia l’entrada 
franca com a membre de l’orques-
tra–. Després de veure amb claredat 
que no podria casar-se amb Josefina, 
va vehicular el seu amor, les seves 
emocions, a través de la música, el 
mitjà amb què podia expressar-se 
amb més naturalitat. 

El juliol del 1865, Dvor̆ák va pas-
sar dues setmanes lluny de Praga, sol, 
i va posar música a divuit poemes 
d’amor, Cypresses (Xiprers), de Gus-
tav Pfleger-Moravsky. Cada dia va 
compondre una o dues cançons, alli-
berant així les seves emocions. Era el 
primer cop que escrivia composi-
cions vocals, i, per tant, les cançons 
eren, quant a la concepció, més ins-
trumentals que vocals. Això, i la 
naturalesa íntima de la composició, 

foren probablement les raons per les 
quals les obres no foren mai publica-
des en la seva forma original. El 
compositor devia guardar un viu 
record del temps en què va estar 
enamorat de Josefina –va posar 
aquest nom a la seva primera filla–. 
Als seus darrers treballs vocals, sovint 
va utilitzar temes i melodies de 
Cypresses. 

A part d’aquests treballs, amb can-
vis profunds en el contingut musical 
respecte de l’obra original, Dvor̆ák 
va escriure una transcripció de les 
cançons per a quartet de corda, a 
començament del 1887, en què va 
mantenir el contingut i les emocions 
originals. Mentrestant, Dvor̆ák havia 
esdevingut un mestre; tot i que la 
melodia bàsica i les línies harmòni-
ques romanen idèntiques a les de 
l’obra original, aquí les veus mitjanes 
estan escrites molt més exquisida-
ment. De les divuit cançons, va rees-
criure’n dotze per a quartet de corda 
i les va reordenar. El cicle líric per    
a quartet, anomenat primer Echo of 
songs (Ressò de cançons), més enda-
vant Evening songs (Cançons del ves-
pre) i, finalment, conegudes amb el 
títol original Cypresses (Xiprers), és 
una declaració d’amor profunda-
ment commovedora.



453

RECULL GRÀFIC



REGIÓ 7, 
DIA 5 DE SETEMBRE DEL 1998

... I L’AGRAÏMENT DELS MUSICS

L’AGRAÏMENT DEL PÚBLIC...



455





   457

 
CONCERT D’HIVERN  

 
Albert Giménez, piano

   Sonata per a piano núm. 11,         WOLFGANG AMADEUS MOZART 
   en La major, K. 300i, «Alla turca»   
       Andante grazioso, con variazioni 
          Menuetto 
          Rondó alla turca. Allegretto 

 

   Nocturn, en Mi menor, op. 72/1 FRÉDÉRIC CHOPIN 

   Barcarola, en Fa # major, op. 60  
 
 
 

   Visions fugitives, op. 22                                SERGUEI PROKÓFIEV 
        Núms. 1, 2, 6, 10, 17 i 18  

 

     Sonata per a piano núm. 2,                        SERGUEI RAKHMÀNINOV 
   en Si b menor, op. 36 
       Allegro agitato 
          Non allegro. Lento  
          Allegro molto 

N Ú M E R O
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P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART



Bona nit i benvinguts al concert d’hivern amb el qual encetem aquest 1999 que 
acaba de començar. 

Per això tenim amb nosaltres Albert Giménez Cervera, finalista del 
Cinquè Concurs Paper de Música de Capellades. 

A aquest jove artista això de la música li ve de família, ja que el seu pare 
és l’Albert Attenelle, concertista àmpliament reconegut. Seguint les seves pet-
jades, l’Albert Giménez s’ha convertit també en un excel·lent intèrpret en 
tant que solista, vegeu els diversos premis que figuren en el seu curriculum, i 
també fent cambra, amb orquestra i duo. 

Evidentment, i com correspon, porta una formació completíssima i d’allò 
més variada, per raó dels diversos professors que hi han contribuït. El seu 
desig de perfecció, però, l’empeny a continuar estudiant, perquè ell sap, millor 
que ningú pel seu pare, l’entrega, l’exigència, la lluita que demana la carrera 
de pianista. 

Avui l’Albert representa en aquesta sala el col·lectiu de joves artistes amb 
una capacitat de treball, d’esforç i d’il·lusió que els permet enfrontar-se amb 
el món difícil de la música. Des d’aquí li manifestem tota la nostra admiració, 
el felicitem pel coratge que representa escollir un camí tan fascinant com difícil, 
i li desitgem tota mena d’èxits al llarg de la seva vida professional. 

Disposem-nos, doncs, a passar una bona vetllada escoltant l’Albert 
Giménez al piano com a solista. 

No volem acabar sense agrair a Ràdio Nacional d’Espanya l’enregistra-
ment en directe d’aquest concert per a la posterior difusió i propaganda de 
l’artista. 

I ara, amb tots nosaltres,      

Albert Giménez. 
 

 
 
 
 

P R E S E N T A C I Ó



 
ALBERT GIMÉNEZ 
Piano 

 

Nascut a Barcelona el 1970, va ini-
ciar els estudis musicals a l’edat 
d’onze anys a l’Escola de Música de 
Barcelona, on posteriorment va es-
tudiar amb Joan Rubinat i amb el 
seu pare, Albert G. Attenelle. 

L’any 1992, i gràcies a una beca 
concedida per la Generalitat de Ca-
talunya, ingressà a la Guildhall School 
of Music and Drama de Londres, on 
va estudiar durant dos anys amb els 
professors Paul Berkowitz i Alexan-
der Volkov. 

Albert Giménez ha rebut classes 
magistrals de Nina Svetlanova, Luiz 
de Moura, Dimitri Bashkirov, Gyor-
gy Sebok, Karl Engel i Jean-Fran-
çois Heiser. 

Des del 1989 realitza concerts 
regularment, tant com a solista com 
amb grups de música de cambra. Ha 
actuat a nombroses ciutats catalanes  
i espanyoles, així com a Andorra, 
Presteigne (Anglaterra), Brussel·les, 
Lavaux-Sainte-Anne (Bèlgica), París 
i Luxemburg. 

El 1994 va interpretar el Triple 
concert de Beethoven al Palau de la 
Música Catalana de Barcelona, a Sa-
badell i a Girona, amb les germanes 
Sara i Maria Bitlloch i l’Orquestra 

Simfònica del Vallès, dirigida per 
Jordi Mora. 

Recentment ha participat al cicle 
«El primer Palau» amb el violinista 
José María Fernández, interpretant 
la Sonata per a violí i piano de César 
Franck. 

Ha obtingut diversos premis, 
entre els quals cal destacar el primer 
premi de la categoria A del Concurs 
Ciutat de Berga (1996), el segon 
premi de la categoria superior II del 
Concurs Ciudad de San Sebastián 
(1997) i el premi al millor intèrpret 
de piano del Festival de Jóvenes 
Músicos de Barcelona, organitzat 
per Mitsubishi (1998). 

També cal esmentar que ha enre-
gistrat per a RNE-Ràdio 2, Ràdio 
4, Catalunya Música i TV3. 

Actualment rep classes de Jun 
Kano, professor de l’Escola Juan Pe-
dro Carrero.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 

 
Sonata per a piano núm. 11, 

en La major, K. 300i, «Alla turca» 
 

La Sonata en La major, K. 300i fou 
composta l’any 1783 a Viena. És pot-
ser la sonata que té més unitat, ja que 
podem trobar relacions d’elements 
entre els seus tres moviments. A més, 
al llarg de tota la sonata, trobem el 
contrast entre dos caràcters marcada-
ment diferents: un de més delicat o 
piano i un altre de més enèrgic o forte. 

El primer moviment consisteix 
en un tema amb sis variacions que, de 
fet, són dobles, ja que cada variació  
de la segona part del tema és en 
caràcter forte. L’última variació ens 
anticipa el caràcter de rondó a la 
turca. 

El segon moviment és un minuet, 
curiosament escrit en la mateixa to-
nalitat que els altres dos. El trio, part 
central del minuet, ens recorda la 
quarta variació del primer moviment 
per la seva escriptura i la seva elegàn-
cia, interrompuda per la brusca irrup-
ció d’unes octaves que ens anticipen 
novament el caràcter del rondó. 

El rondó alla turca guarda una es-
treta relació amb l’òpera El rapte del 
serrall, amb la qual Mozart comparteix 
una visió dels turcs magnànima i cò-
mica. 

FRÉDÉRIC CHOPIN  ̀

 
Nocturn, en Mi menor, op. 72/1 

Barcarola, en Fa # major, op. 60 
 

Chopin va escriure nocturns entre 
el 1827 i el 1846. Es tracta de peces 
curtes de caràcter líric, exemple del 
gust que Chopin tenia pel bel canto  
i de com el va saber transformar en 
autèntic pianisme. 

Gairebé tots els nocturns tenen 
forma ternària, en què la segona 
part és contrastant amb la primera, i 
la tercera és una repetició de la pri-
mera. 

El Nocturn en Mi menor fou com-
post l’any 1827 i publicat l’any 1855. 

Composta l’any 1846, la Barca-
rola, opus 60, és una mena de gran 
cançó mediterrània. A partir de la 
introducció, la música no para de 
cantar, no només la melodia, sinó 
també l’acompanyament, d’una rica 
textura polifònica. Des del punt de 
vista harmònic, la Barcarola és una 
de les obres més elaborades de 
Chopin. 
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SERGUEI PROKÓFIEV 

 
Visions fugitives, op. 22 

 
Les vint Visions fugitives, opus 22 són 
les més populars d’entre les col·lec-
cions de peces per a piano de Pro-
kófiev. Es tracta de miniatures, petites 
peces, la majoria de les quals no 
sobrepassa el minut i mig de durada, 
de caràcter molt variat: de vegades 
grotesc, de vegades encantador, de 
vegades místic, de vegades simple-
ment poètic. 

El títol és un equivalent poètic 
de la paraula russa «Mimoletnosti», 
que vol dir «coses que volen i pas-
sen», extreta del poema de Kons-
tantin Balmont Jo no conec la saviesa. 

Van ser escrites entre el 1915 i el 
1917. 

 

SERGUEI RAKHMÀNINOV 

 
Sonata per a piano núm. 2, 

en Si b menor, op. 36  
 

Rakhmàninov va escriure la Sonata 
núm. 2, opus 36  l’any 1913, però en 
va fer una revisió l’any 1931, que va 

consistir principalment a escurçar-la. 
Tota la sonata està feta de melodies i 
de seqüències descendents que no 
són més que transformacions del 
motiu melòdic descendent que apa-
reix al començament. 

Trets característics d’aquesta so-
nata són un to nostàlgic (Rakh-
màninov vivia exiliat als Estats 
Units) i l’abundància de sons que 
imiten les campanes, per les quals 
sentia satisfacció. 

El primer moviment comença 
amb una secció molt agitada, quasi 
violenta, que a poc a poc es va cal-
mant per donar lloc a un segon tema 
ple de simplicitat i d’innocència. Se-
gueix un desenvolupament amb un 
gran crescendo, que desemboca a la 
reexposició. 

El non allegro del segon movi-
ment exposa un tema harmònic, que 
es desenvolupa en un seguit de 
variacions, cada vegada més amplifi-
cades. Després hi ha una secció que 
sembla fruit de la improvisació. Cap 
al final apareix el record del segon 
tema del primer moviment. 

El retorn del non allegro ens   con-
dueix a l’últim moviment, ple de 
vitalitat i amb parts de gran lirisme.
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RECULL GRÀFIC



LA VEU DE L’ANOIA, 
DIA 29 DE GENER DEL 1999

TRET DEL LLIBRE:  
INTERPRETACIÓ DEL «NOSTRE» ARTISTA

HEM TORNAT A SORTIR 
A LA VANGUARDIA (30-10-99)
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CONCERT DE PRIMAVERA  

 
Isaac Rodríguez, clarinet 

Mireia Fornells, piano

   Fantasiestücke, per a clarinet i piano, op. 43 NIELS GADE 
         Andantino con moto 
          Allegro vivace 
          Ballade. Moderato 
          Allegro molto vivace 

 
   Gran duo concertant, per a clarinet  CARL MARIA VON WEBER 
   i piano, en Mi b, op. 48 
         Allegro con fuoco 
          Andante con moto 
          Rondó allegro 

 

   Sonata per a clarinet i piano,  JOHANNES BRAHMS 
    en Mi b major, op. 120/2 
         Allegro amabile 
          Allegro appassionato 
          Andante con moto. Allegro 

 
   Sonata, per a clarinet i piano, op. 46 SALVADOR BROTONS 
         Moderato — Recitativo — Allegro rítmico

N Ú M E R O

43

Cape l lade s, 8 de  maig  de l  1999

P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART



Bona nit i benvinguts al Paper de Música de primavera que, com és habitual, 
va a càrrec dels guanyadors del nostre concurs, en aquest cas Isaac Rodríguez, 
clarinet, i Mireia Fornells, piano. 

No és la primera vegada que aquesta formació guanya el concurs, però, en 
canvi, sí que hi ha dues realitats que convé destacar: 

- L’una, que el duo és del país: tots dos són nascuts a Barcelona, i tots 
dos han estat formats al Conservatori de Badalona, encara que més recentment 
completen la seva formació a l’estranger o amb professors de fora. 

- L’altra, molt important i significativa, crec jo, és que van guanyar el 
concurs amb 20 i 22 anys d’edat respectivament. Encara que sigui més a poc a 
poc del que voldríem, això vol dir que el nostre jovent ja va avançant en el camí 
difícil de la perfecció musical. També vol dir, però, que l’Isaac i la Mireia es per-
filen com a intèrprets excepcionals a la seva edat: després de guanyar el nostre 
concurs, també han guanyat el de Joventuts Musicals, aquest a nivell de tot 
l’Estat espanyol, i en el cicle de concerts «El primer Palau» de Barcelona van 
ser distingits amb una menció d’honor, com també primer i segon premi en els 
concursos de Castellterçol i Manresa respectivament. 

Com a anècdotes us diré que, en la deliberació del nostre concurs, l’Oriol 
Romaní, gran professional del clarinet, comentava que havien tocat tan bé, que 
ell faria quilòmetres per anar-los a sentir. 

Fa només unes quantes setmanes van anar a tocar a Mallorca. En el 
programa hi havia la sonata de Salvador Brotons, obra que avui clou el nostre 
concert. Casualment l’autor es trobava entre el públic. Li va faltar temps, en aca-
bar, per anar-los a felicitar personalment i efusiva, enlluernat per una interpre-
tació tan arriscada com brillant! 

D’entre el seu repertori han escollit obres per fer un programa amè i variat 
del qual esperem gaudir a fons amb aquest duo d’excepció format per Isaac 
Rodríguez i Mireia Fornells. 

I ara, amb tots nosaltres, els guanyadors del Novè Concurs Paper de Música 
de Capellades, 

Isaac Rodríguez, clarinet,  
i Mireia Fornells, piano.

P R E S E N T A C I Ó
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ISAAC RODRÍGUEZ 
Clarinet 
 
Va néixer a Barcelona l’any 1978     
i inicià els estudis musicals, l’any 
1988, al Conservatori Professional 
de Música de Badalona. És en aquest 
conservatori on s’ha format en les 
diferents disciplines musicals i on ha 
cursat fins al grau mitjà de clarinet 
amb el professor Alfons C. Bayonas, 
amb qui sempre ha obtingut les més 
altes qualificacions possibles. El març 
del 1995 va guanyar el premi d’ho-
nor de grau elemental i, el febrer del 
1998, va obtenir també el premi 
d’honor de grau mitjà. 

Actualment cursa estudis supe-
riors al Conservatori de la Regió de 
Niça, on estudia amb el clarinetista 
Michel Lethiec, encara que ha treba-
llat amb altres grans professors com  
J. L. Estellès, J. E. Lluna, H. Deinzer,    
P. Moragues i S. Yokokawa. 

Des de l’any 1996 forma part de la 
Jove Orquestra Simfònica de Cata-
lunya, amb la qual ha portat a terme 
una activitat concertística important i 
on ha tingut l’oportunitat de treballar 
amb importants clarinetistes, així com 
amb els directors Josep Pons, Manel 
Valdivieso i Guy van Waas. 

Recentment ha guanyat el primer 
premi del Concurs Permanent de 
Joves Intèrprets, que organitza Jo-
ventuts Musicals d’Espanya, en la 
modalitat de vent-fusta, celebrat a la 
localitat valenciana de Bocairent.  

I N T È R P R E T S



MIREIA FORNELLS 
Piano 

 
Va néixer a Barcelona, l’any 1976, 
ciutat on, a l’edat de set anys, va 
començar els estudis musicals a l’aca-
dèmia de Nati Cubells i es va iniciar 
ràpidament en l’estudi pianístic. L’any 
1992 va ingressar al Conservatori 
Professional de Música de Badalona 
per prosseguir els estudis de piano 
amb la mateixa professora i fer també 
classes amb la catedràtica del conser-
vatori, Eulàlia Solé.  

Ha obtingut les màximes qualifi-
cacions a tots els cursos, i també va 
guanyar, el febrer del 1997, el premi 
d’honor de grau mitjà de piano per 
unanimitat del jurat. 

Actualment cursa l’últim curs de 
grau superior amb el mestre rus 
Leonid Sintsev, catedràtic del Con-
servatori Rimski-Kórsakov de Sant 
Petersburg, encara que també ha tin-
gut l’oportunitat de treballar amb 

grans pianistes de l’àmbit nacional 
com Josep M. Colom. 

El duo es formà el 1997 i ha 
obtingut nombroses distincions, en-
tre les quals es destaquen el primer 
premi del Novè Concurs Paper de 
Música de Capellades, el primer pre-
mi ex aequo del Cinquè Concurs de 
Música de Cambra de Castellterçol i 
el segon premi del Concurs de 
Música de Cambra Ciutat de Man-
resa. 

L’octubre del 1998, el duo va 
tenir l’oportunitat d’oferir un con-
cert al Palau de la Música Catalana, 
dins el cicle «El primer Palau», con-
curs en què fou distingit amb una 
menció d’honor. 

Entre els projectes més immediats 
del duo es destaca l’enregistrament, 
el setembre del 1999, d’un disc dedi-
cat a la música contemporània, en 
què s’inclourà l’estrena d’Au pays de 
la soif et de la peur, obra del composi-
tor català Josep Soler.



NIELS GADE 

 
Fantasiestücke,  

per a clarinet i piano, op. 43 
 

Compositor, violinista i director 
danès. És considerat el millor com-
positor nacional del segle XIX per 
l’àmplia tasca que dugué a terme en 
diferents àmbits musicals, entre la 
qual es destaca també la seva activitat 
com a educador. Va introduir el ro-
manticisme a Escandinàvia. 

Nascut al si d’una família de tra-
dició musical (el seu pare era cons-
tructor d’instruments), de jove ja 
demostrà unes grans aptituds mu-
sicals, encara que no començà a estu-
diar música fins a l’edat de quinze 
anys, moment en què va iniciar els 
estudis de violí, amb F. Wexschall, i 
de composició, amb A. Berggreen, a 
la seva ciutat natal. 

La música de Gade de la primera 
època es destaca per una gran capa-
citat melòdica, per una forma es-
tructural molt regular i per l’evident 
influència de la música tradicional 
escandinava. Aquest últim és un dels 
trets característics de la seva obra. 

Més tard es traslladà a viure a 
Leipzig, on entrà en contacte directe 
amb Mendelssohn i el romanticisme 
alemany i on realitzà diferents tas-
ques com a professor. Després de la 

mort de Mendelssohn, el 1847, va 
ser l’encarregat de dirigir l’Orques-
tra Gewandhaus.  

Com a conseqüència de la guerra 
que amenaçava Prússia, va decidir tor-
nar a la capital danesa l’any 1848, on 
es va fer càrrec de la reorganització de 
la Societat Musical. 

Gade és un músic que va practi-
car amb encert tots els camps de la 
composició, excepte el de l’òpera, i 
que exercí una immensa influència 
sobre els músics danesos que vingue-
ren posteriorment. És estrany, doncs, 
que per a nosaltres sigui un compo-
sitor tan desconegut, però la veritat 
és que el seu èxit va minvar a causa 
de l’obra d’altres músics romàntics 
d’Escandinàvia, com per exemple 
Grieg. 

Gade va compondre les seves 
Fantasiestücke, opus 43 l’any 1864, i, 
com el títol indica, és un recull que 
inclou quatre petites peces o fanta-
sies. Cada fantasia té un caràcter 
propi, cosa que fa que l’obra global 
esdevingui una reunió de contrastos 
musicals. 

La primera fantasia, andantino con 
moto, es presenta com una mena 
d’introducció lenta per a l’obra, ja 
que té un caràcter íntim, tranquil i 
melòdic. La segona, allegro vivace, té 
un caràcter molt més decidit i rít-
mic. La tercera peça és una balada i 
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està constituïda per dos temes con-
trastants: una primera part melòdica, 
lenta i de gran contingut dramàtic, 
deixa pas a un animat i lleuger scher-
zo. L’última fantasia, allegro molto viva-
ce, és una peça alegre que culmina 
d’una manera molt brillant. 

 
CARL MARIA VON WEBER 

 
Gran duo concertant, per a clarinet 

i piano, en Mi b, op. 48 
 

Fill d’un violinista que va arribar a 
ser director d’una companyia teatral 
itinerant, la seva educació es va des-
envolupar al llarg d’incansables gires 
per Alemanya, i, sens dubte, gràcies a 
aquestes gires va adquirir coneixe-
ments de teatre que li van ser molt 
útils posteriorment a l’hora de com-
pondre el seu gran èxit, Der Freischütz 
(òpera estrenada a Berlín el 1821). 
Conegut principalment per les seves 
òperes, va ser Wagner qui va pronun-
ciar un destacat elogi d’aquell que 
considerava l’iniciador d’una autèn-
tica òpera nacional. Però l’obra de 
Weber és àmplia: cantates, àries de 
concert, cors, lieder, música religiosa, 
música simfònica, piano i, finalment, 
música de cambra, tan oblidada en  
els nostres dies, però que mereix ser 
escoltada atentament. 

El Gran duo concertant, opus 48 va 
ser acabat a Berlín el novembre del 
1816 (els moviments segon i tercer 
van ser acabats anteriorment, el 
juliol del 1815). Sovint aquesta peça 

ha estat considerada l’obra de cam-
bra més important del compositor. 
En efecte, hi mostra una seguretat 
completament nova en el tracta-
ment dels temes, en l’equilibri for-
mal dels moviments i, sobretot en 
aquest cas, en les relacions entre els 
dos instruments que hi intervenen. 
(«Això no és una sonata per a clari-
net amb acompanyament de piano», 
va observar justament John Warrack, 
biògraf de Weber, «sinó una obra 
concertant d’envergadura per a dos 
virtuosos».) 

El moviment introductori allegro 
con fuoco –en perfecta forma de sona-
ta–, combina hàbilment un tema 
principal, de caràcter decidit i con-
tundent, amb un tema secundari 
melòdic, de gràcia sinuosa i va-
cil·lant. Com en tota l’obra, apareixen 
abundants escales brillantíssimes, a 
l’uníson, en terceres o en sextes, i 
normalment és el piano qui té el 
motor d’aquest moviment d’extre-
ma dificultat. 

A l’andante con moto en Do me-
nor, després de la serena introducció 
del clarinet, el piano s’encarrega 
d’un episodi ornamentat, elaborat 
sobre una rica base de semicorxeres 
que posteriorment continua donant 
un color especial a la música, un 
cop ha entrat de nou el clarinet. 
Així, es dirigeix progressivament fins 
al començament d’una reexposició 
de l’episodi del piano, on, ara sí, el 
clarinet ajuda el piano amb orna-
ments. Amb el tema inicial, en un 
pla principal, s’acaba el moviment. 



Finalment, el rondó allegro s’encar-
rega de concloure l’obra. En aquest 
moviment, el clarinet sembla que 
domina, però, de fet, la col·laboració 
està enginyosament mantinguda, en 
igualtat, per un viu repartiment dels 
materials. Ràpidament passem a un 
episodi en Re bemoll, en què el 
clarinet evoca la vena del Freischütz 

sobre un acompanyament de trèmolo 
al piano. El caràcter amenaçador des-
apareix i deixa pas a la figura rítmica 
del rondó, ara a la mà esquerra del 
piano, que condueix progressivament 
a la reexposició del tema principal. 
Per acabar, una coda, que mostra l’es-
til més brillant i divertit de Weber, 
conclou la peça. 
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JOHANNES BRAHMS 

 
Sonata per a clarinet i piano, 

en Mi b major, op. 120/2 
 

Nen prodigi, extraordinàriament 
dotat per al piano i per a la compo-
sició. El seu pare es va encarregar de 
la seva formació musical i, en veure 
els immensos progressos que feia el 
«petit» Johannes, ràpidament li va 
buscar un professor de piano, Otto 
Kossel, i un professor de composició, 
Edouard Marxsen. 

Va ser decisiva l’amistat que l’au-
tor va establir, l’any 1853, amb el 
matrimoni Schumann, en el qual 
Brahms va dipositar una gran con-
fiança a l’hora de compondre. El 
mateix any finalitzà una estada 
triomfal a Leipzig, on va rebre l’en-
coratjament de Berlioz i de Liszt. 
Fins aleshores la producció de 
Brahms havia estat escassa, però és a 
partir d’aquest any que Brahms 
compon algunes de les seves grans 
obres, com el Concert per a piano i 
orquestra, núm. 1. 

El 1890, després d’haver acabat el 
Quintet, opus 111, Brahms considera 
la seva carrera finalitzada, però la pri-
mavera del 1891, després d’una estada 
a Meningen, on la seva Quarta simfo-
nia havia rebut una acollida triomfal, 
es crea una forta amistat entre Brahms 
i el clarinetista Richard Mühlfeld, lli-
gam que culminà amb les últimes 
pàgines de música de cambra del 
compositor alemany, el Trio per a 
piano, clarinet i violoncel, opus 114, el 
Quintet per a quartet de corda i clarinet, 
opus 115 i, finalment, les dues sonates 
per a clarinet i piano opus 120. 

Les dues sonates opus 120 van ser 
escrites durant l’estiu del 1894 a Bad 
Ischl. Al marge de la magistral explo-
tació de les possibilitats del clarinet, 
aquestes obres ofereixen en cadascun 
dels seus moviments una perfecció 
formal que, sens dubte, supera la del 
trio i, fins i tot, la del quintet abans 
esmentats, obres compostes tres anys 
abans. El treball temàtic es desplega 
amb tanta naturalitat que passa des-
apercebut i sembla no haver preocu-
pat el músic.  



El primer moviment de la Sonata 
en Mi bemoll major, opus 120/2 és de-
nominat per l’autor allegro amabile, 
clara idea del que el compositor volia 
copsar dins la seva obra. La intenció 
de Brahms era no donar cap conces-
sió al virtuosisme, estil tan de moda a 
l’època, i conferir a aquesta obra un 
caràcter totalment íntim i musical. 
Brahms va escriure les sonates opus 
120 sense cap ànsia de reconeixe-
ment, com si fossin per gaudir-ne ell 
mateix. 

El segon moviment, l’allegro ap-
passionato, s’erigeix com un aprofun-
diment del sentiment i tendeix cap a 
l’exteriorització de l’energia, com 
una voluntat de poder una mica ines-
perada. La part central la constitueix 
un trio, basat en un únic motiu ampli 
i cantabile al piano, repetit quatre 
vegades. Aquest moviment conclou 
amb la reexposició del primer tema. 

L’andante con moto conclusiu està 
escrit en forma de variacions, tècnica 
compositiva que Brahms utilitzà poc 
al llarg de la seva vida. El tema pos-
seeix un lirisme familiar i té una 
simplicitat més aparent que real, 
comparat amb els lieder populars, que 
clarament es presten per la seva 
constitució a ser variats. Les quatre 
primeres variacions, lliures i poèti-
ques, es basen en l’ornamentació del 
tema, mitjançant síncopes, arpegis, 
etc. La cinquena variació, al contrari, 
és un allegro binari que es desenvolu-
pa en el mode menor i explota el 
tema allunyant-se’n més. La calma 
torna a la conclusió, un più tranquillo 

que pot considerar-se com una sise-
na i última variació, la qual ens con-
dueix cap a una coda plena de força 
exuberant. 

 
SALVADOR BROTONS 

 
Sonata, per a clarinet i piano, op. 46 

 
Director, flautista i compositor català, 
cursà els estudis musicals al Conserva-
tori Superior Municipal de Música 
de Barcelona, on aconseguí el títol 
superior de flauta, composició i direc-
ció d’orquestra. 

L’any 1985 es traslladà als Estats 
Units i assolí el doctorat en música a 
la Florida State University. Des d’ales-
hores residí i treballà als Estats Units. 
El 1998 tornà a Barcelona. 

Ha escrit moltes obres per a or-
questra, cambra i veu, i ha rebut 
catorze premis de composició. L’any 
1991 va compondre una òpera en 
dos actes, produïda i enregistrada per 
televisió als Estats Units. 

Actualment, la seva activitat es 
concentra en la direcció d’orquestra 
a Europa i als Estats Units. En des-
taca la direcció de l’Orquestra Sim-
fònica de les Balears, de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès i de la Simfònica 
de Portland. 

Durant els darrers anys han estat 
enregistrades diverses obres seves en 
disc, i les seves composicions també 
poden ser escoltades sovint dins els 
repertoris de concert. 



La seva Sonata, opus 46 va ser 
composta l’any 1988 i, evidentment, 
es tracta d’una composició en forma 
de sonata, encara que molt més lliure 
estructuralment respecte de les sona-
tes clàssiques. 

El primer moviment, amb la indi-
cació de moderato, introdueix el tema 
principal, després d’un incís lent. 
Aquest tema, de gran interès melò-
dic, deixa pas a tot un seguit d’ele-
ments contrastants que se succeeixen 
i que donen a aquest moviment un 
caràcter marcadament heterogeni. 
Constitueix, doncs, un primer movi-
ment gairebé compost en forma de 
fantasia, en què coexisteixen una 
gran varietat d’elements, d’expres-
sions i de contrastos tan propis de la 
música contemporània. 

El segon moviment, lent i tran-
quil, ens permet fer un recés per 
oblidar així l’agitació i la complexi-

tat musical del moviment anterior. 
Apareix com un instant per al des-
cans, per a la reflexió. La seva indica-
ció és recitativo, i enllaça sense pausa 
amb el tercer moviment, l’allegro rít-
mico. Aquest moviment és d’una 
dificultat rítmica important, ja que 
es basa en el canvi constant de les 
mesures de compàs. Això provoca en 
l’oient una desconcertant irregulari-
tat del ritme, que es va accentuant al 
llarg del moviment.  

En definitiva, és una inspirada so-
nata de curta duració, que intenta 
fusionar en una sola obra elements 
tradicionals de la sonata amb els trets 
propis de la música del segle XX. 
Com el mateix autor explica, s’hi 
barregen molts elements concentrats 
en poc temps. Aquest és el propòsit 
del compositor, el qual reflecteix el 
poc temps que tenim actualment per 
poder gaudir de les coses.
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EL CORREU DE LA UNESCO, MAIG DEL 2001
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CONCERT D’ESTIU 

  
Nabí Cabestany, violoncel 

Eladi Dalmau, piano

   Partita, per a violoncel i piano GASPAR CASSADÓ 
         Alla tedesca (allegro con brio) 
          Himne (maestoso) 
          Gallarda (moderato) 
          Giga (allegro moderato) 
      

     Sonata per a violoncel i piano núm. 5,     LUDWIG VAN BEETHOVEN 
   en Re major,  op. 102/2 

         Allegro con brio 
          Adagio con molto sentimento d’affetto 
          Allegro 

 
   Adagio i allegro, en La b major, op. 70            ROBERT SCHUMANN 
     
   Sonata per a violoncel i piano, en La menor      GASPAR CASSADÓ 
          Rapsòdia — Aragonesa — Saeta — Pasdoble

N Ú M E R O
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Cape l lade s, 26 de  juny de l  1999

P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART



Bona nit i benvinguts a aquesta sessió d’estiu a càrrec de Nabí Cabestany, vio-
loncel, i Eladi Dalmau, piano, finalistes del Setè Concurs Paper de Música de 
Capellades. 

Tan bon punt van arribar a la final, vaig prometre al Nabí i a l’Eladi un 
concert en aquesta sala, cosa molt poc freqüent entre finalistes amb formacions 
que ja hem escoltat diverses vegades, com és el duo de violoncel i piano. Però ara 
era diferent: tant el Nabí com l’Eladi havien esdevingut quasi com de la família 
de Paper de Música. Vegeu-ne el perquè. 

Pel que fa al Nabí va ésser: 

- finalista en el segon concurs l’any 91 
- participant en el qaurt concurs l’any 93 
- alumne del quart curs de Música de Cambra el 96 
- i finalista en el setè concurs, també l’any 96. 

El cas de l’Eladi ens ofereix una perseverànça encara més exemplar: 
- es va presentar al concurs els anys 92, 93, 94, 95 i 96, any en què va 

quedar finalista amb en Nabí. 
- i, a més, va ésser alumne molt actiu del curs de cambra els anys 96 i 97. 

A tot això s’afegeix una dada simpàtica: en el concurs del 96 es presentava 
un divendres al matí i es casava a la tarda a Tarragona! Com que va passar a 
la final, el tornàvem a tenir aquí el diumenge al matí, en plena lluna de mel! 
Convindreu amb mi que era tota una circumstància fantàstica! 

Els coneixem com a músics de soca-rel, entusiastes, infatigables, exigents en 
el seu treball, amb la sort de tenir un caràcter que irradia optimisme i il·lusió. 
Realment, per a nosaltres són dos joves artistes entranyables, i és un plaer i 
estem encantats de tenir-los avui en aquesta sala, com a persones i com a músics, 
per oferir-nos el Paper de Música d’Estiu. 

Us desitgem una bona vetllada en aquest pont de Sant Joan; després, el 
refresc habitual que el bon temps ens convida a fer en el jardí.  

I acabem agraint a Ràdio Nacional l’enregistrament d’aquest concert per a 
una major promoció d’aquests joves artistes. 

Amb tots nosaltres, el duo format per 

Nabí Cabestany, violoncel, i Eladi Dalmau, piano. 

P R E S E N T A C I Ó
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NABÍ CABESTANY 
Violoncel 

 

Neix a Barcelona i comença els es-
tudis a l’Escolania de Montserrat. 
Després d’estudiar violoncel amb Pe-
ter Thiemann al Conservatori del 
Liceu de Barcelona, es trasllada, el 
1993, a Berlín, on actualment està 
finalitzant els estudis, amb el professor 
Wolfgang Boettcher, a la Universitat 
de les Arts. Ha fet un postgrau d’un 
any a la Royal Academy of Music de 
Londres i ha obtingut una beca de 
«La Caixa» per cursar màsters en 
violoncel, als Estats Units, a partir del 
curs acadèmic que ve. 

Ha adquirit una vasta experiència 
orquestral col·laborant amb l’Or-
questra Simfònica de la Ràdio de 
Baviera i sent assistent de solista de la 
Gustav Mahler Jugendorchester. Ha 
tocat sota la direcció de Riccardo 

Muti, Lorin Maazel, Kent Nagano, 
Vladimir Ashkenazy i Claudio Ab-
bado, entre d’altres. 

Ocasionalment ha actuat com a 
solista d’orquestres juvenils i ha fet 
diversos recitals de violoncel. 

 
ELADI DALMAU 
Piano 

 

Neix a Reus i comença els estudis 
de piano als sis anys. Passa per dife-
rents professors, entre els quals hi ha 
Emília Briansó, Nicasio Gradaille i 
Cecilio Tieles, als conservatoris de 
Vilaseca, on acaba el grau professio-
nal, i del Liceu de Barcelona, on 
actualment és pianista acompanyant 
de la càtedra de violoncel. 

S’especialitza en música de cambra 
amb el violinista Evelio Tieles, princi-
palment. Així mateix, rep classes i fa 
nombrosos cursos amb mestres com 
R. Brengola, S. Iwasaki, C. Zanida-
che, S. Pochekin, P. Thiemann, 
Suzanne Bradbury, Silvestri String 

I N T È R P R E T S

ELADI DALMAUNABÍ CABESTANY



Quartet, M. Nyikos, W. Boettcher,     
L. Gorokhov, M. Cervera i A. Ricci. 
Ha format part de grups de cambra 
assíduament i ha rebut diferents pre-
mis i mencions d’honor. Ha estudiat 
clavicèmbal al Conservatori del Li-
ceu i, posteriorment, al Conservatori 
Professional Municipal de Terrassa, 
amb el clavicembalista J. Reguant. 

El duo Nabí Cabestany - Eladi Dal-
mau treballa conjuntament des de 
l’any 1992 i fa una important tasca 
quant a música de cambra arreu 
d’Europa. Ha obtingut el premi 
d’honor al Concurs Internacional 
Maria Canals de Barcelona i altres 
premis a concursos d’àmbit nacio-
nal.
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GASPAR CASSADÓ  

 
El gran violoncel·lista i compositor 
català va rebre les primeres lliçons de 
música del seu pare, Joaquim Cas-
sadó, un compositor popular a Cata-
lunya a principi de segle. El seu gran 
talent com a violoncel·lista el va 
conduir a estudiar amb Pau Casals, a 
París, i no va trigar gaire a començar 
una brillant carrera internacional 
com a solista. També era famós com a 
músic de cambra, especialment amb 
el seu trio, amb Menuhin i Kentner. 
Mestre de grans violoncel·listes, va 
ser durant molts anys professor de 
l’Accademia Chigiana de Siena i de 
l’Escola Superior de Colònia. Els úl-
tims anys de la seva vida es va retirar 
a Florència.  

Les seves composicions són d’un 
romanticisme tardà amb moltes 
influències populars catalanes i 
espanyoles. 

 
Partita, per a violoncel i piano 

 
Aquesta partita té un aire rapsòdic en 
tota la seva extensió. Comença amb 
un allegro risoluto, alla tedesca (a l’ale-
manya), molt marcat en el ritme i en 
els canvis dinàmics, però a la vegada 
sense unes frases clares, per la qual 
cosa sembla que la música se’n vagi.  

Segueix un Himne, que, lluny de 
ser l’habitual, és una declamació 
molt lliure del violoncel recolzat 
sobre sumptuosos acords del piano. 
Alterna una part més íntima amb 
remembrances de cançons populars. 
A la partitura hi ha acotacions com 
teneramente, calmo ma con emozione, 
con dolore, sentito, etc.   

La Gallarda que segueix és una 
dansa senyorial antiga, elegant. S’hi 
alternen diferents colors i impulsos, 
tot imitant diversos instruments.  

La Giga que conclou aquesta 
partita té un caràcter molt més vir-
tuosístic, inspirat en una cacera, i 
més bast. Després de succeir-se per-
secucions, torna el toc de corneta i 
conclou amb una aparició del pri-
mer moviment seguit d’un vivo 
enèrgic.  

 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 
Sonata per a violoncel i piano  

núm. 5, en Re major, op. 102/2 
 

Beethoven va escriure aquesta sona-
ta l’any 1815, en una època en què 
era molt popular però componia 
relativament poc. Era l’època del 
Beethoven madur, la seva sordesa 
començava a ser marcada, però 
encara faltaven vuit anys perquè 

COMENTARI MUSICAL 

PRIMERA PART



ROBERT SCHUMANN 

 
Adagio i allegro, en La b major,  

op. 70 
 

Schumann va compondre l’any 1849 
aquest Adagio i allegro en La bemoll 
major per a trompa, però a la partitura 
indicava que també podia ser per a 
violoncel o violí. Schumann havia 
arribat feia poc a Düsseldorf com a 
director musical; la seva malaltia li 
havia garantit un repòs, encara que 

curt i precari. Es diu de la trompa 
que és el violoncel dels instruments 
de metall per les seves possibilitats i la 
seva expressió. Aquesta peça és espe-
cialment apropiada per a violoncel 
perquè no altera l’humor tempestuós 
i malenconiós.  

A l’adagio usa, juntament amb 
frases molt llargues i lligades, inter-
vals de semitò ascendent que donen 
una expressió molt íntima. Va ser a 
partir del 1815, quan es va trobar la 
solució de les vàlvules, que es 

s’estrenés la Novena simfonia. Des-
prés d’haver-se permès compondre 
obres de cambra amb un estil lliure, 
dóna una forma clàssica a aquesta 
sonata, tot i que hi inclou una fuga 
estricta com a moviment final, signe 
de maduresa i d’atreviment, i pre-
cursora de la Gran fuga, opus 133. 

El primer moviment es caracte-
ritza per l’extraversió i els canvis de 
color; la curta coda és d’una esfera 
molt més tranquil·la, ja típica en 
Beethoven, que condueix a un final 
estrepitós.  

El segon moviment és el que 
més tard s’hauria anomenat una ele-
gia. Beethoven s’atreveix finalment 
(atès que les qualitats tècniques de 
l’època no mostraven la qualitat so-
lística de l’instrument) a fer un mo-
viment lent sencer amb cantilenes 
del violoncel, que s’alternen amb 
les del piano. Escrita en Re menor, 
té una tonalitat lúgubre, que con-

trasta amb una part central en tona-
litat major, plena d’esperança, per 
tornar a exposar el tema inicial des-
envolupat i enllaçar amb el movi-
ment final.  

La fuga és introduïda per un 
reclam del violoncel, repetit pel pia-
no i confirmat pel violoncel, que ar-
renca el tema principal de la fuga: 
una escala ascendent. La fuga és la 
més complexa de les formes musi-
cals, en què diferents motius s’alter-
nen i es transformen contínuament 
en les diferents veus. Sempre se l’ha-
via tractat com un element auxiliar 
de la variació o de la sonata. Beet-
hoven aclareix perquè l’utilitza amb 
tot el dret: «Fer una fuga no reque-
reix cap habilitat especial. En la meva 
època d’estudiant les feia a dotzenes. 
Però la fantasia també desitja afirmar 
els seus privilegis i s’ha d’introduir, 
en la forma tradicional, un element 
nou i poètic».

SEGONA PART
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començà a escriure per a trompa en 
totes les tonalitats. Schumann explo-
ta la novetat també en la part central 
de l’allegro. L’allegro comença en 
attacca amb un tema de fanfara típic 
de trompa. Després inclou l’esmen-
tada part central, més tranquil·la, en 
una tonalitat tan allunyada de La be-
moll major com la de Si major. A 
través de la característica modulació 
cromàtica del romanticisme, aquesta 
part més tranquil·la, que recorda l’a-
dagio anterior, ascendeix en el caràcter 
fins a tornar altre cop a la fanfara ini-
cial i acaba amb una coda brillant i 
virtuosa.   

 
GASPAR CASSADÓ  

 
Sonata, per a violoncel i piano,  

en La menor 
 

Cassadó s’inspira en quasi totes les 
regions d’Espanya per compondre 
aquesta Sonata, una de les seves 
obres de més envergadura.  

La Rapsòdia en conté la varietat 
més gran, ja que combina aires lírics 
amb aires populars. Comença mis-
teriosament per anar-se obrint fins 
a un allegro amb una multitud de 
temes que alternen el piano i el 

violoncel. L’estil musical és molt 
romàntic i podria recordar, en algu-
nes seccions, Rakhmàninov, però 
amb altres colors i un altre tempera-
ment.  

Continua una jota, Aragonesa, de 
caràcter alegre, sense mesclar altres 
danses o temes. Després d’un toc de 
guitarra, inclou a la part central la 
típica cantilena del cantant. Torna 
de nou el ball, i al final s’accelera i 
acaba decididament.  

Tal com indica el seu nom, la 
Saeta és constituïda per unes lamen-
tacions populars, espontànies, de les 
processons de Setmana Santa a An-
dalusia. Una introducció del piano 
invita a començar un cant apassio-
nat, però auster, que es converteix 
en més íntim per donar pas a un 
tema més tranquil i religiós. En un 
redoblament de tambors s’improvisa 
un recitat. Més tard, tornen els 
temes inicials com un eco.  

El Pasdoble és la dansa ideal per 
finalitzar alegrement la sonata. In-
clou tot el caràcter de festa, amb 
banda de músics i sorolls. Només 
cap al final, com en una caixa de 
música vella, apareix el tema distor-
sionat que es torna a convertir en 
real i acaba amb acords enèrgics.



RECULL GRÀFIC

LA SALA, A LA MITJA PART DEL CONCERT
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REGIÓ 7, 
DIA 25 DE JUNY DEL 1999

EL BON RECORD QUEDA PER A TOTS NOSALTRES!L’ELADI

EN NABÍ I EL SEU VIOLONCEL





 
CONCERT DE TARDOR 

  
Mateu Ferré, clarinet  

Natan Paruzel, viola i viola d’amore  

Ana M. Carro, piano

   Sonata per a viola i piano,               JOHANN BAPTIST VANHAL

   en Mi b major, op. 5/3 
         Allegro vivace — Poco adagio — Rondó allegretto 

 

   Trio, per a clarinet, viola i piano,              WOLFGANG A. MOZART 
   en Mi b major, K. 498, «Kegelstatt»  

         Andante — Menuetto — Rondó. Allegretto 
 

 
   Kol Nidrei, per a viola i piano, op. 47                      MAX BRUCH

         Adagio ma non troppo 
          Un poco più animato 

 

    Vuit peces per a clarinet, viola i piano, op. 83               MAX BRUCH 
         I. Andante 
          II. Allegro con moto 
          VI. Nocturn. Andante con moto

N Ú M E R O
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Cape l lade s, 23 d’o c tub r e  de l  1999

P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART
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Bona nit i benvinguts a aquest concert de tardor que sempre fem coincidir amb 
l’aniversari: aquesta vegada fem onze anys, onze anys de Paper de Música! 

Reprenem la manera habitual de celebrar-ho i, per això, tenim un trio espe-
cial per primera vegada: Mateu Ferré, clarinet; Natan Paruzel, viola i viola 
d’amore, i Ana M. Carro, piano. 

De fet el trio ens ve de la mà de l’Ana M. Carro. Ella va ésser finalista 
del nostre concurs juntament amb un altre trio que, per circumstàncies alienes a 
la seva voluntat, es va desfer. Em va proposar aquest, i, venint d’ella, em va 
merèixer tota la confiança i vam tirar endavant. 

Perquè amb l’Ana ens coneixem des del principi. D’ella va sorgir la idea ini-
cial del concurs, l’any 89. L’últim Paper de Música allà al menjador-cuina-pas-
sadís va anar a càrrec d’ella i la Maria Lluïsa Beltran, l’estiu de l’any 91. I, 
en concert en aquesta sala, amb el Trio Menuhin (després Trio Gaudí) va tocar 
l’octubre del 94 (un altre aniversari!). 

Perquè l’Ana ha nascut al si d’una família melòmana (ells ja eren uns habi-
tuals dels concerts de Salzburg quan només hi anaven els entesos). Sempre l’he 
coneguda lligada a la música amb el piano, dedicant-hi la seva vida, i amb 
voluntat de fer música de cambra, cosa que porta a terme des del principi dels 
90. La veritat és que estem encantats i agraïts, que a través d’ella, tinguem l’o-
portunitat d’escoltar per primera vegada aquesta formació. 

En Mateu Ferré, clarinet, nat a Sant Carles de la Ràpita, finalitza el grau 
superior amb menció d’honor i des de llavors no ha parat de tocar amb les més 
variades orquestres, compaginant-ho amb la docència. La seva és també una vida 
dedicada a la música. 

I, finalment, Natan Paruzel, nascut a Polònia en una família de músics (el 
seu pare és viola solista de l’Orquesta de Las Palmas de Gran Canaria). 
Llegint el seu currículum ens adonem que no es pot entendre la seva vida sense 
la música. 

Tots tres ens porten obres de l’època clàssica a la primera part, i de l’època 
romàntica a la segona, cosa que em fa endevinar una vetllada molt agradable 
per celebrar aquest onzè aniversari. 

I en aquesta ocasió sempre ens agrada reconèixer públicament la col·laboració 
i l’ajut amb què, sessió rere sessió, ens obsequien la Maria i la Montserrat 

P R E S E N T A C I Ó



Tutusaus, el Gregori Aznar i la família Monteagudo-Andrés. I també vull dir-
vos, a tots vosaltres que formeu el públic de Paper de Música (i no em cansaré 
de repetir-ho any rere any) que, gràcies a la vostra qualitat d’oients respectuosos 
i atents, doneu relleu a aquests concerts, creant l’atmosfera adequada per gaudir 
d’una audició perfecta, contribuint que els artistes toquin en les millors condi-
cions. Per això us estem especialment agraïts. 

Per molts anys tots plegats, i que durant molts més ens puguem anar retro-
bant a les sessions de Paper de Música. 

Amb tots nosaltres, per celebrar aquest onzè aniversari, 

Mateu Ferré, clarinet, 
Natan Paruzel, viola i viola d’amore, 

 i Ana M. Carro, piano.  

 
MATEU FERRÉ 
Clarinet 
 
Neix el 1974 a Sant Carles de la 
Ràpita, on inicia els estudis musi-
cals. Els continua al Conservatori 
Professional de Música de Tarrago-
na i, posteriorment, al Conserva-
tori Superior Municipal de Música 
de Barcelona, on finalitza el grau 
superior amb menció d’honor. 

Paral·lelament, ha realitzat dife-
rents cursos i classes magistrals amb 
Jean-Louis de Sajot, Antonio Sayote, 
Michel Lethiec, Joan Enric Lluna, 
José Luis Estellés, José Vicente Herre-
ra i Josep Fuster, amb qui estudia 
actualment. 

Ha estat membre de la Jove Or-
questra Simfònica de Catalunya i de 

la Jugend Interregionales Symphonic 
Orchester, a més d’haver col·laborat 
amb l’Orquestra de Cambra de l’Em-
pordà i amb l’Orquestra de Cambra 
de Cervera. També és membre de 
diferents grups de cambra d’arreu de 
Catalunya i de les illes Balears, i ha 
realitzat gravacions per a Ràdio Na-
cional d’Espanya. 

Actualment compagina la seva 
activitat concertística amb les classes 
que imparteix a diferents escoles de 
música. 

I N T È R P R E T S

MATEU FERRÉ
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NATAN PARUZEL 
Viola i viola d’amore 

 
Haver nascut a Polònia i haver-ho 
fet al si d’una família de músics són, 
potser, els factors més influents a 
l’hora d’emprendre un recorregut 
per la seva vida personal i musical. 

Va iniciar la relació amb la música 
de la mà dels seus pares. Va començar 
els estudis musicals als set anys tocant 
el violoncel al Conser-vatori de 
Bydgoszcz, la seva ciutat natal. 

Als catorze anys es desplaça, amb 
la seva família, a Espanya, on inicia 
els estudis de viola de la mà del seu 
pare, Jan Paruzel, solista de l’Or-
questra de Las Palmas de Gran 
Canaria. Acaba els estudis superiors 
de viola i de música de cambra i es 
gradua, al Conservatori de Las Pal-
mas, amb Elías Rodríguez Suárez, 
Pedro Ruiz Gutiérrez i Mar Tejadas. 

Fruit d’aquesta relació, sorgeixen 
diverses actuacions com a solista i 
com a membre d’agrupacions de 
cambra als cicles de música antiga  
de la Fundación Orquesta Filarmó-
nica de Las Palmas de Gran Canaria. 

Ha participat a diferents cursos de 
música de cambra i d’estudi històric 
d’interpretació, entre els quals cal 
destacar el curs internacional de Da-
roca, amb Irmgard Schaller i Emilio 
Moreno, i el curs internacional de 
«La Caixa», amb Jean Philiph Vasear, 
Marc Destrube, Barry Sargent i Viola 
de Hoog. 

Recentment ha afegit a la seva 
activitat professional la interpretació 
de música amb viola d’amore, tant 
del repertori més cèlebre –com La 
passió segons sant Joan, de Bach– com 
de la menys coneguda música de 
cambra, creacions contemporànies 
incloses. 

Actualment resideix a Barcelona i 
és membre de l’Orquestra Barroca 
Catalana, de l’Orquestra Barroca de 
Sevilla, de la Capella Reial de Ma-
drid, de l’Orquestra Barroca de Xà-
tiva i de la Barcelona Simfonieta, així 
com membre fundador d’Oncidium 
Consort (agrupació de cambra) i de 
Calante Triplicata (agrupació amb 
pianoforte). 

 
ANA M. CARRO  
Piano 
 
Neix a Barcelona. Inicia els estudis 
musicals amb Núria Bonells, i els con-
tinua amb el catedràtic Antoni Besses, 
al Conservatori Superior Municipal 
de Música de Barcelona, on es gradua 
amb les més altes qualificacions. 

NATAN PARUZEL



L’any 1986 guanya el primer 
premi al Concurs de Vilafranca del 
Penedès i, el 1987, és guardonada al 
Segon Concurs de Piano Ciutat de 
Berga. També ha aconseguit diversos 
premis als concursos Jugend Musi-
ziert del Col·legi Alemany. 

Amb el Trio Gaudí guanya el pri-
mer premi al Concurs de Sant Joan 
de Vilatorrada i es classifica com a 
finalista al Concurs Paper de Música 
de Capellades. 

Becada pel Ministeri d’Afers Ex-
teriors i l’Osterreichisches Bundes-
ministerium, ha realitzat cursos de 
perfeccionament a Salzburg, amb el 
professor Andrzej Jasinski. També ha 
cursat estudis de perfeccionament 
amb Rudolf Buchdinder, Paul Ba-

dura-Skoda, Maria João Pires i Joa-
quín Achúcarro. 

Forma part de diverses agrupa-
cions de cambra com l’Agrupació de 
Cambra de Castelló Cambra XX, 
Oncidium Consort... 

Actualment estudia sota la direc-
ció d’Àngel Soler.

491



JOHANN BAPTIST VANHAL 

 
Moltes de les coses sobre la vida de 
Wanhal estan pendents de ser inves-
tigades. Fill de camperols holande-
sos, va estudiar a Itàlia gràcies a l’ajut 
d’un membre de la noblesa. Més 
tard va residir a Viena, on va gaudir 
de gran reputació com a composi-
tor de simfonies –més de cent–, de 
música de cambra, de sonates i de 
misses. Gran amant de la viola, va 
escriure cinc sonates per a aquest 
instrument, de les quals se n’han 
perdut quatre. 

És un dels molts compositors 
menors que van ser oblidats amb les 
aparicions successives de Haydn, 
Mozart i Beethoven. El seu primer 
període creatiu, desenvolupat en-
torn dels seus cercles, acaba amb 
una malaltia mental, de la qual més 
endavant es va recuperar, tot i que 
va deixar empremta a les seves com-
posicions. 

 
Sonata per a viola i piano, 

en Mi b major, op. 5/3  
 

En aquesta Sonata en Mi bemoll major 
podem observar frescor i, fins i tot, 
una certa agradable superficialitat. 
Wanhal va escriure a l’estil de 
Haydn, com es pot observar en mol-
tes obres de cambra. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

 
Trio, per a clarinet, viola i piano,  

en Mi b major, K. 498, «Kegelstatt» 
 

Aquest trio per a clarinet, viola i pia-
no, anomenat Kegelstatt trio (Trio de 
les bitlles), dedicat a Franziska von 
Jacquin, és una de les obres de cambra 
més exquisides i extraordinàries es-
crites per Mozart. Segons la tradició, 
aquest trio va ser concebut durant 
una partida de bitlles a l’aire lliure, al 
jardí dels Jacquin, i d’aquí li ve el nom. 
Va ser executat per Franziska al piano, 
Mozart a la viola i Anton Stadtler al 
clarinet. És la cinquena obra que va 
escriure Mozart en Mi bemoll, tona-
litat molt afí a les obres maçòniques, i 
també són nombroses les evocacions 
de la joventut en obres en la mateixa 
tonalitat. S’entén aquesta obra com a 
aliança, duta fins a la més íntima fusió, 
fresca i ideal en l’alliberament de la 
tendresa, tendresa de l’amistat frater-
nal i no de l’amor, però tendresa al 
cap i a la fi, tanta que té el timbre i el 
color de la sensualitat feliç: el timbre i 
el color del mateix clarinet. 

La puresa i la claredat d’aquest 
trio ja és evident als primers com-
passos de l’andante. És perfecte en 
melodia, interès rítmic, colorit har-
mònic, originalitat i forma. El segon 
temps, en minuet, més proper que 
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mai al scherzo beethovenià, passa a 
l’acció després de l’amistosa medita-
ció del començament, aprofundit pel 

Sol menor tràgic del trio. I, a l’últim, 
la conclusió, en què apareix deu ve-
gades la brillant frase final.

SEGONA PART

MAX BRUCH 

 
Les aptituds musicals d’aquest com-
positor alemany es van mostrar ben 
aviat. Va seguir el mestratge de F. Hi-
ller i de C. Reinecke a Colònia i, més 
endavant, de Hauptman i de J. Rietz 
a Leipzig. Va ser un dels compositors 
més prestigiosos del seu temps i va ser 
guardonat amb diversos títols i ho-
nors. La personalitat artística de Bruch 
es va perfilar ben aviat. En la seva 
primera carta a Brahms, escrita als 
26 anys, afirmava la seva pertinença 
al cercle dels músics que «es neguen 
a deixar-se endur pels procediments 
moderns» i es mostrava partidari, 
precisament, de Brahms. 

 
Kol Nidrei, per a viola i piano, op. 47 

 
És una de les peces més estimades i 
tocades de Max Bruch. Basada en 
melodies hebrees, va ser composta a 
Liverpool el 1880, el mateix any de 
la seva arribada a Anglaterra. Poc 
després va dirigir la Philharmonic 

Society of Liverpool. L’obra va ser 
escrita per a la comunitat jueva d’a-
questa ciutat i tocada per primer 
cop a Leipzig, l’octubre del 1881. 
Malgrat tenir un sol moviment,  
l’obra està dividida en dues parts. La 
primera comença amb el tema jueu, 
mentre que la segona apareix amb 
un contrast de tempo, que s’accelera, 
i la tonalitat menor del cant jueu 
passa a tonalitat major, més a l’estil 
del romanticisme de Bruch. 

 
Vuit peces per a clarinet, viola  

i piano, op. 83 
 

Algunes de les obres de Bruch proven 
la seva admiració per Brahms, com 
aquestes Vuit peces, opus 83. Es tracta 
d’obres fresques, bastant senzilles, 
però treballades a consciència. Són 
peces fresques, però amb el romanti-
cisme i la passió d’un somni o d’un 
cant a la nit, com l’última, Nacht-
gesang. Tota la seva producció presenta 
la mateixa seguretat, el mateix conei-
xement, la mateixa perfecció.
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RECULL GRÀFIC

LA PRIMERA OBRA DE BRUCH,  KOL NIDREI, 
ES VA TOCAR QUASI A LES FOSQUES,  

AMB LLUM D’ESPELMES

BEATRIZ ALARIO RECITA PER ACOMPANYAR LA MÚSICA
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LA CARLA ENCARA ES DEU ENRECORDAR D’AQUEST PRIMER 
CONCERT, QUE VA SEGUIR AMB ATENCIÓ. 
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CONCERT D’HIVERN  

 
Trio Amandi 

DAVID RIBA, flauta  
MARTA RIBA, viola 

DAVID MURGADAS, guitarra

   Sonata (Trio) per a orgue núm. 6,          JOHANN SEBASTIAN BACH 
   en Sol major, BWV 530 
       Vivace 
          Lento 
          Allegro 

 
   Trio per a flauta, viola i guitarra, JOSEPH KREUTZER 
   en La major, op. 16 
       Allegro risoluto  
          Adagio  
          Alla polaka 

 
    Serenata per a trio de corda, LUDWIG VAN BEETHOVEN 

   en Re major, op. 8                         Transcripció WENCESLAUS MATIEGKA 
       Marxa — Adagio — Minuet — Adagio 
          Polonesa — Andante amb variacions — Marxa  

N Ú M E R O

46

Cape l lade s, 22 de  gene r  de l  2000
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Bona nit i benvinguts al concert d’hivern i primer d’aquest any que acabem de 
començar. Aquesta vegada tenim una formació nova, poc freqüent i interessant: 
flauta, viola i guitarra amb joves intèrprets, dos d’ells de la nostra comarca i ger-
mans; David i Marta Riba, flauta i viola respectivament, i David Murgadas, 
guitarra, amb el nom de Trio Amandi. 

Tenen una trajectòria musical prou reconeguda per fer-se càrrec d’aquesta ses-
sió, tot i no haver-se presentat al concurs. És una excepció que ens hem permès 
fer amb la il·lusió que ens produeix tenir músics veïns tocant en els nostres con-
certs i amb aquest tipus de trio que escoltarem per primera vegada a la sala. 

Pel que fa als germans Riba, el David i la Marta, la música gira entorn de 
la seva vida d’una manera completa: actuen en diverses formacions, col·laboren 
amb orquestres fent sovint concerts i es dediquen a la docència. 

Això és així també per al David Murgadas: component del Quartet de 
Guitarres Mosaic de Barcelona i professor de música. 

El Trio Amandi ens porta un programa ben escollit i de màxim nivell, 
començant per Bach, uns dels majors exponents musicals. Acabaran la primera 
part amb un compositor poc conegut, Joseph Kreutzer, que ens ofereix una obra 
deliciosa, amb uns moments en el tercer moviment que semblen familiars. La 
segona part l’omple tot sol Beethoven, l’altra gran B de la música. 

Tot i que podríem pensar en una certa escassesa d’obres per a flauta, viola i 
guitarra, el Trio Amandi ja compta amb un CD en el mercat on, de les tres 
obres que el configuren, dues són diferents de les del concert d’avui. No tenen, 
doncs, un repertori limitat. De les que tocaran avui, Bach és arranjament, 
Kreutzer és original, juntament amb les dues del compact disc, i la de Beethoven 
és un arranjament de l’època, autoritzat pel mateix mestre. 

Al llarg d’aquesta sessió podrem apreciar la qualitat, la perfecta conjunció i 
el bon gust del Trio Amandi, format per dos germans igualadins i un barceloní, 
professors, tots tres, del Conservatori de Música d’Igualada, cosa que a nosaltres 
ens omple de satisfacció. 

Us desitgem a tots un bon any i us deixem, per gaudir d’una vetllada ben 
agradable, amb el Trio Amandi, format per: 

David Riba, flauta, 
Marta Riba, viola, 

i David Murgadas, guitarra.

P R E S E N T A C I Ó



 
DAVID RIBA 
Flauta 
 

Nascut a Igualada, inicia els estudis 
de flauta amb el mestre Claudi 
Arimany. Becat per la Generalitat de 
Catalunya, ha cursat estudis de per-
feccionament a Londres amb el pro-
fessor Jonathan Snowden. 

Ha participat a diferents cursos 
internacionals amb els professors Ro-
bert Stalmann, Alain Marion, Claudi 
Arimany, S. Kudo i Vicenç Prats, així 
com amb M. Larrieu i Jean-Pierre 
Rampal. Ha estudiat música de cam-
bra amb Norbert Blume, Josep Pons, 
Eugène Maegey, Marçal Cervera, 
Ramon Coll i Gonçal Comellas, i 
formació orquestral amb W. Hook. 

Ha fet concerts arreu de Catalu-
nya i ha participat, com a primera 
flauta, a l’Orquestra del Palau de la 
Música Catalana. Participà a l’estrena 

mundial del doble concert per a 
flauta de Pla amb solistes d’Hongria. 
El gener del 1993, amb Claudi Ari-
many, va debutar com a solista al 
Palau de la Música Catalana. 

És professor de flauta al Conser-
vatori Municipal de Música d’Igua-
lada. 

 

MARTA RIBA 
Viola 
 

Neix a Igualada. Hi comença els es-
tudis musicals al Conservatori Mu-
nicipal de Música, on realitza estudis 
de piano i de violí i acaba el grau 
professional de violí amb la violinista 
M. Teresa Playà. 

Seguidament es trasllada a Barce-
lona per estudiar amb Hindrich 
Bardn. És llavors quan, seduïda per la 
sonoritat de la viola, decideix apro-
fundir en el seu estudi i assoleix el 
grau superior amb el concertista 
Gonçal Comellas. 

I N T È R P R E T S

DAVID RIBA MARTA RIBA
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Actualment cursa el postgraduat 
de viola, amb el professor Enrique 
de Santiago, al Conservatori Supe-
rior de Castelló. 

Ha participat a diferents cursos 
internacionals amb els professors 
Norbert Blume, Rivka Golani i 
Bruno Guiurana; i a cursos de mú-
sica de cambra amb Àngel Soler, 
Jordi Mora, Eugène Maegey, Marçal 
Cervera, Claudi Arimany i John 
Glikman. 

És primera viola de l’Orquestra 
de Cambra Gonçal Comellas, amb 
qui ha realitzat concerts arreu de 
Catalunya, de l’Estat espanyol i 
d’Alemanya. Ha col·laborat amb l’Or-
questra de Cambra Nacional d’An-
dorra. 

Actualment és professora de viola 
al Conservatori Municipal de Mú-
sica d’Igualada. 

 
 
DAVID MURGADAS 
Guitarra 
 

Neix a Barcelona. Comença els estu-
dis amb Guillem Bernabé. Finalitza 
el grau professional a Terrassa, amb la 
qualificació d’excel·lent. Posterior-
ment, al Conservatori Superior de 
Música Òscar Esplà d’Alacant, du-
rant tres anys, es perfecciona amb el 

mestre José Tomás i finalitza la carre-
ra amb matrícula d’honor. 

Més tard, amplia coneixements a 
l’Escola d’Arts Musicals Luthier de 
Barcelona, amb Manuel González, 
Fernando Rodrigo i Arnaldur Ar-
nalson. 

Ha realitzat cursos de perfeccio-
nament amb els mestres Carles 
Trepat, Armando Marrosu, David 
Russel, Hopkinson Smith, Alvaro 
Pierri i Manuel Barrueco. Ha realit-
zat recitals a Catalunya, l’Aragó, Eus-
kadi, França, Alemanya, la República 
Txeca, Holanda i Islàndia. 

És component del Quartet de 
Guitarres Mosaic, de Barcelona, amb 
el qual va enregistrar el seu primer 
disc, l’estiu del 1997. 

Actualment és professor de guita-
rra al Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada.

DAVID MURGADAS
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JOHANN SEBASTIAN BACH 

 
Sonata (Trio) per a orgue núm. 6, 

en Sol major, BWV 530 
 

Sembla, segons les diferents fonts de 
què disposem avui, que les sonates en 
trio de Bach van ser escrites entre el 
1723 i el 1733. L’arribada de Bach a 
Leipzig, el 1723, com a cantor de l’es-
glésia de Sant Tomàs marca un retorn 
a l’escriptura litúrgica, després d’un 
breu parèntesi a la cort de Köthen 
(1717-1723), on se li exigiren com-
posicions essencialment instrumentals 
i profanes. De totes maneres, la pro-
ducció profana escrita a Leipzig és 
també important, amb el segon llibre 
de preludis i fugues i els trios-sonates. 

Tot i que la majoria d’ells són 
encara interpretats amb l’orgue, es-
tan escrits per a «dos clavecins pe-
dal», en al·lusió, probablement, a un 
instrument que la família posseïa i 
que ara és desconegut: un clavecí 
amb pedaler. Se sap, però, que la 
majoria van ser escrits per millorar la 
formació instrumental del seu pri-
mer fill, Wilhelm Friedemann. 

Molts dels moviments de les so-
nates en trio són arranjaments d’obres 
escrites amb anterioritat, adaptades 
pel mateix autor. Només la sisena 
sonata és completament original. La 
inclinació de Bach a arranjar les 

seves pròpies obres (d’altra banda 
molt comuna a l’època, fins i tot 
obres d’altres autors, com per 
exemple Vivaldi) i la grandesa de la 
seva música, que accepta ser tocada 
per qualsevol instrument sense que 
perdi l’essència, en justifica la trans-
cripció. 

La combinació de flauta, viola i 
guitarra ofereix una sonoritat intimis-
ta que permet, d’una banda, que totes 
les veus cantin igual (com ho marca 
el contrapunt) i, de l’altra, no oblidar 
l’essència de la música de Bach, que 
busca sempre el recolliment. La gui-
tarra és capaç de tocar el baix xifrat 
que faria originalment un instru-
ment de teclat, i la flauta i la viola 
canten les dues veus superiors sense 
interferir-se, ja que el seu timbre és 
prou diferent perquè les veus tinguin 
una independència sonora suficient. 

 
JOSEPH KREUTZER 

 
Trio per a flauta, viola i guitarra, 

en La major, op. 16 
 

Durant la primera meitat del segle 
XIX trobem un dels punts àlgids de la 
música domèstica. Les cases social-
ment reconegudes disposen de la seva 
pròpia orquestra o d’alguna formació 
de cambra. Joves i grans, rics i pobres, 
fan música, i els concerts són esperats 
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durant tota la setmana. Aquesta situa-
ció afavoreix que hi toquin totes les 
agrupacions possibles i que, per tant, 
s’escrigui una gran quantitat de músi-
ca de cambra per a formacions molt 
diverses, algunes de les quals, vistes 
ara, semblen curioses.  

Durant els segles XVI i XVII, després 
de l’esplendor del llaüt i de la viola de 
mà, la guitarra pren plena consciència 
de la seva vàlua. Tot i això, durant el 
segle XVIII pateix una decadència: la 
seva execució contrapuntística l’apar-
ta quan l’harmonia és imposada pels 
compositors clàssics i queda com a 
instrument acompanyant en grups de 
música popular i de romanços. 

Però justament el retorn a aques-
ta música popular i la revaloració 
dels instruments duta a terme el 
segle XIX la impulsen cap a les sales 
de concerts, i la guitarra apareix un 
altre cop com a instrument solista a 
formacions de cambra, acompanyant 
flautes, violins, violes... 

A principi del segle XIX es publi-
cà, a Viena, una important quantitat 
de música per a formacions similars 
a aquesta. Ja Süssmayr, cap al 1793, va 
escriure la Serenata per a oboè, violí, 
corn anglès, violoncel i guitarra. Tots 
podem imaginar el prestigi que 
devia tenir aquest compositor quan 
l’esposa de Mozart li donà a acabar el 
Rèquiem. Només uns quants anys 
després, el 1802, L. de Call publicà el 
seu Quartet per a violí, viola, violoncel i 
guitarra. Aquest fou el primer treball 
d’una sèrie de composicions en què, 

juntament amb la flauta, es combina 
la guitarra amb aquests instruments. 

Molts guitarristes, amateurs i pro-
fessionals, vivien a Viena en aquesta 
època. Ells encarregaren als composi-
tors una gran quantitat de música. 
Aquestes formacions foren corrents 
per a compositors com Bathioli, Mo-
litor, Wolfe, Tandler, Klingenbrunner, 
Matiegka, M. Giuliani, F. Carulli,    
M. Carcassi, F. Sor, D. Aguado, A. Dia-
belli, J. Kreutzer, F. Molino i altres. 

És en aquesta situació sociocultural 
quan Joseph Kreutzer escriu el Trio per 
a flauta, viola i guitarra, en La major, opus 
16, en què el compositor utilitza tots 
els recursos particulars de cada instru-
ment. Així doncs, la guitarra hi apareix 
amb unes intervencions solístiques de 
gran dificultat tècnica, i la viola, en un 
intent de diàleg i acostament a la tes-
situra de la flauta, utilitza el registre 
més agut, tot creant una sonoritat pe-
culiar en el conjunt. 

Les formacions amb guitarra 
poden donar més intimitat a la músi-
ca de cambra interpretada juntament 
amb una flauta, un violí, una viola..., 
característica principal d’aquestes for-
macions i d’aquest tipus de música. 

Aquesta obra, com la majoria d’a-
questes composicions, té forma de 
sonata clàssica o de serenata, també 
anomenada divertiment, cassació o 
nocturn. 

Hem hagut d’esperar fins al 1940 
per tornar a trobar obres editades per 
a flauta, viola i guitarra. 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 
Serenata per a trio de corda,  

en Re major, op. 8 
 

De les dues serenates, opus 8 i opus 
25, de Beethoven, se’n sap ben poca 
cosa. Foren escrites a l’època de 
joventut del compositor, durant els 
anys 1796 i 1797. Segons afirmava 
W. von Lenz, estudiós de Beethoven 
i de la seva obra, el 1860, es creu que 
anaven destinades a músics ambu-
lants que conegué durant la seva 
estada als afores de Viena. Des d’ales-
hores la seva popularitat no ha decai-
gut. Potser una de les raons d’això és 
la quantitat de versions diferents que 
se n’han editat, la majoria d’elles en 
vida del mateix compositor. 

La primera d’elles és una versió 
per a viola i piano, que a l’edició 
constava com a obra del mateix com-
positor. Catalogada com a opus 42 i 
editada per Hoffmeister a Leipzig, el 
1803, va comportar una petita fric-
ció entre l’autor i l’editor, ja que 
Beethoven, en una carta posterior, 
reconeix que l’arranjament no era 
seu. Probablement era de Kleinheinz 
(1770-1832) a petició del mateix 
Beethoven, que després la revisà. 

La serenata arranjada per Wences-
laus Matiegka fou publicada el 1807. 
No es coneix cap recriminació de 
Beethoven, i per això podem pensar 
que la va autoritzar i fins i tot, potser, 

revisar. Tenint en compte que l’edito-
rial que imprimí la versió original 
per a violí, viola i violoncel és la 
mateixa que ens ocupa, és fàcil d’i-
maginar que ens trobem davant 
d’una versió acceptada per ell. 

Wenceslaus Matiegka va néixer a 
Chotzen, Bohèmia, el 1773. Va estu-
diar a Praga amb A. Gelinek. Viatjà  a 
Viena, on aviat es convertí en un 
prestigiós guitarrista i pianista. Molts 
dels seus alumnes van ser famosos 
durant la seva època. A un d’ells va 
dedicar el famós trio per a flauta, 
viola i guitarra que tant es va associar 
amb les serenates de Beethoven. Tot 
i que no sabem si Matiegka i 
Beetho-ven es van conèixer, és clara 
la mútua influència que van tenir. 

Un minuciós examen de l’arran-
jament de Matiegka evidencia que el 
compositor coneixia perfectament 
tots els instruments emprats, ja que 
no sempre la part del violoncel és 
posada a la guitarra, com caldria 
esperar, sinó que intercanvia el mate-
rial entre els tres instruments per tal 
d’aprofitar les característiques dels 
nous. Així, la viola interpreta la 
majoria de les boniques melodies 
que, originàriament, estaven destina-
des al violoncel per poder-les cantar 
millor, i la guitarra pren aleshores el 
material d’aquesta útima. Matiegka 
va usar els mateixos elements, però 
creà una partitura nova, tot acomo-
dant els nous instruments. 

SEGONA PART



De totes maneres, no va tenir la 
llibertat que qualsevol artista hauria 
volgut. A la primera edició, a la 
coberta diu: «NB: La parte della 
Chitarra e molto facile». Aquesta mena 
d’advertiment fou comú a l’època, 
ja que la majoria dels guitarristes 
eren amateurs i, amb l’afany de cap-
tar aquest tipus de mercat, és proba-
ble que l’editor aconsellés Matiegka 
no complicar gaire la partitura. 

A la versió que interpretarem 
avui s’han revisat certs arpegis i cer-
tes articulacions i s’ha portat la peça 
cap a una idea molt més propera a 
la versió original de Beethoven, tot 
i que el nivell de la guitarra dista 
molt del molto facile de l’arranja-
ment. Tot i això, el material de 
Matiegka ha estat bàsicament res-
pectat.

RECULL GRÀFIC

ABANS DE COMENÇAR EL CONCERT

VIDA...,  
DIA 20 DE GENER  
DEL 2000

LA VEU DE L’ANOIA, DIA 21 DE GENER DEL 2000



505



EN DAVID MURGADAS

LA MARTA

GRÀCIES PELS TEUS SENTIMENTS, DAVID!

AGRAÏMENT DELS MÚSICS  
I MÉS INFORMACIÓ SOBRE UNA DE LES PECES TOCADES
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CONCERT DE PRIMAVERA  

 
Malin Broman, violí 
Josep Surinyac, piano

   Sonata per a violí i piano, WOLFGANG AMADEUS MOZART 
   en Mi menor, K. 300c 
         Allegro  
          Tempo di menuetto 
       

   Sonata per a violí i piano núm. 1,         LUDWIG VAN BEETHOVEN  
   en Re major, op. 12/1 
         Allegro con brio  
          Tema con variazioni 
          Rondo. Allegro 

 

   Malagueña, per a violí i piano, op. 21/1 PABLO DE SARASATE  

     Sonata per a violí i piano núm 3,         JOHANNES BRAHMS  
    en Re menor, op. 108 
         Allegro  
          Adagio  
          Un poco presto e con sentimento 
          Presto agitato

N Ú M E R O
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Cape l lade s, 25 de  mar ç  de l  2000

P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART



Bona nit i benvinguts a aquest concert de primavera reservat als guanyadors del 
Concurs Paper de Música de Capellades, avui Malin Broman, violí, i Josep 
Surinyac, piano. 

Tot i que hem tingut algun concert amb aquesta formació (de fet, és la que 
va estrenar la sala), és la primera vegada en 10 anys de concurs que un duo de 
violí i piano n’és elegit guanyador. 

La Malin Broman, sueca, i el Josep Surinyac, català, van coincidir a Londres, 
on tots dos aprofundien els estudis. 

La Malin ens porta un currículum amb diversos premis com a solista, el del 
nostre concurs amb duo i dos més amb trio. Es tracta, doncs, d’una jove artista 
amb una gran versatilitat i amb una formació completa que li permet dominar 
l’instrument a la perfecció en l’ampli ventall de possibilitats que el violí ofereix. 

En Josep Surinyac, fill de Torelló, tot i la seva joventut, porta una trajectòria 
remarcable amb actuacions en els cicles «Palau 100» i «Euroconcert» al Palau de 
la Música de Barcelona, cicles dedicats habitualment a concertistes destacats en el 
panorama internacional, i gires pels Estats Units,  Alemanya i Israel. Per si això 
fos poc, aquest jove talent de casa nostra ja té tres CD enregistrats en el mercat. 

I és que el mestre Ros-Marbà, president del nostre jurat, juntament amb la 
resta dels seus membres, tenen posat el llistó molt alt a l’hora de decidir el gua- 
nyador. 

Ho podrem comprovar avui, escoltant el duo Broman-Surinyac amb un pro-
grama de grans compositors, i vull dir GRANS amb majúscules: Mozart i 
Beethoven a la primera part, i Sarasate i Brahms, a la segona. 

Anem, doncs, a gaudir del concert de primavera amb pàgines de la millor 
música de la mà dels flamants guanyadors del Desè Concurs Paper de Música 
de Capellades, els joves artistes Malin Broman i Josep Surinyac. 

Acabem agraint a Ràdio Nacional d’Espanya l’enregistrament d’aquest con-
cert per a la seva posterior divulgació. 

Amb tots nosaltres, el duo:  
Malin Broman, violí,  

i Josep Surinyac, piano. 

P R E S E N T A C I Ó
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MALIN BROMAN 
Violí  

Va néixer el 1975 a Kungsbacka, Suè-
cia, on va iniciar els estudis de violí a 
l’edat de cinc anys amb S. Strand.  Va 
continuar-los amb L. Vecchi i M. 
Vitek i, posteriorment, al Royal 
Danish Conservatory of Music i a la 
Guildhall School of Music and 
Drama de Londres, amb D. Takeno. 

El 1994 representa Suècia al 
Concurs Europeu d’Interpretació, 
celebrat a Varsòvia, Polònia, on obté 
el tercer premi. El mateix any, gua-
nya el primer premi i el premi del 
públic al Concurs Internacional per 
a Corda de Washington i, el juny del 
1996, queda segona al Concurs 
Internacional de Violí Carl Nielsen, 
a Dinamarca. 

Broman ha actuat com a solista 
amb les orquestres simfòniques de 
Helsingborg, Odense, Tivoli, Umea i 
Gothenburg. El 1995 va interpretar 
el Concert de violí de Brahms amb 
l’Orquestra Simfònica de Gothen-
burg, dirigida per Neeme Järvi. 
Hakan Dahl va escriure al Gothen-
burg Post: «L’ovació va ser enorme, i 
em pregunto si mai havíem sentit un 
violinista suec de tant nivell al 
Gothenburg Concert Hall». 

Forma part del Trio Kungsbacka, 
juntament amb Simon Crawford-
Phillips, piano, i Jesper Svedberg, 
violoncel, amb el qual ha guanyat la 

YCAT Competition de Londres i la 
Melbourne International Competition. 

El juny passat, amb Josep Surinyac, 
va guanyar el Desè Concurs Paper 
de Música de Capellades. 

 
JOSEP SURINYAC 
Piano 

 
Va néixer a Torelló, on inicià els estu-
dis musicals. Posteriorment, completa 
la formació pianística amb M. J. Cres-
po al Conservatori Superior Muni-
cipal de Música de Barcelona. Entre 
el 1997 i el 1999 resideix a Londres, 
on aprofundeix l’estudi del piano 
amb Graham Johnson. 

Des del 1992 és el pianista del Cor 
de Cambra del Palau de la Música 
Catalana, amb el qual ha participat, en 
diverses ocasions, als cicles «Palau 
100», «Euroconcert» i «Diumenges al 
Palau», així com a les gires pels Estats 
Units, Alemanya i Israel. Ha col·labo-
rat amb l’Orquestra Joventuts Musi-
cals de Catalunya i ha format part de 
la Jove Orquestra Nacional d’Espanya. 

La seva discografia més recent 
inclou La integral, dos discos amb 
música vocal de Granados i de Toldrà 
enregistrats amb la soprano Maria 
Lluïsa Muntada, i un disc de música 
contemporània espanyola que ha 
gravat amb el Cor de Cambra del 
Palau de la Música Catalana, sota la 
direcció de Jordi Casas. 

El juny passat, amb la violinista Ma-
lin Broman, va guanyar el Desè Con-
curs Paper de Música de Capellades. 

I N T È R P R E T S



WOLFGANG AMADEUS MOZART 

 
Sonata per a violí i piano, 

en Mi menor, K. 300c 
 

Mozart, amb Haydn (24 anys més 
gran) i amb Beethoven (15 anys més 
jove), va portar el classicisme a la seva 
màxima esplendor. Com a nen pro-
digi, va recórrer tot Europa i va estar 
en contacte amb les principals perso-
nalitats musicals del moment i per 
això el seu estil representa una síntesi 
de diferents elements, això sí, sempre 
adaptats al seu propi llenguatge i a la 
seva personalitat. Així doncs, la seva 
producció «de maduresa» es caracte-
ritza per la bellesa melòdica, la per-
fecció formal, la riquesa d’harmonies 

i textures i la constant presència de 
notes de color d’estil italianitzant. 

La sonata que escoltarem avui va 
ser escrita, principalment, a París, a 
principi d’estiu del 1778, quan Mo-
zart tenia 22 anys. És coneguda per 
la genialitat del primer moviment, 
ja que parteix d’un tema aparent-
ment senzill i va evolucionant cap a 
caràcters més contrastats i variats, 
sense perdre mai la coherència ar-
gumental: una autèntica obra mestra 
del gènere. El segon i últim movi-
ment, un minuet, seria un clar 
exponent de l’estil italianitzant i 
preciosista de Mozart. A la secció 
central o trio, fa una escapada a Mi 
major, tot creant un clima molt 
especial de repòs i de tranquil·litat.

PRIMERA PART

COMENTARI MUSICAL

El programa que us presentem aquesta nit consta, bàsicament, de tres sonates. 
La sonata, com a forma musical, apareix i es consolida durant el classicisme, 
i la seva principal innovació consisteix en la utilització de dos temes musicals 
contrastats. Abans de l’aparició de la sonata, durant el barroc, la forma musical 
predominant era la fuga, que, per regla general, partia d’un sol tema. Així 
doncs, amb el bitematisme de la sonata, ampliem considerablement les pos-
sibilitats expressives de la forma musical. 

Ara bé, la sonata, com a forma musical viva, va variant al llarg de la histò-
ria: s’hi afegeixen innovacions, es trenquen antigues normes per deixar pas a 
la lliure fantasia del compositor… És precisament això el que tenim ganes de 
fer-vos arribar aquesta nit. Les tres sonates que us presentem daten de dife-
rents anys, són de diferents compositors i pertanyen a diferents corrents estè-
tics; per això les diferències estilístiques són importants. 

El programa es completa amb la Malagueña de Sarasate, una de les danses 
espanyoles del compositor.



LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 
Sonata per a violí i piano núm. 1,  

en Re major, op. 12/1 
  

Ja de jove, els seus èxits com a com-
positor i com a intèrpret el convertei-
xen en el continuador de la tradició 
clàssica vienesa, heretada de Mozart 
i de Haydn. Com a conseqüència de 
la sordesa i de la poca habilitat per a 
les relacions humanes, el seu estil 
esdevé més i més personal, i és al 
final de la seva vida quan escriu les 
obres més profundes i sublims. 
Probablement, el seu èxit es basa en 
la combinació de la tradició i de 
l’exploració personal, i per aquesta 
raó es converteix en la figura domi-
nant del panorama musical del segle 
XIX. 

La sonata escollida data dels anys 
1797 i 1798 i està dedicada a Anto-
nio Salieri, mestre del compositor. 

Tot i ser la primera de totes les 
sonates per a violí i, per tant, una 
obra de joventut, ja hi trobem al-
guns dels principals trets estilístics 
de la seva producció. El primer mo-
viment, de caràcter enèrgic, està ple 
de contrastos sonors típicament 
beethovenians, i a la secció central o 
desenvolupament, de caràcter plàcid 
i reposat, ja notem les primeres in-
cursions preromàntiques: línies més 
llargues, melodies molt expressives i 
harmonies originals i suggeridores. 
El segon moviment consta d’unes 
variacions sobre un tema reposat i 
contemplatiu. Si bé les dues prime-
res variacions estan pensades per al 
lluïment instrumental, la tercera ja 
pot ser considerada una obra de 
maduresa del compositor per la seva 
contundència expressiva. El tercer 
moviment, més senzill que els ante-
riors, consisteix en un rondó de 
caràcter lleuger i extravertit.
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PABLO DE SARASATE  

 
Malagueña, op. 21/1 

 
Compositor i violinista, va marxar a 
estudiar a París a l’edat de dotze anys 
i ben aviat va esdevenir un violinista 
virtuós i de reconegut prestigi. La 
seva fama es va escampar ràpida-
ment, i molts dels compositors de 
l’època li van dedicar les seves obres 
per a violí perquè les estrenés: 
Bruch, Saint-Saëns, Lalo, Joachim, 

Wieniawsky, Dvor̆ák… A banda de 
la seva trajectòria com a solista, era 
també un gran amant de la música 
de cambra, especialment de l’obra 
de Brahms. 

La Malagueña que escoltarem 
avui fou escrita, el 1887, a Berlín. 
L’estructura formal de la peça és 
molt més lliure que la de les sonates 
anteriors i està pensada per al lluï-
ment del violí. Hi sentim el diàleg 
de dos temes contrastats: el primer, 
en Re major, té un caràcter trist i 



suplicant, mentre que el segon, en 
Sol menor, és molt més elaborat 
melòdicament i ens suggereix una 
atmosfera més femenina, delicada i 
elegant. 

 
JOHANNES BRAHMS 

 
Sonata per a violí i piano 

núm. 3, en Re menor, op. 108 
 

Tot i les fortes característiques ro-
màntiques de la seva obra, Brahms 
va imposar un tradicional sentit de 
l’ordre en la composició. Per aquest 
motiu se’l reconeix com una figura 
amb inclinacions a la construcció 
clàssica, en plena era romàntica, i 
fou aclamat com el veritable conti-
nuador de la tradició germànica. 

L’obra que escoltarem aquesta nit 
fou escrita entre el 1886 i el 1888, i 
fou estrenada el desembre d’aquest 

mateix any a Budapest. És una obra 
de maduresa i una obra mestra de la 
perfecció formal i la genialitat ex-
pressiva. El primer moviment comen-
ça amb un tema incert i misteriós 
que ben aviat esdevindrà heroic, per 
arribar al primer gran clímax expres-
siu de l’obra. Immediatament apa-
reix el segon tema, d’un gran lirisme 
sobri i profund. El segon moviment, 
molt simple d’estructura, comença 
amb una de les melodies més serenes 
i intenses que s’han escrit mai, i gra-
dualment es va generant una tensió 
que condueix al clímax final, carre-
gat de lirisme i de nostàlgia. El tercer 
moviment és de caràcter desenfadat, 
fresc i lleugerament irònic, i s’enca-
dena amb el quart moviment, de 
gran força rítmica i expressiva, en 
què el tema principal, escrit en ritme 
ternari, recorda una mica les melo-
dies gitanes que tant inspiraven 
Brahms.



RECULL GRÀFIC
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REGIÓ 7, 
DIA 24 DE MARÇ DEL 2000



LA VANGUARDIA, DIA 25 D’ABRIL DEL 2000

LA VEU DE L’ANOIA, 
DIA 24 DE MARÇ DEL 2000

TANT ELS AMICS DELS MÚSICS COM ELS ASSISTENTS 
HABITUALS ALS CONCERTS MOSTREN ENTUSIASME
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MALIN BROMAN ES RECORDA DEL CONCERT DE CAPELLADES DES DE LONDRES...

ELS ARTISTES DESTAQUEN L’ACOLLIDA DEL PÚBLIC
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CONCERT D’ESTIU  
 

Roberto Álvarez,  flauta 

Ana Pérez, clarinet

   Chôros núm. 2, per a flauta i clarinet HÉITOR VILLA-LOBOS 
                                                                                                    
   Sonatine, per a flauta i clarinet JEAN CARTAN 

         Pastorale — Berceuse — Rondeau 
       

     Trans-Dos, per a flauta i clarinet            FERNANDO AGÜERIA 
 
 

 
   Seis pequeños movimientos, ADOLFO RASCÓN  
   per a flauta i clarinet, op. 1 (estrena) 

       

   Duo, per a flauta i clarinet JEAN RIVIER 

         Allegretto affettuoso  
          Lento molto doloroso  
          Presto 
       

   Duo, per a flauta i clarinet ROBERTO ÁLVAREZ

N Ú M E R O
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Cape l lade s, 9 de  s e t embre  de l  2000

P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART



Bona nit i benvinguts a aquest concert, quasi en família, que correspon al 
Paper de Música d’estiu, a càrrec del duo format per Roberto Álvarez, flau-
ta, i Ana Pérez, clarinet. 

El d’avui, però, no és un concert com els habituals de les quatre estacions, 
sinó que és una aposta, per la nostra banda, summament arriscada, tant pel 
tipus d’instruments formant duo: una flauta i un clarinet, tots dos de so agut, 
per primera vegada a la sala, com per la mena de música que necessàriament 
comporten: obres contemporànies. 

Personalment, crec que d’entrada és una música difícil d’escoltar, i amb 
aquest tipus d’instruments, encara més. Per tant, en programar aquest concert 
d’avui, érem plenament conscients del risc de baixa assistència, que posterior-
ment s’ha vist agreujat, quan hem hagut de canviar la data per raons profes-
sionals dels músics, i fer-lo en aquest pont de l’11 de setembre. Per a nosal-
tres, però, significa un pas endavant, de maduresa, en el nostre creixement 
musical. 

Per què hem volgut córrer aquest risc? La raó és una de sola: la qualitat 
extraordinària de Roberto Álvarez i Ana Pérez. Ells van ser finalistes del 
nostre concurs l’any passat, on vam poder apreciar el seu art, la seva fantàstica 
conjunció, que feia entreveure llarguíssimes hores de treball concentrat i seriós, 
renunciant als grans compositors per dedicar el seu esforç a noms desconeguts 
pel públic en general, i ajudant així a donar-los a conèixer. 

Roberto Álvarez, com a flautista, després d’una trajectòria d’estudiant 
excel·lent (va entrar al conservatori d’Oviedo amb la qualificació més alta a 
la prova d’accés), ja està en el món professional: ha tocat amb una diversitat 
d’orquestres i directors notable i acompanya artistes tan dispars i exigents com 
Montserrat Caballé o Víctor Manuel. I, per acabar de sorprendre’ns, comença 
amb força en el camp de la composició: diverses obres per orquestra, sopranos, 
actors, etc., música de cambra i un duo, per a flauta i clarinet, que tindrem      
l’oportunitat d’escoltar com a cloenda del concert. 

L’Ana Pérez tampoc no es queda enrere. En el conservatori d’Avilés obté 
un excel·lent en el grau mitjà, i en el d’Oviedo acaba els estudis de clarinet 
amb matrícula d’honor. Ha guanyat premis d’interpretació i també ella ja 
forma part del món professional: no solament ha col·laborat en diverses 

P R E S E N T A C I Ó



orquestres, sinó que també és clarinet principal de la Banda de Música 
Ciudad de Oviedo, plaça guanyada mitjançant concurs-oposició. 

Tenim, doncs, amb nosaltres un duo d’excepció, i a través d’ells voldria 
retre un homenatge i expressar la nostra admiració per aquests joves artistes 
que dediquen la seva il·lusió a una música que ells saben que és molt mino-
ritària i no per això deixen d’esmerçar-hi una bona part de la seva vida per 
arribar a oferir un nivell tan alt de qualitat i compenetració com el que sen-
tirem avui i donar la oportunitat d’enriquir-nos amb una música poc freqüent 
d’escoltar. 

Us deixem, doncs, per passar una vetllada curiosa i sorprenent en molts 
aspectes, amb el duo:  

Roberto Álvarez, flauta,  
i Ana Pérez, clarinet. 

ROBERTO ÁLVAREZ ANA PÉREZ
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ROBERTO ÁLVAREZ 
Flauta 
 

Neix a Avilés, Astúries, el 1977. Co-
mença els estudis de flauta, al Con-
servatori d’Avilés, amb Federico Peris 
Pando i amb Begoña Vázquez. Més 
endavant, entra al Conservatori d’O-
viedo per estudiar amb Juan Manuel 
Díaz Fernández. Actualment, ja amb 
els estudis finalitzats, rep classes de 
Myra i de Peter Pearse, flautes princi-
pal i coprincipal de l’Orquestra Sim-
fònica del Principat d’Astúries. 

Realitza cursos amb els professors 
Vicente Sempere, exflauta principal 
de l’Orquestra Simfònica de Ràdio 
Televisió Espanyola, Peter Lloyd, ex-
flauta principal de la BBC Northern 
Orchestra i de la London Symphony 
Orchestra, Salvador Espasa, flauta del 
Grupo Círculo i director de l’Or-
questra de Flautes de Madrid, i Mag-
dalena Martínez, flauta principal de 
l’Orquestra Ciutat de Barcelona. 

Col·labora assíduament amb l’Or-
questra Simfònica del Principat d’As-
túries, tant amb directors convidats 
com amb el seu titular, Maximiano 
Valdés. Amb aquesta orquestra actua, 
en diverses ocasions, a l’Auditori Na-
cional d’Espanya i acompanya artistes 
com Montserrat Caballé o Víctor Ma-
nuel. Ha actuat, com a solista, amb la 
Jove Orquestra Julián Orbón d’Avilés 
i amb la Camerata Laurentina de Lleó. 

Actualment és professor de flauta a 
l’Escola de Música de Gijón Enrique 
Truán i a l’Escola de Música de No-
reña, i és un dels professors dels En-
cuentros de Flautistas Asturianos, a 
Luarca. 

Ha estat membre de la Jove Or-
questra Simfònica del Principat 
d’Astúries i de la Jove Orquestra Ve-
tusta, amb la qual ha actuat sota la 
direcció d’Enrique García Asensio, 
José Luis Temes i León Spierer. Tam-
bé és membre del grup de folk Ba-
landrán, amb el qual ha actuat per tot 
Espanya i al Festival Intercéltico de 
Lorient, França, el 1997. 

Ha compost diverses peces, com 
Sueños, per a dos sopranos i orquestra, 
Sexteto, per a flauta, oboè, clarinet, 
fagot, piano i sintetitzador, La puerta 
abierta, per a onze músics i actors, basat 
en un relat breu de l’escriptor anglès 
Saki, i Dúo, per a flauta i clarinet. 

Recentment ha obtingut una 
plaça al Royal Northern College of 
Music, de Manchester, on estudiarà 
amb Peter Lloyd. 

I N T È R P R E T S



ANA PÉREZ 
Clarinet 
 

Neix a Avilés, Astúries, el 1976. 
Comença els estudis de clarinet a   la 
Banda de Música de Corvera i in-
gressa, posteriorment, al Conser-
vatori d’Avilés, on estudia amb Mi-
guel Ángel Torres Peñarrocha. En 
aquest conservatori acaba el grau 
mitjà amb la qualificació d’ex-
cel·lent. El 1995 accedeix al Conser-
vatori d’Oviedo per estudiar amb 
Andreas Weisgerber, clarinet princi-
pal de l’Orquestra Simfònica del 
Principat d’Astúries, i hi finalitza els 
estudis de clarinet amb matrícula 
d’honor. Actualment segueix treba-
llant amb Andreas Weisgerber i amb 
José Luis Estellés, solista de l’Or-
questa Ciudad de Granada. 

Realitza cursos amb Peter Hands-
worth, exsolista de l’Orquestra Sim-
fònica del Principat d’Astúries,  
Michelle Arrignon, professor del 
Conservatori Superior de Música 
de París, Adolfo Garcés, solista de 
l’Orquestra Simfònica de Madrid, 
Michelle Carulli, exsolista de la 
RAI, i Karl Leister, concertista. 

Fa un curs de tècniques de respi-
ració amb la professora de cant Celia 
Blanco i un de Tècnica Alexander 
amb Elizabeth Waterhouse, professo-
ra a la Guildhall School de Londres. 

Ha estat membre del grup de 
cambra Camerata Avilesina, amb el 
qual guanyà el premi d’interpretació 
de la Fundación de Música Moderna 
d’Avilés, en la modalitat de música 
de cambra. 

Col·labora amb l’Orquestra Sim-
fònica del Principat d’Astúries, tant 
amb directors convidats com amb el 
seu titular, Maximiano Valdés.  

És clarinet principal de la Banda 
de Música Ciudad de Oviedo, diri-
gida per Francisco Vigil. Amb aques-
ta agrupació realitza diversos enre-
gistraments per a RTVE Música. 

És membre de la Jove Orquestra 
Simfònica del Principat d’Astúries, 
dirigida per Yuri Nasuskhin. 

Des del 1998 és professora de cla-
rinet a l’Escola Municipal de Música 
d’Oviedo.
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HÉITOR VILLA-LOBOS 

 
Chôros núm. 2, per a flauta i clarinet 

 
Gràcies al seu pare, s’inicia en la 
música i aprèn a tocar el violoncel. 
Ben aviat es va advertir en ell una 
clara predilecció per dos tipus de 
música força diferents: la de Bach i 
la música caipira, de genuïna extrac-
ció folklòrica. La seva passió per 
aquesta música tradicional brasilera 
el va dur a perfeccionar-se d’amagat 
en la tècnica del violao, una espècie 
de guitarra. 

El 1907 rep classes d’harmonia 
de Federico Nascimento a l’Institut 
Nacional de Música. Tot i això, 
sempre va renegar dels conservato-
ris i es va considerar autodidacte. 

Entre les formes més importants 
per al seu desenvolupament com a 
compositor trobem els chôros, que 
representen una composició en la 
qual se sintetitzen diferents tipus de 
folklore musical brasiler i indi, amb 
ritmes i melodies de caràcter popu-
lar com a principals elements. 

El Chôros núm. 2 (1924) és un 
curiós i dissonant diàleg entre tots 
dos instruments, en què es barreja la 
música estrictament clàssica amb la 
popular del Brasil, duent el registre 
dels instruments als seus extrems. 

JEAN CARTAN 

 
Sonatine, per a flauta i clarinet 

 
El seu pare fou el distingit matemà-
tic Élie Cartan. 

Va estudiar harmonia amb Sa-
muel Rousseau i composició amb 
Dukas i Widor al Conservatori Su-
perior de París, on va entrar el 1918. 
Es va dedicar a la composició i va 
escriure música de cambra, per a 
piano, cançons, etc. La seva Sonatine 
fou acollida amb gran entusiasme, el 
1931, a l’ISCM Festival d’Oxford. 

La seva música es veu influïda 
per Debussy, Stravinsky i Roussel, a 
qui dedica alguna composició. 

Mort en plena joventut, víctima 
d’una llarga malaltia, no va poder 
acabar les seves darreres composi-
cions, però al llarg de la seva vida va 
produir suficient música per evi-
denciar els seus excepcionals dots 
de concepció al costat d’una extra-
ordinària habilitat musical. 
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FERNANDO AGÜERIA 

 
Trans-Dos, per a flauta i clarinet (*) 

 
Inicia els estudis musicals com a nen 
cantor de l’Escolania del Real Sitio 
de Covadonga i els continua, als 
conservatoris superiors de música 
d’Oviedo, Madrid i Salamanca, en 
les disciplines de piano, viola, har-
monia, contrapunt i fuga, compo-
sició i instrumentació, direcció de 
cor i d’orquestra i pedagogia mu-
sical.  

Llicenciat en història per la 
Universitat d’Oviedo, realitza els 
cursos de doctorat al Departament 
d’Història i Arts i els acaba amb un 

treball sobre el concepte d’estètica 
musical. 

El 1992 obté la càtedra de peda-
gogia musical del Conservatori Su-
perior d’Oviedo. 

La seva obra Trans-Dos està com-
posta especialment per a AdosAdos. 
És una composició minimalista i 
repetitiva, amb dues parts diferen-
ciades: l’una molt rítmica, gairebé 
estressant, en la qual cada altura duu 
una determinada articulació, de 
manera que cada una simula un ins-
trument diferent. L’altra secció, 
molt més melòdica i reposada, uti-
litza una àmplia gamma d’efectes 
contemporanis escrits mitjançant 
grafia no convencional. 

SEGONA PART

ADOLFO RASCÓN 

 
Seis pequeños movimientos, 

per a flauta i clarinet, op. 1 (*) 
 

Acaba, als dinou anys, l’especialitat 
de violí. Rep classes d’Alexander 
Vasiliev, concertino de l’Orquestra 
Simfònica del Principat d’Astúries,  
i ha assistit a cursos de perfecciona-
ment amb Arkadi Futer, concertino 
dels Virtuosos de Moscou, i Felix 
Andreievski, professor del Royal 
College of Music de Londres. 

El maig del 2000 debuta com a 
solista amb la Simfònica del Princi-
pat d’Astúries, amb el Concert per a 
violí i orquestra, núm. 3 de Saint-Saëns. 

Recentment ha aconseguit una 
plaça al Royal College of Music de 
Londres per ampliar la seva forma-
ció musical. 

El seu especial interès per la mú-
sica contemporània i per la compo-
sició el porta a realitzar cursos, a 
Madrid, sobre Webern i Varese amb 
el musicòleg alemany Metzsker. 

El 1999, compon especialment 
per a AdosAdos l’obra Seis pequeños 
movimientos, opus 1, que s’estrena 
avui a la sala Paper de Música de 
Capellades. A la seva composició 
plasma diferents estils, tot posant 
especial èmfasi en la música mini-
malista i mecanicista. 

(*) Ambdues peces han estat escrites específicament per al duo protagonista del concert.



JEAN RIVIER 

 
Duo, per a flauta i clarinet 

 
Els seus estudis musicals foren inter-
romputs per la Primera Guerra 
Mundial, en la qual hagué de pren-
dre part i que perjudicà greument la 
seva salut a causa dels gasos verino-
sos. 

Va estudiar contrapunt al Conser-
vatori de París, amb Caussade. 

El 1926 deixa el conservatori 
amb el primer premi de contrapunt 
i fuga. Ràpidament adquireix una 
gran fama com a jove compositor    
i forma part del Groupe du Triton 
(1936-1940). Després de la Segona 
Guerra Mundial, fou professor       
al Conservatori de París, amb 
Milhaud. 

La seva música està caracteritzada 
per una sòlida estructura i per una 
profunda i sincera expressió, com ho 
demostra el seu Duo, obra dividida 
en tres moviments en els quals deixa 
fluir des del més pur entreteniment 
fins a l’expressió del dolor i de la 
solitud, passant per veritables exhibi-
cions tècniques.  

ROBERTO ÁLVAREZ  

 
Duo, per a flauta i clarinet 

 
Acaba, als dinou anys, l’especialitat 
de flauta. Rep classes de Myra i de 
Peter Pearse, flautes de l’Orquestra 
Simfònica del Principat d’Astúries. 
Recentment ha ingressat al Royal 
Northern College of Music de Man-
chester, on rebrà classes de l’equip de 
professors de Peter Lloyd. 

La seva inquietud per la investiga-
ció en els diferents estils de música 
l’ha dut a formar part i a col·laborar 
amb grups i orquestres d’àmbits molt 
diferents. 

El 1998 compon el Duo, que fou 
la primera obra escrita especialment 
per a AdosAdos, amb motiu del pri-
mer concert de l’agrupació. Amb 
aquesta composició tracta d’explorar 
alguns dels múltiples recursos d’amb-
dós instruments, tot utilitzant diver-
sos efectes sonors no convencionals. 
Utilitza motius rítmics, melòdics, 
tonals i dodecafònics, i juga amb una 
espècie de tema amb variacions que 
es repeteix al llarg de tota l’obra.
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VIDA..., 
DIA 14 DE SETEMBRE DEL 2000
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CONCERT DE TARDOR  
 

Àlex Ramírez Gama, piano

   Rondó per a piano,                WOLFGANG AMADEUS MOZART 
    en Re major, K. 485 
 

   Fantasiestücke per a piano, op. 12                  ROBERT SCHUMANN 
         Heft I  Des Abends  (Al vespre) 
                   Aufschwung  (Elevació) 
                   Warum?  (Per què?) 
                   Grillen  (Imatges capritxoses) 
         Heft II  In der Nacht  (A la nit) 
                   Fabel  (Faula) 
                   Traumes Wirren  (Somnis fantàstics) 
                   Ende vom Lied  (Final del lied) 

 

 
   Preludi, coral i fuga CÉSAR FRANCK 
 
   Fantasía Baetica, per a piano MANUEL DE FALLA

N Ú M E R O
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Bona nit i benvinguts a aquest concert de tardor que coincideix amb l’aniversari: 
dotze anys de Paper de Música! 

Recordant els principis, tenim un pianista jove: Àlex Ramírez Gama. 
Quan es va fer la programació, ara fa més o menys un any, l’actuació de l’Àlex 
estava prevista en tant que finalista del novè concurs. Ja en aquella ocasió va 
tocar «El Albaicín» d’Albéniz que va causar l’admiració de l’Antoni Ros-
Marbà, el prestigiós president del nostre jurat. Segons la seva opinió, l’havia 
tocat d’una manera perfecta. Aquest any, s’ha presentat de nou i ha resultat 
guanyador ex aequo amb un trio. Per tant, l’any vinent tindrem el goig de tor-
nar-lo a escoltar. 

Perquè l’Àlex, amb la seva joventut, posseeix un art ple de sensibilitat, de 
delicades subtileses, ric de matisos i colors, sota una aparença dolça i romàntica. 
Per això s’ha preocupat personalment de deixar aquesta il·luminació íntima, 
perquè és amb la que es troba més bé quan interpreta, tot convidant-nos a par-
ticipar d’aquesta intimitat a través del seu art. Ha configurat la primera part 
del programa amb una petita joia de Mozart i una bella obra de Schumann, 
de la primera època del romanticisme, per continuar, a la segona part, amb César 
Franck i una obra també romàntica, però de l’època més tardana, acabant amb 
la meravellosa i difícil Fantasia Baetica de Manuel de Falla. 

Un bon programa per passar la vetllada d’aquest dotzè aniversari, on apro-
fitem l’avinentesa per expressar públicament el nostre reconeixement a la Maria 
i a la Montserrat Tutusaus, que sessió rera sessió i de forma desinteressada ens 
permeten oferir uns ramets bonics i escaients als artistes que ens acompanyen; el 
Gregori Aznar i la família Monteagudo-Andrés, que també desinteressadament 
ens ofereixen la seva valuosa ajuda per al bon funcionament de les sessions. 

I també a vosaltres, que formeu el públic de Paper de Música, atent i respec-
tuós, creant les millors condicions per a una bona audició i perquè els artistes 
toquin a gust. Per això us estem molt agraïts. Que per molts anys ens anem 
retrobant als concerts de Paper de Música! 

Amb tots nosaltres, per celebrar el dotzè aniversari, el pianista 

Àlex Ramírez Gama.

P R E S E N T A C I Ó



  
ÀLEX RAMÍREZ GAMA 
Piano 

 

Neix a Barcelona el 1978. Inicia els 
estudis de piano al Conservatori 
Superior de Música del Liceu, amb 
Benjamí Santacana i amb Margarida 
Serrat, amb qui finalitza el grau supe-
rior. Ha fet cursos amb Paul Badura 
Skoda i Alicia de Larrocha, entre d’al-
tres, i actualment estudia amb Josep 
Colom i amb Margarida Serrat.  

Guardonat amb els primers premis 
al Vint-i-cinquè Concurs Joves Intèr-
prets de Piano de Catalunya, celebrat 
a Vilafranca del Penedès, al Sisè Con-
curs de Piano Premi Ciutat de Berga 
i a l’Onzè Concurs Paper de Música 
de Capellades, entre d’altres, desen-
volupa una notable activitat concer-
tística per tot Catalunya, amb gran 
acollida per part del públic i de la 
crítica, i actua a diversos festivals i 
cicles de concerts sota la promoció 

de Joventuts Musicals. El novembre 
del 1999 participa a la temporada 
de concerts Auditori XXI, a l’Au-
ditori de Barcelona. Així mateix, ha 
actuat com a solista amb l’Orquestra 
de Cambra Joan Valls i amb l’Or-
questra Nacional de Cambra d’An-
dorra, al Palau de la Música Catalana, 
dins la tercera temporada del cicle 
«El primer Palau». Ha col·laborat 
amb l’Orquestra Simfònica del Con-
servatori del Liceu en concerts de 
música espanyola celebrats a París i a 
Barcelona. 

Ha enregistrat per a les emissores 
de ràdio Catalunya Música, Ràdio 
Nacional d’Espanya i Mitteldeuts-
cher Rundfunks. 

Formant duo amb el clarinetista 
Isaac Rodríguez, representà Espanya 
al concurs European Music Prize for 
Youth, organitzat per l’EMCY i ce-
lebrat a Weimar, el 1999, on van ob-
tenir el tercer premi.  

Ha col·laborat amb el pianista Al-
bert Guinovart, actuant a quatre mans 
a l’auditori de l’SGAE de Barcelona.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 

 
Rondó en Re major, K. 485 

 
El testimoni pianístic del geni de 
Salzburg és un dels més extensos, rics 
i variats de tot el repertori. La seva 
obra inclou els 27 concerts per a 
piano i orquestra, les divuit sonates, 
les sèries de variacions (sobre temes 
de Gluck, Paisiello, Salieri, Du-
port...) i una infinitat de petites pe-
ces: fantasies, minuets, gigues, suites, 
danses, preludis... Enmig d’aquesta 
miscel·lània, trobem els tres rondós: 
Re major, K. 485; Fa major, K. 494; 
i La menor, K. 511. 

El Rondó en Re major, K. 485 data 
del 10 de gener del 1786. A l’autò-
graf s’endevina una dedicatòria que 
ha estat esborrada (possiblement a 
Charlotte von Würben). L’obra, 
d’un pianisme lleuger, clar, senzill i 
fresc, presenta el tema inicial des-
plegant l’acord de Re major i de la 
seva dominant. Aquest mateix tema 
apareixerà en tonalitats molt diver-
ses (La major - Sol major - Re 
major - Re menor - Fa major - Re 
major - Si bemoll major), abans de 
tornar al Re major inicial. Es podria 
dir que, en aquest rondó, Mozart 
està experimentant amb l’harmo-
nia. Amb aquesta obra, Mozart ini-
cia la producció del 1786, any en 

què van veure la llum obres mestres 
com els concerts per a piano i or-
questra números 23 i 25, la simfonia 
Praga o Le nozze di Figaro. 

 
ROBERT SCHUMANN 

 
Fantasiestücke, per a piano, op. 12 

 
Escrit el juliol del 1837, neix en una 
de les èpoques més prolífiques del 
gran compositor alemany. Aquell 
mateix any es publicaven els Estudis 
simfònics i el Carnaval, opus 9, la 
Fantasia en Do major ja estava en 
camí i, l’any següent, arribaren la 
Kreisleriana i les Kinderscenen. L’obra 
fou estrenada per Clara Schumann, 
i figurava al repertori tant de la 
mateixa Clara com de Franz Liszt. 

Els Fantasiestücke els formen vuit 
peces, distribuïdes en dos quaderns. 
Contràriament al que pot semblar, 
no són peces independents entre si. 
L’obra té una estructura tonal bastant 
definida: cada quadern està basat en 
una tonalitat central: Re bemoll 
major, el primer, Fa major/Fa me-
nor, el segon. Trobem, a més, un tret 
comú a totes dues parts: les segones 
peces de cada quadern estan escrites 
sobre la dominant de la tonalitat 
central: Re bemoll major ’ Fa menor 
(relatiu de La bemoll major) i Fa 
major/Fa menor ’ Do major, respec-
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tivament. L’aparició de seccions a la 
tonalitat central del quadern contrari 
reafirma la unitat tonal pretesa per 
Schumann. 

L’obra està dedicada a la llavors 
jove pianista Anna Robena Laidlav, 
per a la qual Schumann sentia un 
gran afecte. La dedicatòria, en me-
mòria de la seva trobada amb l’artis-
ta, afegeix: «(...) 4 de juliol de 1837, 
al vespre».  

In der nacht fou sempre la peça 
preferida per Schumann. En una 
carta al famós pedagog de Dresden 
C. Kragën, escrivia: «(...) he desco-
bert a dins la història d’Hero i 
Leandre (...)». Schumann fa aquí re-

ferència a la mitologia grega: cada 
nit, Leandre creuava nedant l’Hel·les-
pont per trobar-se amb Hero, la 
sacerdotessa. Una torxa encesa dalt 
la torre d’Hero li servia de guia, 
però una nit de tempesta el vent 
apagà la torxa i Leandre s’ofegà. 
L’endemà, Hero descobrí el cadàver 
del seu estimat i decidí suïcidar-se. 

La darrera peça de la col·lecció, 
Ende vom Lied, representa una gran 
festa nupcial. Parlant de l’obra en 
una carta a Clara, diu: «(...) per aca-
bar, tot es resol en unes grans noces; 
però, finalment, m’envaeix el neguit 
per la teva absència, i les campanes 
nupcials es fonen amb les fúnebres».

SEGONA PART

CÉSAR FRANCK 

 
Preludi, coral i fuga 

 
Franck torna al piano, el 1884, amb el 
Preludi, coral i fuga, obra que, junta-
ment amb les Variacions simfòniques 
per a piano i orquestra (1885), forma la 
part més destacada de la seva produc-
ció pianística. Fins a aquell moment, 
la seva obra per a piano es reduïa a 
poques obres de joventut, de clara 
influència thalberg-lisztiana. L’orgue 
impregna fortament el llegat pianístic 
de Franck, ja que el gran compositor 
belga fou també un destacat intèrpret 
d’aquest instrument. Durant molts 
anys, mantingué la càtedra d’orgue 
del Conservatori de París i actuà 

regularment a les esglésies més im-
portants d’aquesta ciutat.  

Al Preludi, coral i fuga, Franck rea-
litza un gran treball polifònic, que 
duu a terme seguint els passos de 
Liszt, no els de Bach. La polifonia 
de l’obra està basada majoritària-
ment en superposicions temàtiques, 
com a les fantasies dramàtiques de 
Franz Liszt. Seria encertat, doncs, 
considerar l’obra de marcada in-
fluència lisztiana. No ens referim, 
però, al mateix Liszt que l’inspirà de 
jove, sinó al Liszt de la maduresa, 
més introspectiu i místic.  

El preludi, amb caràcter d’impro-
visació, alterna dues seccions: el tema 
inicial (Fa sostingut - Mi - Sol - Fa 
sostingut - La), que apareix immers 
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dins un fluctuant desplegament d’a-
cords, i una segona part més dramà-
tica, on s’insinua el tema de la fuga. 
Les dues parts estan clarament dife-
renciades, com si juguéssim amb els 
registres d’un orgue. El coral també 
alterna dues parts amb temes i regis-
tres diferents. A la segona apareix el 
tema (Do - Sol - La bemoll - Mi 
bemoll - Fa - Sol - Do) que trobarem 
després a la fuga. Dins el coral, es pro-
dueix la transició Mi bemoll major ’ 
Mi bemoll menor, per després, a la 
fuga, tornar al Si menor inicial. 

Una de les dificultats de l’obra, 
sobretot al coral i a la fuga, es troba 
a les grans extensions que s’han 
d’executar. De fet, és una constant a 
l’obra de Franck, ja que el composi-
tor posseïa una mà enorme, que 
abarcava sense dificultat la dotzena. 
La fuga s’inicia amb el tema insinuat 
al preludi. Després de l’exposició, de 
l’aparició de nous motius i d’alguna 
referència a temes anteriors, arriba 
el punt culminant de  la fuga, en què 
Franck superposa temes i motius del 
preludi, del coral i de la fuga. Amb 
una brillant modulació a Si major, 
conclou l’obra, una de les més im-
portants del repertori pianístic. 

 
MANUEL DE FALLA  

 
Fantasía Baetica 

 
Corre l’any 1919. Arthur Rubinstein 
es troba a Madrid en plena gira de 

concerts. Durant l’estada de l’intèr-
pret a la ciutat, Falla rep una carta en 
què Ansermet l’informa de la precària 
situació econòmica que pateix Stra-
vinsky a l’exili. Coneixent la gene-
rositat de Rubinstein, li demana que 
visiti el gran pianista, amb l’esperança 
que ell pugui ajudar Stravinsky. Falla 
va a veure’l i li suggereix que encarre-
gui una obra al gran compositor rus. 
Rubinstein entrega un important xec 
per a Stravinsky i, a la vegada i amb 
una gran elegància, demana a Falla 
una nova peça per al seu piano. Stra-
vinsky compon Piano Rag-music, i 
Falla, la Fantasía Baetica. 

Falla escriu: «(...) quant a tècnica 
instrumental, és l única obra escrita 
per mi amb intencions purament 
pianístiques. Una altra cosa: el títol 
de “baetica” no té cap especificació 
purament sevillana. Només pretenia 
retre homenatge a la nostra raça lla-
tinoandalusa (...)». La Fantasia Baeti-
ca constitueix el cim de la literatura 
pianística de Falla i, a la vegada, l’a-
déu a la música estrictament «andalu-
sa». Adjectius com abrupta, violenta, 
dramàtica, penetrant... defineixen 
perfectament l’obra, en què Falla fa 
gala d’una força i d’una bravura inè-
dites fins aleshores a la seva música. 
A la Fantasía Baetica Falla s’agermana 
amb la guitarra del cantaor jondo i 
amb el mateix cantaor, amb els seus 
ayes i els seus jipíos. 

L’obra està dedicada a Arthur Ru-
binstein, que l’estrenà a Nova York el 
1920
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VIDA..., 
DIA 26 D’OCTUBRE DEL 2000

LA VEU DE L’ANOIA,  
DIA 27 D’OCTUBRE DEL 2000



TRET DEL LLIBRE... 

ANEM A COMENÇAR
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CONCERT D’HIVERN  

 
Quartet Afrodisax 

ERNEST ORTS, saxo soprano, ANDREU FERRÉ, saxo tenor 
PAULA CARRILLO, saxo alt, i FRANCESC GREGORI, saxo baríton

   Grand quatuor concertant, JEAN-BAPTISTE SINGELÉE 
   per a quartet de saxos, en La b major,  
   op. 79 
 
   Gymnopédie núm. 1, per a piano ERIK SATIE 

    Transcripció de GREENBERG 
     
    Introduction et variations sur une ronde             GABRIEL PIERNÉ 
   populaire, per a quartet de saxos 
 
   The gravity of D, per a quartet de saxos PETER VAN ONNA

 

 
 
 

   Übergang, per a quartet de saxos AGUSTÍ CHARLES 
 
     Scott Joplin portrait SCOTT JOPLIN 

 Transcripció d’HOLCOMBE 
 

   Round midnight THELONIOUS MONK 
 Transcripció de MÜLLER-IRON 

 
   Pequeña czarda PEDRO ITURRALDE 
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Bona nit i benvinguts a aquesta primera sessió de l’any i del mil·leni tot just 
acabat de començar. 

Correspon al concert d’hivern, del cicle de les quatre estacions, habitual-
ment a càrrec de finalistes del Concurs Paper de Música de Capellades, en 
aquesta ocasió el quartet de saxos Afrodisax, format per Ernest Orts, saxò-
fon soprano; Paula Carrillo, saxòfon alt; Andreu Ferré, saxòfon tenor i 
Francesc Gregori, saxòfon baríton. 

El Quartet Afrodisax va ésser finalista del nostre darrer concurs, i, a més a 
més, fou escollit pel comitè per compartir la promoció amb els guanyadors. És un 
quartet amb una activitat notable, tant a nivell de concerts com de participació 
en concursos, on ja porten diversos premis guanyats. Pensem que com més mem-
bres té un grup, més difícil és aconseguir una perfecta conjunció, a part de totes 
les altres qualitats musicals, requisit indispensable per al seu èxit. 

A base de disciplina i treball fet a consciència i amb profunditat, el Quartet 
Afrodisax avança segur per aquest camí, on els bons resultats no s’han fet esperar, 
fruit d’aquesta bona preparació que estan portant a terme amb esforç i il·lusió. 

Dels dos programes presentats per a la promoció, hem escollit una part de 
cadascun d’ells. En la primera, excepte la d’Erik Satie, les altres tres obres són ori-
ginals per a aquesta formació, clàssiques les tres primeres, i contemporània l’última, 
i molt efectista, adequada per acabar una part. 

En la segona tenim «un consagrat compositor català dels nostres dies» com diu 
el comentari, seguit de dos compositors de jazz amb les degudes transcripcions: 
Scott Joplin, jazz clàssic, i Thelonious Monk, jazz modern, per acabar amb una 
czarda de Pedro Iturralde, com a final esclatant. 

També és obligat parlar del centenari de la mort de l’insigne compositor italià 
Giuseppe Verdi, que coincideix exactament el dia d’avui. Per això vam dema-
nar al Quartet Afrodisax de tenir-lo present, encara que sigui fora de progra-
ma, en forma de bis, amb un arranjament fet pel saxo tenor Andreu Ferré. 

Tot seguit, per passar una bona vetllada, us deixem amb: 
Ernest Orts, saxòfon soprano, 
Paula Carrillo, saxòfon alt, 
Andreu Ferré, saxòfon tenor, 

 i Francesc Gregori, saxòfon baríton.

P R E S E N T A C I Ó
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QUARTET AFRODISAX 

 
Afrodisax està format per quatre 
saxofonistes del Conservatori Supe-
rior Municipal de Música de Barce-
lona. Tots quatre pertanyen al Sax13, 
grup de saxos de Barcelona dirigit 
pel catedràtic Miquel Bofill, amb el 
qual han realitzat concerts arreu de 
Catalunya i a França (Concurs de la 
Ville de Privas), a més de participar a 
la Convenció Mundial del Saxo, 
celebrada a València. Paral·lelament, 
han realitzat concerts, amb altres for-
macions de cambra, amb bandes o 
amb orquestres, per a entitats com 
«La Caixa», l’Ajuntament de Barce-
lona, l’Ajuntament de Vila-real o 
l’Ajuntament de Castelló. 

Afrodisax participa a cicles de 
cambra organitzats per l’Ajunta-
ment de Barcelona, Ribermúsica i 
altres entitats, com l’Ateneu de Nou 
Barris (febrer del 1999), la Casa 
Elizalde (març del 1999), el Cicle 

Hostafrancs (març del 1999), en què 
són enregistrats per Barcelona TV, 
Interiors d’illa amb ritme, per a Pro-
eixample (maig del 1999), el Teatre 
d’Esplugues de Llobregat (maig del 
1999), la Sala Ferran Cano (maig 
del 1999), la Sala Oval del Palau de 
Montjuïc (juny del 1999) i el Mo-
nestir de Santes Creus (octubre del 
1999), amb motiu de l’acte acadè-
mic que cada any hi té lloc. Es des-
taquen les actuacions, el desembre 
del 1999, a l’Auditori de Barcelona 
i, l’octubre del 2000, al Palau de la 
Música Catalana, dins el cicle «El 
primer Palau». 

El quartet ha aconseguit nombro-
sos premis a diferents concursos de 
música de cambra. Cal esmentar la 
participació al Concurs Internacio-
nal de Cambra per a Saxos celebrat a 
Dortmund, Alemanya, el febrer del 
2000. Compta amb el segon premi 
aconseguit al Concurs Nacional de 
Música de Cambra Ciutat de Man-
resa, el primer premi i el premi de 
l’Associació Catalana de Compo-
sitors i de la Fundació de Música 
Contemporània als Pòdiums de Mú-

I N T È R P R E T S

ERNEST ORTS ANDREU FERRÉ



sica de Cambra, el segon premi al 
Concurs de Música de Cambra de 
Valldoreix i el segon premi al Con-
curs de Música de Cambra per a 
Joves de Castellterçol. Ha estat fina-
lista a l’Onzè Concurs Paper de 
Música de Capellades i seleccionat 
pel comitè d’honor i assessor d’a-

quest concurs com a grup que cal 
promocionar. 

El Quartet Afrodisax ha interpre-
tat música moderna per a cor i quar-
tet de saxos i ha enregistrat la banda 
sonora del curtmetratge Staccato con 
Moto (Universitat Pompeu Fabra, se-
tembre del 1999).

FRANCESC GREGORI PAULA CARRILLO
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JEAN-BAPTISTE SINGELÉE 

 
Grand quatuor concertant,  

en La b major, op. 79 
 

És un dels primers compositors que 
van escriure per a saxo. Notable vio-
linista, director i compositor, resi-
deix a París precisament durant el 
període en què es donà a conèixer 
el saxo. Seduït pel nou instrument, 
no tardà a escriure-li diverses obres 
de música de cambra per a diferents 
formacions. Els seus quartets per a 
aquest instrument són d’estil clàssic 
i molts cops poden arribar a sem-
blar-nos transcripcions de quartets 
de corda. Avui, les seves partitures 
són les més interpretades de les que 
foren escrites durant el segle XIX. 

 
ERIK SATIE 

 
Gymnopédie núm. 1, per a piano 

 
Presentem una transcripció per a 
quartet de saxos d’una de les més 
cèlebres composicions d’Erik Satie. 
Aquesta peça forma part de les   
primeres obres del compositor, la 
majoria de les quals eren sèries de 
danses, com Sarabandes, Gnossiennes, 
Gymnopédies i danses de caràcter 
gòtic.

Les Gymnopédies (1888) són dan-
ses cerimonials que eren ballades per 
nois nus a l’antiga Esparta. La idea de 
Satie era combinar un element de la 
cultura tradicional clàssica amb la 
ironia del postromanticisme. El 
caràcter donat per Satie a aquestes 
danses és un ritme ternari regular, a 
l’estil del vals lent. Aquesta obra ens 
permetrà comprendre bé la poètica 
musical de Satie: «Una melodia no té 
una harmonia pròpia així com un 
paisatge no té colors propis. Les pos-
sibilitats harmòniques per a una 
melodia són infinites, ja que la melo-
dia és un idioma dins un idioma». 

 
GABRIEL PIERNÉ 

 
Introduction et variations  
sur une ronde populaire,  
per a quartet de saxos 

 
Compositor francès, el 1890 succeeix 
Franck com a organista de Santa Ce-
cília de París i, entre el 1910 i el 1934, 
és director de l’orquestra de Colonne. 
Aquesta obra, dedicada al Quartet de 
París i estrenada per aquest quartet el 
1937, explota tots els recursos cam-
brístics clàssics del quartet de saxos. 
L’enregistrament de l’obra, l’any 
1938, pel Quartet de París, els suposà 
rebre el Gran Premi del Disc de 
l’Acadèmia Charles-Cross. 

COMENTARI MUSICAL 

PRIMERA PART



PETER VAN ONNA 

 
The gravity of D,  

per a quartet de saxos 
 

Aquesta obra és un clar exemple de 
la música efectista actual. La peça 
explota gairebé tots els recursos que 
pot fer un saxo en el llenguatge   
més contemporani (multifònics, sons 
d’aire, flaters, glissandos, tocar i cantar 

vers l’instrument al mateix temps...), 
tot intentant crear diferents ambients 
sonors. Així, podem experimentar 
moments realment angoixants, en 
què la rapidesa i el volum del saxo 
ens provoquen un cert nerviosisme, 
o moments en què la màgia dels 
matisos piano o pianíssim que pot 
assolir el saxo ens farà perdre «(...) 
com un coet que s’alça superant la 
gravetat del nostre planeta».

SEGONA PART

AGUSTÍ CHARLES 

 
Übergang, per a quartet de saxos 

 
Agustí Charles és un consagrat com-
positor català, del qual es destaca un 
ampli repertori per a saxo. L’obra 
que presentem és una revisió del 
compositor d’una obra anterior per a 
quinze saxos, interpretada igualment 
per quatre músics. 

El terme alemany «Übergang» sig-
nifica traspàs, transformació d’una 
matèria en una altra, i això és aquesta 
obra, un continu traspàs d’un tempo a 
un altre, amb grans contrastos entre 
parts rítmiques i unes altres més lliu-
res. L’obra està escrita en un sol movi-
ment, que al seu torn conté diverses 
seccions, tot alternant els temps ràpids 
i lents. Aquest esquema es va repetint 
fins arribar a l’inquieto final, per acabar 
amb un gran ritardando, com una des-
integració progressiva de la matèria, 
que es transforma en silenci. 

SCOTT JOPLIN 

 
Scott Joplin portrait 

 
Scott Joplin va establir-se a Sedàlia, 
al sud de Missouri, ciutat considera-
da la capital del ragtime. 

El ragtime és música composta i 
pianística, no improvisada i sense 
swing, i té similituds amb la música 
per a piano del segle XIX (Chopin, 
Liszt, la marxa o la polca), però amb 
una concepció més rítmica i sin-
copada. Ja el seu nom ho indica: 
«ragtime» = «ragged time» = «temps 
esquinçat». 

Joplin era el mestre del ragtime, 
amb més de sis-cents rags, com 
Cascades o The Entertainer, que es va 
fer famós, el 1973, com a banda 
sonora de la pel·lícula El golpe, i que 
podrem escoltar en aquest recull. 
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THELONIOUS MONK 

 
Round midnight 

 
Pianista i compositor, és una de les 
referències clares del jazz modern. 
En termes generals, la seva música 
es caracteritza per les dissonàncies 
externes (amb parts molt agudes o 
molt greus), els contrastos, l’estètica 
nova de melodies, la utilització dife-
rent dels intervals, els silencis i els 
accents, la lògica harmònica perso-
nal, les nombroses dinàmiques i, en 
fi, tot un univers musical. 

Pel que fa al seu arranjament, és 
una versió que no té res a veure 
amb la d’un combo de jazz, però 
que conjunta una base harmònica 
que es prolonga durant tota la peça 
i que fa de coixí a la melodia prin-
cipal, portada pel saxo soprano. 

PEDRO ITURRALDE 

 
Pequeña czarda 

 
Saxofonista i compositor, la seva fa-
ceta més interessant, però, és la de 
viatger. Durant diversos anys va 
rebre influències de la música mo-
derna i del jazz. Aquestes influèn-
cies populars les trasllada a gairebé 
tota la seva obra, alhora que ha anat 
definint un estil jazzístic propi a les 
seves composicions. 

La Pequeña czarda conserva l'es-
quema rítmic i formal d’aquestes 
danses populars centreeuropees, pe-
rò està enriquida per un gust musical 
en la creació de melodies, formades, 
segons les seccions, per fragments 
molt ràpids –allegro vivace– amb 
acompanyaments típics a contra-
temps, o per melodies i tensions har-
mòniques més pròpies del jazz. La 
melodia principal del tema, presen-
tada pel saxo soprano, s’anirà desen-
volupant en tempos més o menys 
ràpids, tot desembocant en un esclat 
final.
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CONCERT DE PRIMAVERA 
 

Trío Valentia 
BENJAMÍN SCHERER, violí 
JAVIER GÓMEZ, violoncel 

JESÚS GÓMEZ, piano

   Trio amb piano, en Do menor                           CARLES AMAT 
 
 
 

   Trio amb piano núm. 2, en Mi b major, FRANZ SCHUBERT 
   op. 100, D. 929 (1797-1828) 

          Allegro 
          Andante con moto 
          Scherzo. Allegro moderato  
          Allegro moderato

N Ú M E R O
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Bona nit i benvinguts al concert d’aquesta primavera, tot just acabada d’es-
trenar. Com és costum, perquè així ho declaren les bases del Concurs Paper 
de Música de Capellades, és protagonitzat pels seus guanyadors, el Trío 
Valentia, format per Benjamin Scherer, violí; Javier Gómez, violoncel, i 
Jesús Gómez, piano. 

Hem de puntualitzar que, després de dotze 
anys de concurs, per primera vegada, el premi 
ha estat ex aequo, és a dir, compartit, en 
aquesta ocasió pel pianista Àlex Ramírez 
Gama, que ens farà el concert de tardor. També 
per primera vegada guanya una formació de 
trio i un solista de piano. Les consideracions 
sobre el pianista les deixem per a la tardor, 
però sí que direm les del trio. En certa ocasió 
algú em comentava: aquest concurs només el 
poden guanyar duos perquè el jurat és molt 
exigent, i la perfecció que es demana és més 
difícil d’adquirir en un trio o un quartet. 

Doncs bé, avui tenim el Trío Valentia, guanyador. I a més, amb tres músics del 
país: el Benjamin, de Barcelona, i els germans Javier i Jesús, de València. I, 
acostant-nos més a l’objectiu del concurs, gent ben jove, amb currículums que 
fan molt de respecte. 

Benjamin Scherer, violí, 22 anys, després d’una sòlida formació, rebent nom-
broses classes magistrals amb mestres de tan renom com Yehudi Menuhin, Lorin 
Maazel i Zubin Mehta, obté premis importants i entra a l’Escola Superior de 
Música Reina Sofía de Madrid (on només són admesos músics destacats). 

Javier Gómez, violoncel, 20 anys, segueix el mateix esquema de formació 
sòlida amb classes magistrals dels mateixos mestres i es troben amb en 
Benjamin a la mateixa escola. 

I finalment el seu germà, Jesús Gómez, piano, 26 anys, rep classes magis-
trals de Murray Perahia, Rosalyn Tureck, Leon Fleisher, etc., va parar també 
a la mateixa escola, on actualment completa la seva formació amb Dimitri 
Bashkirov, un dels millors pedagogs del món, segons l’opinió del Mestre Ros-
Marbà, president del nostre jurat. 

P R E S E N T A C I Ó
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No és gens estrany que amb aquesta excel·lent preparació els calgués pocs mesos 
per arribar a un grau tan elevat de conjunció (la gran dificultat en la música         
de cambra) i la perfecció necessària per guanyar el Concurs Paper de Música de 
Capellades, on fins avui no han pogut guanyar cap dels trios que han arribat a la 
final. 

Hem de dir que al llarg de 12 anys de concurs, veiem una evolució molt posi-
tiva i encoratjadora en el nivell musical dels joves intèrprets. El Trío Valentia, en 
tant que guanyador, n’és una bona mostra. 

Permeteu-nos, per acabar, unes paraules sobre el programa que presenten. La 
primera peça, el Trio de Carles Amat, jove compositor valencià, dura aproxi-
madament uns 15 minuts. Davant la meva proposta de fer el programa seguit, 
atesa la curta durada de l’obra, m’han comentat que els calia fer un petit descans 
per abordar, a continuació, el Trio de Schubert, que dura 50 minuts, i és el més 
llarg que existeix escrit per a aquesta formació. I us contaré una última anècdota 
que m’han explicat els músics a última hora. Schubert acostumava a tocar per 
als seus amics, el que s’anomena les Schubertíades. En públic, anunciat pels dia-
ris, etc., només hi va actuar una vegada, on entre altres obres va tocar el trio d’a-
vui. Va coincidir que Paganini, que era el Michael Jackson del moment, actuava 
a la mateixa hora en un altre auditori, de manera que a la sala on tocava ell 
van ser pràcticament quatre gats. 

Amb tots nosaltres, per passar una bona vetllada, el Trío Valentia amb:  
Benjamin Scherer, violí,  
Javier Gómez, violoncel, 
i Jesús Gómez, piano. 



 
TRÍO VALENTIA 
 

Inicia la seva activitat l’any 1999, 
amb estudis a l’Escola Superior de 
Música Reina Sofía. 

Així mateix, ha rebut el consell de 
mestres com Alexander Bondur-
janski i Menahem Pressler. 

Ha actuat a diverses sales espa-
nyoles i ha obtingut ex aequo el pri-
mer premi de l’Onzè Concurs Paper 
de Música de Capellades. 

 

BENJAMÍN SCHERER 
Violí 
 

Nascut el 1979, va començar els 
estudis de violí als set anys a Bar-
celona, amb Maria Teresa Farigola i 
Jordi Salicrú. Els continua al Con-
servatori del Liceu, amb Jaume 
Francesc. El 1995 és admès i becat 
com a alumne oficial del professor 
Zakhar Bron a l’Escola Superior de 
Música Reina Sofía, on resideix fins 
a l’any 2000. Actualment continua la 
seva carrera a Würzburg, Alemanya, 
amb Florian Meierott. 

Ha participat a nombroses classes 
magistrals amb mestres com Yehudi 
Menuhin, Lorin Maazel, Zubin 
Mehta, Walter Levine, Menahem 
Pressler, Pinchas Zukerman, Mau-
ricio Fuchs, David Zafer i Rainer 
Schmidt. 

Té una àmplia experiència artísti-
ca i ha tocat, o bé com a solista o bé 
amb formacions de cambra, a l’Au-
ditori Nacional de Madrid, al Palau 
de la Música Catalana, en directe per 
a la ràdio des de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, al Théa-
tre des Champs Elysées de París... 

Ha estat guardonat amb el diplo-
ma reial al millor grup de cambra, el 
1996 i el 1997, així com al millor 
alumne de càtedra, el 1999. Ha ob-
tingut el segon premi al Concurs 
Germans Claret i els primers premis 
als concursos de Sant Joan de 
Vilatorrada i del Primer Palau, el 
1999. 

La institució alemanya Bayerische 
Streicherakademie li ha atorgat el 
premi Nachwugspreis, consistent en 
l’enregistrament d’un disc. 

 

I N T È R P R E T S

BENJAMÍN SCHERER



JAVIER GÓMEZ 
Violoncel 
 

Nascut a Enguera, València, va ini-
ciar-hi els estudis musicals, que va 
continuar al Centre d’Estudis Musi-
cals de Carlet, amb la professora 
Maria Mircheva. Més endavant, els 
amplia a l’Escola de Música Duet.to, 
de València. 

Posteriorment, es trasllada a Ma-
drid per estudiar a l’Escola Superior 
de Música Reina Sofía, on rep classes 
d’Ivan Monighetti i, més tard, de 
Frans Helmerson. 

Ha rebut consell de professors 
com Natalia Gutman, A. Fedort-
chenko, David Geringas, Lluís Cla-
ret, Janos Starker, Walter Levine o 
Boris Pergamenchikov, entre altres. 

Actualment continua els estudis a 
l’Escola Superior de Música Reina 
Sofía, amb Natalia Shakhovskaya.  

Ha realitzat enregistraments en 
directe per a Ràdio Nacional d’Es-
panya i per al segell discogràfic Sony. 

Ha actuat amb grups de cambra i 
orquestres, així com amb conjunts de 
música contemporània, a les princi-
pals sales espanyoles. 

Com a solista, es destaquen els 
seus recitals al Palau de la Música de 
València, a l’Auditori Nacional de 
Madrid i a Veneçuela, amb l’Orques-
tra Simfònica de Caracas, amb la 
qual va interpretar el Concert núm. 1 
de Xostakòvitx. 

 

JESÚS GÓMEZ 
Piano 

 

Va néixer a Enguera, València, el 
1974. Inicià els estudis musicals amb 
el professor Gabriel Teruel i, poste-
riorment, va ingressar al Conserva-
tori Superior de Música Joaquín 
Rodrigo, de València, a la càtedra del 
professor Perfecto García Chornet. 
Va ampliar els estudis amb el profes-
sor Luca Chiantore a l’Escola de 
Música Duet·to, de València, on va 
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CARLES AMAT 

 
Trio amb piano, en Do menor 

 
Compositor quasi autodidacte, les 
seves composicions inclouen obres 
per a piano sol, per a veu, ordina-
dor, música de cambra, banda i or-
questra, que han estat estrenades a 
Espanya i als Estats Units.  

Ha rebut els premis d’honor de 
grau mitjà i de grau superior de 
piano, el Pauline Favin Memorial 
Award de Peabody i el primer pre-
mi del Concurs Nacional de Joves 
Intèrprets de les Joventuts Musicals 

d’Espanya, en la secció de música de 
cambra. 

Finalitzat l’estiu del 1999, aquest 
Trio per a violí, violoncel i piano, d’un 
moviment, esdevé un experiment de 
tall neoclàssic que juga amb les pos-
sibilitats expressives de la formació 
del trio amb piano. Deliberadament, 
renuncia a efectes instrumentals ca-
racterístics de la música del segle XX. 
De fet, podríem parlar d’una música 
«quasi coral», en què l’horitzontalitat 
domina la melodia, allò que és verti-
cal, encara que, com en moltes músi-
ques per a cor, hi ha seccions on 
l’harmonia, la verticalitat, crea una 

exercir com a professor assistent. Així 
mateix, va estudiar al Peabody Con-
servatory de Baltimore (EUA), amb 
el professor Julian Martin, a la càte-
dra de Leon Fleiser, de qui ha rebut 
classes magistrals. A més, ha assistit a 
cursos de perfeccionament impartits 
pels professors Salomon Mikowski, 
Roberto Bravo, Fernando Puchol,  
E. Naumoff i Ralf Nattkemper. Du-
rant dos anys va cursar estudis a 
l’Acadèmia de Piano Robert Schu-
mann, a Lausanne, Suïssa, amb el 
professor Fausto Zadra. 

Ha enregistrat per a televisió i per 
a ràdio, ja que fou seleccionat per 
TVE al programa de joves talents 

Musiquísimos. El 1988 fou premiat al 
Concurs Nacional Marisa Montiel, 
celebrat a Linares. 

Ha realitzat actuacions, com a so-
lista i intèrpret de música de cambra, 
a Suïssa, França, Bèlgica i els Estats 
Units. També ha actuat com a pianis-
ta de l’Orquestra Municipal de Va-
lència. Ha participat al Tercer Festival 
de la Mediterrània, celebrat a Culle-
ra, i al Primer Festival Internacional 
de Música de Niça. 

Actualment, completa la seva for-
mació a l’Escola Superior de Música 
Reina Sofía, sota la direcció de 
Dimitri Bashkirov.

COMENTARI MUSICAL 

PRIMERA PART



oposició clarament definida contra la 
polifonia dominant. Tot i això, el fet 
que una gran part de la verticalitat 
recaigui en el piano, donant sempre 
llibertat de moviment a les cordes, 
serveix per realçar encara més, si és 
possible, la textura lineal d’aquesta 
peça. 

Estructuralment se segueix un 
esquema de forma tripartida, anàleg 
a la forma sonata, que acaba amb una 
coda en forma de fuga lliure, que 
podria també anomenar-se fuga en 
forma de coda, el subjecte de la qual 
és una inversió d’un dels primers 
temes del trio. 

COMENTARI DEL COMPOSITOR 
 
«El Trio amb piano és una obra en un 
sol moviment. L’estructura general 
consta de dues parts: la primera se-
gueix l’esquema de la forma sonata, és 
a dir, de forma tripartida, i la segona 
és una fuga que serveix de coda final. 
Aquesta és una obra de caracterís-
tiques neoclàssiques que se centra en 
les possibilitats expressives de la for-
mació de trio amb piano. En dir això 
em refereixo al fet que, al llarg de tot 
el trio, l’expressivitat de les línies i de 
l’harmonia es porta quasi a l’extrem, 
sempre dins d’un marc relativament 
conservador. 

En aquesta obra hi ha implícita 
una lluita contínua entre els plans 
vertical, és a dir, l’harmonia, i l’horit-
zontal, o sigui, les línies melòdiques. 

L’elevada activitat contrapuntís-
tica posa en relleu la importància de 

cada línia, cosa que es pot entendre 
com la importància de cada instru-
ment per separat. En aquest sentit, 
era especialment necessari obtenir 
de cadascun un so característic, amb 
poques variacions, que l’identi-
fiqués. En altres paraules, cada ins-
trument havia d’oferir el seu so tan 
ple com fos possible i d’una manera 
inequívoca; buscar nous timbres 
hagués sigut desviar-se d’aquest 
propòsit. 

D’altra banda, en el pla vertical, el 
principal element que vaig prendre 
en consideració va ésser la possibili-
tat de fondre un sistema de centres 
tonals a la manera tradicional amb 
un sistema paral·lel de relacions in-
tervàliques progressives, de tal forma 
que, així com es pot parlar d’aug-
ment i disminució de la tensió har-
mònica, també es pot parlar d’una 
veritable progressió, ascendent o 
descendent, d’intervals fora de l’àm-
bit de les jerarquies tonals. 

En altres paraules, hi ha en aquest 
trio un rigorós estudi de les rela-
cions intervàliques entre les dife-
rentes veus, que es posa especial-
ment de manifest en dues seccions: 
la primera, al principi, immediata-
ment després de la conclusió del 
primer tema, és un petit desenvolu-
pament basat en la imitació d’una 
cèl·lula en staccato combinada amb 
la cèl·lula en legato del primer tema 
que acabem d’escoltar, en un procés 
constant de transformació dels mo-
tius. La segona secció polifònica és 
la fuga final, el subjecte del qual es 
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FRANZ SCHUBERT 

 
Trio amb piano núm. 2,  

en Mi b major, op. 100, D. 929  
 

El 1928, cent anys després de la mort 
de Schubert, són Ernst Kr̆enetc i 
Theodor W. Adorno els que apre-
cien, a l’obra del jove compositor 
vienès, el caràcter innovador i revo-
lucionari que l’independitza de les 
heretades pautes clàssiques. 

Tot i que la seva imaginació no es 
destaca precisament en l’àmbit mè-
tric i constructiu, desenvolupa noves 
harmonies i nous timbres. Els temes 
eminentment lírics no es basen en 
derivacions temàtiques, sinó que 
segueixen un pla clarament colorista, 
amb progressions inesperades. 

Schubert substitueix el clàssic 
principi de motiu i tema per un 
principi tonal-episòdic, sintetitzant 
l’element expressiu i formal, tot 

la inversió de la cèl·lula en staccato 
que acabo de mencionar. 

Al llarg d’aquesta fuga es passa 
d’un començament dominat per les 
consonàncies, seguint quasi al peu de 
la lletra l’esquema tradicional d’ex-
posició de fuga, a un teixit cada cop 
més sobrecarregat i dissonant, d’una 
manera progressiva, quasi impercepti-
ble, fins a arribar al que anomenaríem 
una textura de «cluster contrapuntís-
tic», a causa del gran nombre d’har-
monies de segones (i la seva inversió, 
la sèptima) que es van acumulant, en 
un punt on sembla que es perd l’o-
rientació tonal. Des del comença-
ment de la fuga fins al final té lloc un 
procés de creixent tensió que es ma-
nifesta a diferents nivells: dinàmica-
ment succeeix un continu accelerando, 
molt gradual, i aquest accelerando és 
simultani a un crescendo d’intensitat, 
des de piano fins a fortissimo. La densi-
tat d’esdeveniments, és a dir, el nom-
bre de notes per unitat de temps, 

augmenta de la mateixa manera, la 
qual cosa es deu a un augment de 
complexitat del teixit contrapuntís-
tic. Però, sobretot, és en el camp de 
les relacions verticals o intervàliques 
que acabem d’explicar on es produeix 
el crescendo més subtil, però més efec-
tiu. Compositivament, aquest aspecte 
és d’una especial importància, atès que 
el domini dels intervals en una com-
posició ofereix al creador la possibi-
litat de controlar absolutament un 
factor primordial de l’obra que es-
criu. Independentment de com l’in-
tèrpret concebi la seva manera d’in-
terpretar un crescendo, o un accelerando, 
que pot variar molt d’un músic a un 
altre, les diferències de tensió result-
ants de les relacions verticals seran 
sempre inamovibles des del punt de 
vista interpretatiu, la qual cosa suposa 
un avantatge considerable per al com-
positor. Aquest és, des del meu punt 
de vista, l’aspecte més destacable de 
l’obra que escoltarem  aquest vespre.»   

SEGONA PART



alhora, i fent que les seves obres apa-
reguin com a grans improvisacions. 

Juntament amb un moviment per 
a quartet de corda, sis cançons i dos 
corals, l’únic concert públic ofert per 
Schubert, el 26 de març del 1828, va 
incloure l’estrena del Trio en Mi 
bemoll major, D. 929, opus 100. 

Aquest primer èxit artístic i eco-
nòmic no tingué ressò entre el 
públic perquè va coincidir amb l’a-
parició en concert, a Viena, aquells 
mateixos dies, del celebrat Paganini, 
que desplaçà a un segon terme 
qualsevol activitat musical portada a 
terme a la ciutat. 

L’obra, acabada el novembre del 
1827, sembla que reflecteix, ja des 
de la seva primerenca idea a l’uní-
son, l’energia i l’impuls propis de 
Beethoven. 

Allunyant-se de la norma de la 
forma sonata, el primer moviment, 
allegro, presenta quatre grups temà-
tics, l’últim dels quals domina la 
llarga secció del desenvolupament, 
amb llur caràcter de continu diàleg 
modulant. 

La cantilena presentada pel vio-
loncel en forma de balada, andante 
con moto, deriva les alternances entre 
el mode major i el mode menor de 
la cançó popular sueca Se solen 
Sjunker (El sol es pon), que Schu-
bert escoltà en una vetllada musical 
privada oferta pel tenor Karl Berg. 

El scherzo, que evoca l’esperit de 
Haydn amb el seu tendre cànon 
entre cordes i piano, no abandona 
totalment l’adolorit estat d’ànim, 
particularment quan, en el punt 
més dens harmònicament i rítmica-
ment, la secció del trio queda abso-
lutament «penjada» en una pausa 
general. 

Tot i que el finale, a mig camí 
entre forma de sonata i de rondó, té 
un caràcter relaxat al principi, la 
citació, més endavant, del «tema 
suec», recorda anteriors estats d’à-
nim. 

El retorn a la radiant tonalitat 
major no s’esdevé fins a la coda, 
finalitzant així el moviment en una 
triomfal joia. Una victòria sobre 
tots els estats depressius.
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RECULL GRÀFIC

EL TRIO DE SCHUBERT FOU INTERPRETAT A LES FOSQUES
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CONCERT D’ESTIU  

 
Duo Cantabile  

SVETLANA TOVSTUKHA, violoncel i MELANI MESTRE, piano

   Sonata per a violoncel i piano, LUIGI BOCCHERINI 
    en Do major, op. 5/2  

Allegro — Largo — Allegro 
 

   Sonata per a violoncel i piano núm.1, CARL REINECKE 
   en La menor, op. 42 
         Allegro moderato — Lento ma non troppo. Moderato 

Intermezzo — Finale. Allegro molto ed appassionato 

 
   Cinc peces d’estil popular, op. 102              ROBERT SCHUMANN 

Vanitas vanitatum. Mit Humor (Amb humor)  
Langsam (Lent) 
Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen (Sense pressa, tocar amb molta sonoritat) 
Nicht zu rasch (No massa depressa) 
Stark und markiert (Fort i marcat) 

 
   Fantasiestücke, per a violoncel i piano, op. 78 ROBERT FUCHS 

Etwas bewegt. Launig (Una mica mogut. Amb humor)  
Ruhig und äusserst zart (Tranquil i clarament tendre) 
Lebhaft (Viu) 
Lebhaft bewegt (Mogudament viu)

N Ú M E R O
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Bona tarda i benvinguts a aquesta sessió inicialment prevista per ahir, però tras-
lladada avui per circumstàncies especials per totes dues bandes. 

Correspon al Paper de Música d’estiu i va a càrrec del Duo Cantabile: 
Svetlana Tovstukha, violoncel, i Melani Mestre, piano, finalistes del nostre 
concurs en dues ocasions. I, si no els hem tingut aquí abans, ha estat per una 
coincidència: el duo guanyador de la primera vegada era dels mateixos instru-
ments, i llavors hem hagut d’esperar per no repetir formacions més sovint del 
compte. 

Doncs finalment els tenim avui aquí amb una trajectòria brillant: primers 
premis en concursos importants, i una colla de concerts realitzats en festivals 
internacionals d’Europa i d’Amèrica. 

L’Svetlana ens ve de Rússia, però parla i entén perfectament el català. Ha 
estat formada pel mestre Daniil Shafran (considerat el millor violoncel·lista de 
la història) durant cinc anys, ha obtingut diversos primers premis en concursos 
de prestigi internacional, i el 1999, al festival de Villa Croce, la van escollir com 
una de les cinc millors violoncel·listes joves de tot el món. 

El Melani no es queda enrere. També amb primers premis als Estats Units 
i a Londres, no s’atura en el piano sinó que entra dins el món de la direcció 
d’orquestra, i així és director artístic i titular de l’Orquestra Filharmònica 
Nacional de Romania, l’Orquestra Filharmònica de Iasi i l’Orquestra de la 
Societat de Concerts de Barcelona, fundada i presidida per ell mateix. I també 
compon i fa arranjaments ingeniosos. 

Aquesta és la parella que avui ens acompanya i que ens porta tot un pro-
grama de duo de cambra: el piano no és mai acompanyant, sinó que adquireix 
el mateix relleu que el violoncel, cosa que ens permetrà gaudir de l’art d’aquests 
joves intèrprets que són Svetlana Tovstukha i Melani Mestre i que es presenten 
amb el nom artístic de Duo Cantabile. 

Amb tots nosaltres, per passar una estona d’aquelles que deixen un grat 
record, el Duo Cantabile, format per: 

Svetlana Tovstukha, violoncel,  
i Melani Mestre, piano.

P R E S E N T A C I Ó



 
 

DUO CANTABILE 
 

Aquest duo, integrat per Svetlana 
Tovstukha i Melani Mestre, s’ha con-
vertit en una de les formacions de 
cambra més elogiades i sol·licitades 
d’Europa. Durant els seus més de 
cinc anys d’activitat artística, ha ob-
tingut el reconeixement del públic i 
de la crítica internacional. 

Nascut arran del Festival Inter-
nacional de Música Gradus, celebrat 
l’any 1995, i apadrinat pel gran mes-
tre Ruggiero Ricci, el Duo Canta-
bile ha realitzat actuacions i gires per 
la majoria dels països europeus, pels 
Estats Units i pel Canadà. Així ma-
teix, ha participat als més destacats 
festivals internacionals de música 
d’Europa i d’Amèrica: Dartington, 
Bromley, Torquay, Birmingham i 
Londres (Gran Bretanya), Besançon, 
Music Alp i París (França), Salzburg   
i Viena (Àustria), Banff (Canadà), 
Aspen i Marlborough (Estats Units), 
entre d’altres.  

El Duo Cantabile ha estat guar-
donat amb el primer premi a con-
cursos de música de cambra com el 
Vint-i-unè Concurs Internacional 
d’Interpretació Musical de la BBC 
(1996, Londres), el Lasmo Staffa 
Award (1997, Londres), atorgat pel 
mestre Yehudi Menuhin, el Bromley 
Festival Award (1998) i el Segon i 

Quart Concurs Musical Arjau (1997 
i 1999, Barcelona). 

Així mateix, ha realitzat enregis-
traments per a Ràdio Nacional d’Es-
panya, Radio France, BBC 3 (Gran 
Bretanya), RAI 1 (Itàlia), Deutsche 
Classische Channel (Alemanya), So-
cietat de Radiodifusió Romanesa, 
CBC (Canadà) i MCR (Estats 
Units). 
 
 
SVETLANA TOVSTUKHA 
Violoncel 
 
Neix a Kazan, Rússia, on comença 
els estudis musicals a l’Escola Espe-
cial per a Talents amb la professora 
Nina Novikova. Tres anys més tard, 
l’Svetlana ja demostra la seva especial 
aptitud pel violoncel i guanya el pri-
mer premi de l’All City Music 
Competition. 
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SVETLANA TOVSTUKHA



El gran mestre Daniil Shafran, 
considerat el millor violoncel·lista de 
la història, la convida a ser la seva 
única deixebla i a perfeccionar la seva 
tècnica i interpretació durant cinc 
anys, portant a terme, a la vegada, una 
brillant gira de concerts per Europa. 

L’Svetlana ha estat reconeguda 
amb el primer premi a concursos de 
prestigi internacional com l’All Rus-
sian Competition, el Txaikovsky 
(Rússia), el de Liezen (Àustria), el  
de Lille (França), i el de les Joventuts 
Musicals de Belgrad (Iugoslàvia), 
entre d’altres. 

Durant el Festival Internacional de 
Villa Croce, celebrat el 1999 a Fran-
ça, fou escollida una dels cinc millors 
violoncel·listes joves del món. 
 
 
MELANI MESTRE 
Piano 
 
Nascut a Barcelona, comença els es-
tudis de piano amb el mestre José A. 
Calvo, hereu directe de la tradició de 
Granados. Més endavant, continua la 
seva formació al Conservatori Supe-
rior Municipal de Música de Barce-
lona i l’amplia, a Londres, amb la 

reconeguda pedagoga russa Sula-
mita Aronovsky i amb el director 
d’orquestra sir Colin Davis. 

Melani Mestre ha realitzat gires 
per Europa i ha actuat a les principals 
sales de concerts d’Espanya, Portugal, 
França, Gran Bretanya, Alemanya, 
Àustria, Suïssa, Itàlia, Romania, així 
com a Rússia i als Estats Units, com 
a solista i com a director d’orquestra 
de formacions tan prestigioses com 
la BBC Symphony, la London 
Symphony, la Simfònica Nacional 
de Romania,  la Simfònica Nacio-
nal de Bulgària, la Filharmònica de 
Moscou i la Filharmònica de Nova 
Jersey, entre d’altres.  

Ha estat guardonat amb el primer 
premi a diversos concursos, d’entre 
els quals es destaca el primer premi i 
la medalla d’or de l’Arrau Interna-
cional Piano Competition (EUA) i 
el primer premi obtingut al TWIM-
CA de la BBC (Londres). 

Actualment, Melani Mestre és di-
rector artístic i titular de l’Orquestra 
Filharmònica Nacional de Roma-
nia, de l’Orquestra Filharmònica de 
Iasi, així com de l’Orquestra de la 
Societat de Concerts de Barcelona, 
fundada i presidida per ell mateix. 



LUIGI BOCCHERINI 

 
Sonata per a violoncel i piano,  

en Do major, op. 5/2 
 
Aquesta sonata és la segona d’un 
total de sis que Luigi Boccherini va 
escriure durant la seva època de 
joventut. És una obra virtuosística 
que respon perfectament a la tècnica 
de violoncel del mateix compositor, 
així com a les necessitats estètiques i 
musicals de l’època, destinades a de-
mostrar la destresa instrumental i la 
virtuositat dels intèrprets. 

 

 
CARL REINECKE 

 
Sonata per a violoncel i piano  
núm. 1, en La menor, op. 42 

  
Aquesta obra, com l’anterior, és un 
treball juvenil de gran vigor, en la 
més pura tradició de Mendelssohn i 

de Schumann. Composta l’any 1847 
i publicada per Arnold a Elberfeld, 
l’any 1855, l’obra fou dedicada a 
Andreas Grabau, violoncel·lista de 
l’Orquestra de la Gewandhaus de 
Leipzig, a qui al mateix temps tam-
bé dedicà les Cinc peces sobre temes 
populars, opus 102 de Robert Schu-
mann, també incloses al programa 
d’aquest concert. 

Per raons comercials, l’obra fou 
publicada en distintes versions: violí 
i viola, i fou descrita pel violinista i 
compositor Karl Böhmer, l’any 
1856, de la següent manera: «Aquí 
tenim una obra que se situa verita-
blement al capdavant de la literatura 
de la música de cambra. És tan fres-
ca en la seva concepció com en la 
seva execució artística, amb unes 
formes conclusives molt ben defini-
des i conservadores, que permeten 
descriure el caràcter de l’obra sense 
necessitat d’exhibicions innecessà-
ries ni d’artificialismes». 
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ROBERT SCHUMANN 

 
Cinc peces d’estil popular,  

per a violoncel i piano, op. 102 
 

Les cinc peces d’estil popular, opus 
102, foren compostes específica-
ment per a violoncel i piano. Uti-
litzant ritmes irregulars, accents a 
contratemps i melodies en cantabile, 
Schumann captura en aquests cinc 
moviments curts tota la vitalitat i la 
passió de l’estil folk. Aquesta peça 
fou dedicada a Andreas Grabau, 
com l’obra anterior, un violon-
cel·lista amic de la família Schu-
mann, que, al mateix temps, fou 
l’encarregat d’estrenar-la, amb Cla-
ra Schumann al piano, el mes de 
juny del 1850, en una celebració 
privada amb motiu del quarantè 
aniversari del compositor. 

 
 

ROBERT FUCHS 

 
Fantasiestücke,  

per a violoncel i piano, op. 78 
 

Aquest recull de peces de fantasia 
constitueixen l’opus 78 del compo-
sitor austríac i la segona de les tres 
obres que Robert Fuchs dedicà al 
duo de violoncel i piano, al marge 
de dues bellíssimes sonates monu-
mentals que demostren una clara 
influència del seu bon amic Johan-
nes Brahms. També són evidents les 
influències de les últimes peces de 
Schumann, i podem assegurar que 
constitueixen una fita musical molt 
important en la història de la litera-
tura musical per a violoncel i piano, 
encara que, malauradament, no 
siguin tan populars com les dels seus 
coetanis. No oblidem que Robert 
Fuchs fou catedràtic de composició, 
al Conservatori de Viena, durant 
gairebé 50 anys, i fou considerat, en 
vida, un dels clars exponents de la 
nova generació de compositors que 
utilitzaven la forma del lied de 
manera exclusivament instrumen-
tal, a més de mantenir un estil total-
ment propi i innovador que es 
reflecteix a tota la seva obra: sona-
tes, simfonies, quartets i oratoris, 
entre d’altres.
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RECULL GRÀFIC

L’ENLLAÇ, 13 DE SETEMBRE DEL 2001 LA VEU DE L’ANOIA, 14 DE SETEMBRE DEL 2001
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DURANT LA PRESENTACIÓ DEL CONCERT



OPINIONS CONTUNDENTS, AQUESTA VEGADA!
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CONCERT DE TARDOR  

 
Àlex Ramírez Gama, piano

   Sonata per a tecla, en Re major, DOMENICO SCARLATTI 
   K. 430 

   Sonata per a tecla, en Si menor, K. 27 
 

   Concert italià per a tecla, en Fa major, BWV 971     JOHANN S. BACH 
            Sense indicació de tempo — Andante — Presto 

 

    Sonata per a piano núm. 8,                    LUDWIG VAN BEETHOVEN         
    en Do menor, op. 13, «Pathétique» 
          Grave. Allegro di molto e con brio (1770-1827) 
          Adagio cantabile — Rondo. Allegro 

 
 

   Dos nocturns, op. 27     FRÉDÉRIC CHOPIN 
         Do sostingut menor 
          Re bemoll major 

 
    Sonata núm. 3, en Si menor, op. 58                   FRÉDÉRIC CHOPIN 
          Allegro maestoso — Scherzo. Molto vivace 
          Largo — Finale. Presto non tanto

N Ú M E R O

53

Cape l lade s, 10 de  novembre  de l  2001

P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART



Bona nit i benvinguts al concert de tardor, aquest any al novembre, però habi-
tualment, l’octubre, perquè és el mes de l’aniversari: tretze anys de concerts amb 
el nom de Paper de Música. 

Avui ens visita per primera vegada el Sr. Màrius Samarra, president a 
Terrassa, i membre del consell executiu a Barcelona d’Òmnium Cultural, un 
dels fundadors de l’Escola de Pedagogia Musical, que, nascuda a Terrassa, s’ha 
escampat arreu del país, i fins fa poc director del Centre Cultural de la Caixa 
de Terrassa, on donant’hi vida va impulsar una important quantitat d’activitats 
culturals. 

L’acompanya el Sr. Eduard Vives, el seu successor i, per tant, director actual 
del Centre Cultural de la Caixa de Terrassa, vinculat al món de l’art fins a tal 
punt, que s’ha convertit en la màxima autoritat, a nivell mundial, sobre el pin-
tor Joaquim Torres Garcia. 

Estem molt contents de tenir-vos avui entre nosaltres. 

Aquest any repetim el mateix pianista de l’any passat, Àlex Ramírez 
Gama, però ara com a guanyador ex aequo del nostre concurs. Vull destacar la 
importància que representa el fet de guanyar el Concurs Paper de Música de 
Capellades, amb un jurat summament exigent, encapçalat pel mestre Antoni 
Ros-Marbà, ja que al llarg d’onze anys, havent-se presentat un nombre con-
siderable de pianistes, molt pocs han arribat a la final, i ell és el primer de 
guanyar-lo. No repetiré les qualitats que li destacàvem en la presentació de 
l’any passat, però sí que vull recordar el bon gust que ens va deixar als assistents 
la seva actuació en aquesta sala i com vam gaudir de la seva interpretació, on 
vam poder comprovar la realitat dels dots artístics d’aquest jove pianista. 

Del programa d’avui li hem demanat dues de les obres que porta: el concert 
italià de Bach, compositor sempre compromès per la dificultat que comporta, i la 
«Pathétique» de Beethoven que, juntament amb les sonates de Scarlatti, que 
configuren la primera part, es toquen per primera vegada a la sala. 

La segona part està íntegrament dedicada a Chopin, amb els dos nocturns i 
la bellíssima Sonata en Si menor. 

Realment, un programa assequible, per gaudir-ne amb les qualitats excepcio-
nals que alguns de nosaltres li coneixem de l’Àlex Ramírez Gama. 

P R E S E N T A C I Ó



Amb un recital de piano recordant l’inici del Paper de Música, un mes d’oc-
tubre, celebrem el tretzè aniversari, expressant públicament el nostre reconeixe-
ment a la Maria i a la Montserrat Tutusaus pels bonics ramets que preparen 
sempre per als artistes, el Gregori Aznar i la família Monteagudo-Andrés, que 
també desinteressadament ens ajuden al bon funcionament de les sessions. 

I a tots vosaltres, públic assistent, que amb el vostre respecte creeu l’atmosfera 
ideal per escoltar els concerts en òptimes condicions. 

Que per molts anys ens anem retrobant a Paper de Música. 

Amb tots nosaltres, per celebrar el tretzè aniversari, el pianista, guanyador ex 
aequo de l’Onzè Concurs Paper de Música de Capellades, 

Àlex Ramírez Gama. 
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ÀLEX RAMÍREZ GAMA 
Piano  

Neix a Barcelona el 1978. A l’edat de 
nou anys inicia els estudis de piano al 
Conservatori Superior de Música del 
Liceu, sota el mestratge de Benjamí 
Santacana i de Margarida Serrat, amb 
qui finalitza el grau superior. L’any 
2000 obté el premi d’honor del 
mateix conservatori. Actualment es-
tudia amb el pianista Josep Colom. 
Ha rebut classes, entre d’altres, dels 
mestres Alicia de Larrocha i Paul 
Badura-Skoda. 

El 1992 guanya el primer premi al 
Concurs d’interpretació de l’obra de 
J. S. Bach, celebrat a Sant Cugat del 
Vallès. També ha estat guardonat amb 
els primers premis al Sisè Concurs de 
Piano Premi Ciutat de Berga i al 
Vint-i-cinquè Concurs Joves Intèr-
prets de Piano de Catalunya, de Jo-
ventuts Musicals, celebrat a Vilafranca 
del Penedès. L’any 2000 li va ser ator-
gat el primer premi a l’Onzè Con-
curs Paper de Música de Capellades. 

Des de la seva presentació en pú-
blic, l’any 1989, ha ofert concerts per 
tot Catalunya, amb gran acollida per 
part del públic i de la crítica. També 
ha actuat a diverses ciutats de la resta 
de l’Estat i a França. Participa al III 
Cicle Monogràfic Internacional de 
Música, celebrat a Sant Cugat del 
Vallès i dedicat a l’obra de J. S. Bach 
per a teclat sol, i a la Integral d’El 

Clavecí ben Temprat de J. S. Bach, cele-
brada al Conservatori Superior de 
Música del Liceu. Ha actuat també a 
diversos festivals i a cicles de concerts, 
sota la promoció de Joventuts Mu-
sicals. Durant el 1997, al costat d’a-
lumnes del Conservatori Superior de 
Música del Liceu, oferí concerts arreu 
de Catalunya dins el cicle «Música 
contemporània per a piano». El 1999 
va participar a la temporada de con-
certs Auditori XXI, celebrada a l’Au-
ditori de Barcelona. 

El 1998 actua al Palau de la Mú-
sica Catalana amb l’Orquestra Na-
cional de Cambra d’Andorra, sota la 
direcció de Manuel Valdivieso, dins 
la tercera temporada del cicle «El 
primer Palau». L’any precedent havia 
debutat com a solista amb l’Orques-
tra de Cambra Joan Valls, dirigida 
per Javier Mateos. També ha col·la-
borat amb l’Orquestra Simfònica del 
Conservatori del Liceu, a concerts 
de música espanyola celebrats a París 

I N T È R P R E T



i a Barcelona. Ha enregistrat per a 
les emissores de ràdio Catalunya 
Música, Ràdio Nacional d’Espanya i 
Mitteldeustcher Rundfunks. 

El 1990 començà la seva trajectò-
ria dins la música de cambra, àmbit 
en què ha dut a terme una interessant 
tasca. Amb el Trio Scherzo (1994-
1996), i sota el mestratge del violon-
cel·lista Peter Thiemann, va actuar 

per tot Catalunya. Formant duo amb 
el clarinetista Isaac Rodríguez, repre-
sentà Espanya al concurs European 
Music Prize for Youth, organitzat per 
l’EMCY i celebrat a Weimar el 1999, 
on obtingueren el tercer premi. 
També ha col·laborat amb el pianista 
Albert Guinovart, amb qui actuà a 
quatre mans a l’Auditori de l’SGAE 
de Barcelona. 

DOMENICO SCARLATTI 

 
Sonata per a tecla, en Re major, K. 

430  

Sonata per a tecla, en Si menor, K. 27 
 

Fill del famós compositor d’òperes 
Alessandro Scarlatti, fou considerat  el 
més gran clavecinista de la seva època. 
L’any 1720 Scarlatti viatja a Portugal, 
esdevé mestre de capella de la cort de 
Lisboa i es fa càrrec de l’educació 
musical de la princesa Maria Bàrbara 
de Braganza (futura reina d’Espanya). 
Fins a aquest moment, Scarlatti havia 
compost, bàsicament, música sacra i 
òperes, obres correctes i competents, 
però poc inspirades. La «il·luminació» 
de la seva música experimentà un 
canvi enorme amb les sonates per a 
clavecí i, segurament gràcies a aques-
tes sonates, el recordem avui dia. 

Scarlatti compongué més de 500 
sonates, totes elles per a Maria Bàr-

bara de Braganza. Originàriament 
foren escrites per a clavecí, però amb 
el pas del temps han arribat a formar 
part, també, del repertori pianístic. 
Són obres d’un sol moviment de 
curta durada, dividides en dues parts 
«iguals». El compositor les va agrupar 
per parelles, contrastant-les clara-
ment (lenta i ràpida, sòbria i alegre); 
tot i així, habitualment s’interpreten 
per separat. La  Sonata en Re major 
(non presto), és una courante italiana, 
alegre i melòdica; la Sonata en Si me-
nor (allegro), és d’estil francès, més 
contrapuntística i de caràcter plàcid i 
malenconiós 

Les sonates de Scarlatti han estat 
catalogades i numerades tres vegades; 
pels erudits italians Longo i Pestelli,  
i pel nord-americà Kirkpatrick. El 
catàleg L. (Longo) fou l’habitual du-
rant molt de temps, però els números 
K. (Kirkpatrick) pertanyen a una 
investigació més actualitzada i, ara 
com ara, són els més emprats. 
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JOHANN SEBASTIAN BACH 

 
Concert italià per a tecla,  
en Fa major, BWV 971 

 
La segona part de la Clavierübung 
(Concert italià, BWV 971 i l’Ober-
tura francesa, BWV 831) apareix pu-
blicada l’any 1735 a Leipzig. Va ser 
reeditada l’any següent, a causa de la 
seva popularitat. Com a la primera 
part de la Clavierübung, a la segona 
Bach juxtaposa els dos estils nacio-
nals més difosos del barroc, a la 
vegada que continua el seu projecte 
d’enciclopèdia dels gèneres, formes 
i estils més importants de la música 
barroca. El concepte del concert 
italià neix dels arranjaments dels 
concerts instrumentals italians per a 
clavecí i orgue realitzats durant els 
anys de Weimar. Tot i que l’escrip-
tura és genuïnament clavecinística, 
és impossible no trobar constant-
ment clares referències orquestrals, 
sobretot si el comparem amb d’al-
tres concerts instrumentals de Bach. 
Amb l’estructura clàssica de tres 
moviments (ràpid-lent-ràpid), i com 
el seu propi nom indica, el concert 
té les característiques bàsiques de 
l’estil italià, virtuosisme instrumen-
tal, amb un contrapunt menys dens 
i més clar; en definitiva, menys 
«barroc» que l’estil francès. Bach 
indicà «per a clavecí amb dos 
teclats», amb la clara intenció d’a-
profitar les possibilitats dinàmiques 
de l’instrument. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 
Sonata per a piano núm. 8, 

en Do menor, op. 13, «Pathétique» 
 

Les 32 sonates per a piano de Beet-
hoven són un dels llegats més grans 
que ens va deixar el compositor de 
Bonn, i han resultat un dels pilars 
fonamentals de la música per a pia-
no, així com de la música en general. 
Molts tractats agrupen les 32 sonates 
en tres grups distints, d’acord amb els 
tres «estils» patents al llarg de l’obra, 
fruit de l’evolució compositiva sofer-
ta per Beethoven. El primer grup 
comprèn les sonates núms. 1 al 15; el 
segon el formen les obres núms. 16 
al 26; i el tercer conté les sis últimes, 
núms. 27 al 32. 

La Grande Sonate Pathétique fou 
publicada l’any 1799. Són de la ma-
teixa època les Sonates per a piano, 
opus 14, les tres primeres sonates per 
a violí, els sis primers quartets de 
corda, el septet, els dos primers con-
certs per a piano i la primera simfo-
nia, entre altres obres. Aquest petit 
«catàleg», dóna una idea de la inten-
sitat del treball beethovenià, ja que, 
analitzant qualsevol període de la 
seva vida, ens trobem amb aquesta 
densitat compositiva. 

La Sonata en Do menor, opus 13 és, 
sobretot en el grave-allegro, revolucio-
nària en molts aspectes. En primer 
lloc, pel caràcter tràgic i punyent del 
primer moviment, amb aquesta 
intensitat i aquest patetisme, és pràc-
ticament inexistent en obres con-



temporànies. En segon lloc, també al 
primer moviment, per la integració i 
la cohesió de les dues seccions alter-
nes, el grave i l’allegro. La introducció 
és recordada dues vegades a l’allegro i 
fa un paper important en el desenvo-
lupament. Cal destacar també que, 
amb aquesta sonata, Beethoven va 
establir realment la seva reputació 
com a compositor important. 

Al llarg de l’obra per a piano 
beethoveniana, ens trobem cons-
tantment amb un tractament com-
positiu poc pianístic de l’instru-
ment. Quan Beethoven compon per 
a piano, escriu com si es tractés 
d’una orquestra o, com a l’adagio 

cantabile, d’un grup de cambra. En 
aquest cas, Beethoven «recrea», 
d’una manera molt clara al llarg del 
moviment, un quartet de corda. 
Escrit en la tonalitat de La bemoll 
major, i en forma rondó (A-B-A-
C-A), l’adagio s’inicia amb el famós 
tema do-si-mi-re-do-mi-la-si-mi. 
En clar contrast amb el caràcter trà-
gic del primer, aquest segon movi-
ment és plàcid i tranquil, amb pau 
interior. El rondó final (allegro) 
torna a la tonalitat de Do menor, i 
aquí trobem clares referències te-
màtiques al segon moviment i, en 
molts casos, reminiscències del pun-
yent caràcter del primer moviment. 

SEGONA PART

FRÉDÉRIC CHOPIN 

 
Dos nocturns, op. 27 

 
A principi del 1830, el compositor 
irlandès John Field entusiasmava al 
públic amb els seus nocturns. Peces 
lentes amb grans atmosferes, una 
melodia belcantista guarnida amb flo-
ritures i ornaments a la mà dreta, amb 
un acompanyament consistent en 
acords arpegiats a la mà esquerra. Tot 
i ser-ne Field el creador, fou Chopin 
qui donà al nocturn la dimensió amb 
què el coneixem actualment. El sen-
timentalisme i la falsa transcendència 
de les peces de Field es transforma-
ren, gràcies a Chopin, en contrastos 
dramàtics d’una força sorprenent. 

La majoria dels 21 nocturns com-
postos per Chopin estan agrupats per 
parelles, coincidint amb el número 
d’opus. L’opus 27, fou compost entre 
el 1835 i el 1836 i, per a molts, junta-
ment amb l’opus 48, és el millor del 
recull. La primera peça, com en molts 
altres nocturns, conté dues seccions 
clarament diferenciades. La primera, 
amb el característic tema cantabile, 
acompanyat d’acords arpegiats. La se-
gona, amb la indicació «con fuoco», 
molt més apassionada, acaba «escla-
tant» en un típic ritme de polonesa, 
per després tornar de nou a la calma 
inicial. Aquest primer nocturn està 
escrit en la tonalitat de Do sostingut 
menor, facilitant l’enllaç amb la sego-
na peça, en la tonalitat de Re bemoll 
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major. En aquesta, Chopin manté, 
pràcticament a tota la peça, el tema 
cantabile acompanyat, però a mesura 
que avança va guanyant en intensitat i 
dramatisme, desembocant en un fortis-
simo que, a poc a poc, torna a la calma 
inicial. 

 
Sonata núm. 3,  

en Si menor, op. 58 
 

Després de l’extraordinària rellevàn-
cia que obtingué la sonata a les mans 
de Mozart, Haydn, Beethoven i 
Schubert, compositors com Schu-
mann, Brahms, Liszt i Chopin cerca-
ren nous camins per desenvolupar 
aquest gènere. Les sonates de Cho-
pin, tal com molt bé apuntà el gran 
pianista Murray Perahia, foren re-
volucionàries en l’aplicació dels 
conceptes clàssics (estructura, des-
envolupament temàtic i contrapunt). 
Tot i així, no són pocs els que 
creuen, com Liszt, que l’esperit lliure 
de Chopin s’adaptava molt millor a 
aquelles obres en les quals no s’havia 
de sotmetre a cap regla. 

La Sonata en Si menor data de l’any 
1844, el mateix any de la famosa 

«Berceuse» en Re bemoll i poc abans 
de la gran «Polonesa-Fantasia». L’alle-
gro maestoso és una de les pàgines més 
denses escrites mai per Chopin. El 
moviment, en molts passatges, és 
constituït per una sèrie de petites fra-
ses amb continus canvis  de caràcter. 
Aquí hi ha una de les dificultats més 
grans del moviment (i en general de 
la sonata sencera): mantenir la claredat 
de la línia general. Cal destacar que 
Chopin, en cap dels primers movi-
ments de les tres sonates per a piano, 
recapitula el primer tema de l’exposi-
ció a la reexposició. 

El segon moviment consta de 
dues parts perfectament diferencia-
des, tot i que Chopin no ho indica: 
el scherzo, de caràcter àgil i fluid, i el 
trio, reflexiu i nostàlgic. El largo ha 
estat comparat moltes vegades amb 
un nocturn, tot i que alguns ritmes 
recorden la típica base d’una marxa 
fúnebre. Finalment, el vigorós presto 
non tanto alterna dues seccions: una 
tràgica i ritmada (Si menor i Mi 
menor), i una altra més brillant (Si 
major i Mi bemoll major). Amb una 
coda en Si major finalitza l’obra,   
una de les més grans del repertori.



RECULL GRÀFIC
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L’ENLLAÇ, 
DIA 8 DE NOVEMBRE DEL 2001

LA VEU DE L’ANOIA, 
DIA 9 DE NOVEMBRE DEL 2001



 

CONCERT D’HIVERN  
 

Nuria Orbea, soprano 

Julia Pujol, piano

   Das Mädchen spricht, op. 107/3 JOHANNES BRAHMS 
   (La nena parla) (1833-1897) 
   Ständchen (Serenata), op. 106/1  
   Von ewiger Liebe (D’amor etern), op. 43/1 

   Sapphische Ode (Oda sàfica), op. 96/4 

   Vergebliches Ständchen (Serenata en va), op. 84/4 
 
   Zueignung (Dedicatòria), op. 10/1 RICHARD STRAUSS 
   Ruhe, meine Seele (Descansa, ànima meva), op. 27/1 (1864-1949) 
   Nichts (Res), op. 10/2  
   Begegnung (Trobament)  
   Morgen! (Demà), op. 27/4

N Ú M E R O

54

Cape l lade s, 23 de  f eb r e r  de l  2002

P R O G R A M A

PRIMERA PART
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   Cinq mélodies populaires grecques MAURICE RAVEL 
         Chanson de la mariée (1875-1937) 
          Là-bas, vers l’église 
          Quel galant m’est comparable 
          Chanson des cueilleuses de lentisques 
          Tout gai! 
 
   Después que te conocí  EDUARD TOLDRÀ 
   Madre, unos ojuelos vi   (1895-1962) 

   Canciones amatorias                       ENRIC GRANADOS 
         Mira que soy niña, ¡amor, déjame!                    
           Llorad, corazón, que tenéis razón (1867-1916) 
   Tonadillas 
         Callejeo    
         El tra la la y el punteado    
         El majo discreto    
 
 
 
 

 
Bona nit i benvinguts al concert d’hivern que, any rere any i dins el primer tri-
mestre, us oferim a càrrec de finalistes del Concurs Paper de Música de 
Capellades. 

En primer lloc, però, us explicaré la raó del canvi de la sala amb aquestes 
grades. Les hem posades per a les sessions de cinefòrum que des del passat 
octubre tenen lloc aquí un cop al mes. Com que, en la mesura del possible, les 
pel·lícules extrangeres es passen en versió original subtitulada, calia una bona 
visibilitat. 

Un cop muntades (són de fàcil treure i posar), per què no mantenir-les també 
per als concerts si la visió de l’escenari queda millorada? Això no obstant, ens 
agradarà escoltar la vostra opinió a l’hora del refresc. 

Avui tenim un duo format per Nuria Orbea, soprano, i Julia Pujol, piano. 

Al llarg de dotze anys de concurs, l’edició passada va ésser la de més alt 
nivell: dels quatre grups finalistes, tres van passar amb la màxima puntuació del 
jurat, i el duo Orbea-Pujol va ésser un d’ells. 

SEGONA PART

P R E S E N T A C I Ó
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La Nuria Orbea, tot i portar un nom ben català, és basca, de Bilbao. 
Posseïdora d’una veu esplèndida, va merèixer càlids elogis del jurat, i va ésser 
escollida pel comitè per compartir promoció amb els guanyadors. Posteriorment 
es va presentar al Francesc Vinyes, un concurs dedicat exclusivament al cant, amb 
més de 200 inscrits de tot el món, quedant en un espectacular tercer lloc de la 
general i guanyant el premi de lied-oratori (portava diversos anys desert) i el de 
música espanyola per unanimitat del jurat, precisament les dues modalitats que 
oferim avui. 

Quant a la Julia Pujol, pianista d’aquest duo, també hem de puntualitzar 
que, contràriament al que dóna a entendre el seu cognom, és canadenca, tot i 
que parla un bon espanyol. Ella té un paper rellevant en la puntuació del jurat, 
ja que recordem que en un duo d’aquestes característiques, la importància de la 
interpretació és compartida a parts iguals, sobretot en el lied que ocupa un major 
espai en aquest concert i on a cada cançó li cal una atmosfera i un univers propis, 
que la Julia crea amb sensibilitat i precisió, donant una qualitat superior i equi-
librada en el duo. 

Ens demanen que no aplaudim entre cançó i cançó, sinó al final de cada com-
positor. 

Amb tots nosaltres, per passar una vetllada molt agradable: 
Nuria Orbea, soprano,  
i Julia Pujol, piano. 

 
 
 
 



 
NURIA ORBEA  
Soprano lírica  

Cursa estudis de cant i flauta traves-
sera als conservatoris de Bilbao, la 
seva ciutat natal. El 1997 finalitza els 
estudis de nivell mitjà de cant i es 
trasllada a Salzburg, on amplia els 
seus coneixements de lied i oratori a 
la Universitat Mozarteum amb els 
professors Hartmut Höll i Mitsuko 
Shirai. Estudia cant amb les professo-
res Horiana Branisteanu i Gudrun 
Volkert. Es diploma, el juny del 2001, 
a l’esmentada universitat. En l’actua-
litat perfecciona els seus estudis ope-
rístics a Milà (Itàlia). 

Participa en diversos cursos de 
cant i interpretació amb Isabel Pena-
gos, Ana Luisa Chova, Alejandro 
Zabala, Helena Lazarska, Gianni Mas-
tino i Barbara Bonney. Convidada 
per la Fundació Tonnino Toscarelli 
Olarra, ha rebut classes magistrals 
d’Anna Maria Pizzoli. 

Becada per la Diputació de Bis-
caia per perfeccionar els seus estudis 
musicals a l’estranger. 

Des del 1996 realitza concerts d’ò-
pera i recitals de lied a Bilbao al museu 
Guggenheim i en gran part del terri-
tori basc, així com a diverses ciutats 
d’Àustria i Alemanya. Participa en di-
ferents festivals i cicles de concerts, 
dins i fora d’Espanya, com són el cicle 
de Jóvenes Intérpretes de Juventudes 
Musicales de Bilbao, el Chimgau  

Musikfestival a Gut Immling (Ale-
manya), els concerts organitzats per la 
Fundació Yehudi Menuhin Live Mu-
sic Now! a Àustria i el cicle de con-
certs «El primer Palau» al Palau de la 
Música Catalana acompanyada per 
l’Orquestra Simfònica del Vallès i sota 
la direcció de Manuel Valdivieso. Com 
a solista d’oratori ha interpretat la Pe-
tite Messe Solennelle de Rossini a Fri-
dolfing (Alemanya) i a Salzburg, així 
com el Rèquiem de Mozart, amb l’Or-
questra Acadèmica de Madrid, al 
Cercle de Belles Arts de Madrid i sota 
la batuta d’Iñigo Pírfano. 

El 1999 i el 2001 resulta finalista, 
respectivament, del V i VI Concurso 
internacional de canto Luis Mariano 
d’Irun. L’any 2001 obté el premi 
especial del comitè d’honor del 
Dotzè Concurs Paper de Música de 
Capellades, formant un duo de lied 
amb la pianista Julia Pujol. El gener 
del 2002 guanya el tercer premi de 
veus femenines, així com el premi a 
la millor intèrpret de lied i oratori i 
millor intèrpret de música espanyola, 
en el Concurs internacional de cant 
Francisco Viñas de Barcelona. 

I N T È R P R E T S



JULIA PUJOL 
Piano 
 
Neix a Mont-real (Canadà). Forma 
part d’una família de músics d’ori-
gen espanyol i alemany. Als sis anys 
comença a estudiar piano a Ottawa 
amb la professora Diana Lawton, 
amb qui continua els seus estudis 
durant els següents tretze anys. Entre 
el 1992 i el 1994 rep classes de piano 
a la Universitat de Victoria, a British 
Columbia, sota la direcció de Bruce 
Vogt. L’any 1994 es trasllada a Euro-
pa, on perfecciona la seva tècnica a la 
Universitat Mozarteum de Salzburg, 
de la mà del professor Christoph 
Lieske. La tardor del 1999 obté el 
graduat en l’especialitat de concert. 
Paral·lelament, comença els seus es-
tudis d’acompanyament de lied amb 
el professor Hartmut Höll.  

Ha participat a diversos cursos 
de tècnica i interpretació amb mes-
tres com Tatjana Nikolaeva, Jacob 
La-teiner, Christoph Lieske, Bernard 
Ringeissen, Imre Rohmann i Oleg 
Maisenberg. 

Ha ofert concerts com a solista i 
recitals d’òpera i lied a Àustria, Ca-
nadà, França, Alemanya i Espanya. 
L’any 2000 treballà com a pianista 
acompanyant a l’òpera Der Kaiser von 

Atlantis, de Victor Ullmann, que es 
representà al teatre Stadtkino de Salz-
burg. Durant la temporada 2000-2001 
realitza recitals de lied a Salzburg, 
organitzats per la Fundació Live 
Music Now!, diversos concerts a Linz 
i Hallein (Àustria), a Hamburg i 
Mühldorf (Alemanya), així com a 
Espanya i França. 

Recentment ha obtingut el premi 
especial del comitè d’honor del 
Dotzè Concurs Paper de Música de 
Capellades, formant un duo de lied 
amb la soprano Nuria Orbea. 

L’any passat oferí diversos recitals 
de lied a Hamburg, Weimar i París, i, 
a partir de la primavera del present 
2002, treballarà com a pianista acom-
panyant per al departament de cant 
de la Universitat Mozarteum.
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JOHANNES BRAHMS 
 

Com a compositor de lieder, Brahms se situa en línia directa de successió de 
Schubert i Schumann. La seva producció inclou prop de dues-centes cançons, 
basades moltes d’elles en temes d’amor, natura o mort. La innocència de Das 
Mädchen spricht, la nocturnitat de Ständchen, l’amor apassionat de Von ewiger 
Liebe, la poesia feta música de Sapphische Ode o el caràcter extravertit i fresc de 
Vergebliches Ständchen, ens mostren, en part, la personalitat de Brahms. 
 
Das Mädchen spricht                                  La nena parla 

Poeta: Otto Friedrich Gruppe (1804-1876) 
 
Schwalbe, sag’ mir an,                                          Oreneta, digue’m! 
Ist’s dein alter Mann,                                          És aquest home d’edat 
mit dem du’s Nest gebaut?                                    amb qui fas el teu niu? 
Oder hast du jüngst                                            O contràriament et vas confiar 
Erst dich ihm vertraut?                                        a ell no abans de la teva joventut? 
 
Sag’, was zwitschert ihr,                                       Digues! Què piuleu? 
Sag’, was flüstert ihr                                            Digues! Què xiuxiuegeu? 
Des morgens so vertraut?                                      Que el matí així confia? 
Gelt, du bist wohl auch                                        Fixa’t! Ets encara   
Noch nicht lange Braut?                                       no fa tant temps la seva promesa? 
 
 
Ständchen                                                     Serenata 
Poeta: Franz Theodor Kugler (1808-1858) 
 
Der Mond steht über dem Berge,                            La lluna s’enfila a les muntanyes, 
so recht für verliebte Leut’;                                    a punt per als enamorats; 
im Garten rieselt ein Brunnen,                              al jardí mormola una font, 
sonst Stille weit und breit.                                    la resta és tot silenci. 
 
Neben der Mauer im Schatten,                              Vora el mur en la foscor, 
da stehen der Studenten drei                                  hi ha tres estudiants 
mit Flöt’ und Geig’ und Zither,                             amb flauta, violí i cítara, 
und singen und spielen dabei.                                que canten i toquen. 
 
Die Klänge schleichen der Schönsten                       Els sons s’escolen fins a la més bonica, 
sacht in der Traum hinein,                                    i entren suaument somni endins, 
sie schaut den blonden Geliebten                            ella mira el seu amant de cabell ros  
und lispelt: «vergiss nicht mein!»                            i xiuxiueja: «no m’oblidis mai!»

COMENTARI MUSICAL* 

PRIMERA PART

*Comentaris i traduccions de NURIA ORBEA.
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Von ewiger Liebe                                  D’amor etern 
Poeta: Joseph Wenzig (1807-1876) 
 
Dunkel, wie dunkel in Wald und in Feld!                Foscos, que foscos els boscos i els camps! 
Abend schon ist es, nun schweiget die Welt.               Ja és de nit, i el món està silenciós. 
Nirgend noch Licht und nirgend noch Rauch,           Enlloc una llum, enlloc un soroll, 
ja, und die Lerche, sie schweiget nun auch.               sí, àdhuc l’alosa ha callat. 
 
Kommt aus dem Dorfe der Bursche heraus,               El noi surt del poble 
gibt das Geleit der Geliebten nach Haus,                 per acompanyar a casa l’estimada, 
führt sie am Weidengebüsche vorbei,                        la guia per entre els arbustos del camp, 
redet so viel und so mancherlei:                              i li parla molt animat: 
 
«Leidest du Schmach und betrübest du dich,             –Si sofrissis un ultratge i t’entristissis, 
leidest du Schmach vor andern um mich,                  si sofrissis un ultratge d’altres per culpa meva, 
werde die Liebe getrennt so geschwind,                     desapareixeria el nostre amor amb molta rapidesa, 
schnell wie wir früher vereiniget sind.                       amb la mateixa amb què ens vàrem unir. 
Scheide mit Regen und scheide mit Wind,                Ens separaríem amb pluja i amb vent, 
schnell wie wir früher vereiniget sind.»                     amb la mateixa amb què ens vàrem unir. 
 
Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht:                Parla la noia i li contesta: 
«Unsere Liebe, sie trennet sich nicht!                       –El nostre amor mai no desapareixerà! 
Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr,                 L’acer és molt ferm, i també ho és el ferro, 
unsere Liebe ist fester noch mehr.                            però el nostre amor és encara més ferm! 
 
Eisen und Stahl, man schmiedet sie um,                  El ferro i l’acer poden ser fosos, 
unsere Liebe, wer wandelt sie um?                          però qui pot canviar el nostre amor? 
Eisen und Stahl, sie können zergehn,                      El ferro i l’acer poden liquar-se, 
unsere Liebe muss ewig bestehn!»                           el nostre amor durarà eternament! 

 
Sapphische Ode                                    Oda sàfica 
Poeta: Hans Schmidt (1854-1923) 
 
Rosen brach ich nachts mir am dunklen Hage;          De nit vaig tallar roses de la fosca verdissa 
Süsser hauchten Duft sie als je am Tage                   i la seva fragància era encara més dolça que de dia.  
Doch verstreuten reich die bewegten Äste                  Però les branques, agitades, 
Tau, der mich nässte.                                           vessaren l'humida rosada sobre meu en abundància. 
 
Auch der Küsse Duft mich wie nie berückte,             I la fragància dels petons 
Die ich nachts vom Strauch                                   m'embaladí com mai 
deiner Lippen pflückte:                                         a l'agafar-los dels teus llavis durant la nit: 
Doch auch dir, bewegt im Gemüt gleich jenen,          però com la rosa la teva ànima s'agità, 
Tauten die Tränen.                                              i vessares llàgrimes com la rosada.



Vergebliches Ständchen                           Serenata en va 
Popular del Baix Rin 
 
«Guten Abend, mein Schatz, guten Abend mein Kind,  –Bona nit, tresor meu, bona nit, nena meva! 
ich komm’ aus Lieb’ zu dir,                                Vinc a tu per amor,  
ach, mach mir auf die Tür!»                               va, obre’m la porta! 
 
«Mein’ Tür ist geschlossen, ich lass’ dich nicht ein,          –Tinc la porta tancada i no et deixaré entrar 
Mutter, die rät mir klug,                                    –diu la mare, sàvia consellera–,  
wär’s du herein mit Fug,                                   que si et deixés passar, 
wär’s mit mir vorbei.»                                       llesta estaria! 
 
«So kalt ist die Nacht, so eisig der Wind,             –La nit és tan freda, tan gelat el vent, 
daß mir das Herz erfriert,                                  que se’m glaçarà el cor  
mein Lieb erlöschen wird,                                 i l’amor se m’apagarà, 
öffne mir mein Kind.»                                      obre’m, nena meva! 
 
«Löschet dein Lieb, lass' sie löschen nur!              –Apaga l’amor, ja el pots deixar apagar! 
Löschet sie immerzu,                                        Apaga’l per sempre 
geh’ heim zu Bett, zur Ruh!                              i vés a casa a dormir tranquil! 
Gute Nacht, mein Knab!»                                  Minyó meu, bona nit! 
 

 
RICHARD STRAUSS 

 
El lied, pel qual sentia un amor infinit, acompanyà aquest compositor tota la 
seva vida; la seva obra de més de dues-centes cançons així ho demostra. 
Moltes d’aquestes cançons foren escrites per a la veu de Pauline d’Ahna, qui 
més tard es convertí en la seva esposa, i aconseguiren una popularitat incom-
parable. Cançons com Zueignung o Morgen en són un exemple, música trans-
formada en expressivitat textual. La frescor i la innocència del primer amor 
apareixen a Begegnung, la ironia de Nichts o la desesperació i l’angoixa de 
Ruhe, meine Seele conclouen aquesta primera part. 
 
Zueignung                                           Dedicatòria 
Poeta: Hermann von Gilm (1812-1864) 
 
Ja, du weisst es, teure Seele,                                   Sí, ja ho saps, ànima meva, 
Dass ich fern von dir mich quäle,                           que lluny de tu em consumeixo, 
Liebe macht die Herzen krank,                              l’amor fa que els cors facin mal! 
Habe Dank.                                                      A tu gràcies! 
 
Einst hielt ich, der Freiheit Zecher,                         Un cop bevent a la llibertat 
Hoch den Amethysten Becher                                vaig alçar la meva copa d’ametista 
Und du segnetest den Trank,                                 i beneïres la beguda. 
Habe Dank.                                                      A tu gràcies! 
 
Und beschworst darin die Bösen,                            Exorcitzares els mals esperits, 
Bis ich, was ich nie gewesen,                                 perquè jo, com mai abans, 
Heilig, heilig an’s Herz dir sank,                            net i lliure, em perdés al teu pit! 
Habe Dank!                                                      A tu gràcies!
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Ruhe, meine Seele                                 Descansa, ànima meva 
Poeta: Karl Henckell (1864-1929) 
 
Nicht ein Lüftchen regt sich leise,                           No s’agita ni una brisa. 
Sanft entschlummert ruht der Hain;                        El bosc dormita suaument. 
Durch der Blätter dunkle Hülle                             A través de la fosca cobertura del fullatge 
Stiehlt sich lichter Sonnenschein.                            es filtren els rajos de sol. 
 
Ruhe, ruhe meine Seele,                                       Descansa, descansa ànima meva, 
Deine Stürme gingen wild,                                   la teva tempesta ha estat furiosa; 
Hast getobt und hast gezittert,                               has cremat i has tremolat, 
Wie die Brandung wenn sie schwillt.                      com el mar quan s’enfuria. 
 
Diese Zeiten sind gewaltig,                                   Aquests temps són violents,  
Bringen Herz und Hirn in Not.                            causen angoixa al cor i a la ment. 
Ruhe, ruhe meine Seele,                                       Descansa, descansa ànima meva, 
Und vergiss, was dich bedroht!                               i oblida tot allò que t’amenaça! 
 

 
Nichts                                                 Res 
Poeta: Hermann von Gilm (1812-1864) 
 
Nennen soll ich, sagt ihr,                                      Em demaneu que us anomeni a la reina 
Meine Königin im Liederreich?                              del regne de les meves cançons? 
Toren, die ihr seid,                                              Ai! Innocents, 
Ich kenne sie am wenigsten von euch.                      si la conec menys que vosaltres. 
 
Fragt mich nach der Augen Farbe,                          Em pregunteu el color dels seus ulls, 
Fragt mich nach der Stimme Ton,                           em pregunteu el timbre de la seva veu, 
Fragt nach Gang,                                               em pregunteu pel seu aire, 
Und Tanz’ und Haltung,                                     el seu caminar i la seva forma de ballar, 
Ach, und was weiss ich davon!                               ai! I què sé jo! 
 
Ist die Sonne nicht die Quelle                               No és el sol font  
Alles Lebens, alles Lichts?                                     de tota vida, de tota llum? 
Und was wissen von derselben,                              I què sabem d’ell? 
Ich und ihr und alle?                                           Jo, vosaltres i tothom? 
Nichts, nichts.                                                    Res, res. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Begegnung                                           Trobament 
Poeta: Otto Friedrich Gruppe (1804-1876) 
 
Die Treppe hinunter gesprungen,                            Saltant les escales avall 
Komm ich in vollem Lauf,                                    arribo corrent. 
Die Trepp’ emporgesprungen                                  Saltant les escales amunt 
Kommt er und fängt mich auf.                               arribà ell i em va agafar al vol. 
Und wo die Trepp’ so dunkel ist,                            I on les escales són tan fosques, 
Haben wir vielmals uns geküsst,                            ens besarem molts cops, 
doch niemand hat’s geseh’n!                                  i ningú ens ha vist encara! 
Ich komm in den Saal gegangen                             A la sala arribo corrent 
Da wimmelt’s von Gästen bunt,                            plena de convidats de tots colors; 
Wohl glühten mir die Wangen,                              com em cremaven les galtes, 
Wohl glühte mir auch der Mund,                           com em cremava també la boca. 
Ich meint es säh mir’s jeder an,                              Penso que tots van veure  
Was wir da miteinander getan,                              el que férem junts, 
Doch niemand hat’s geseh’n.                                 però ningú ens ha vist encara. 
 
Ich musste hinaus in den Garten                           Vaig haver de sortir al jardí 
Und wollte die Blumen seh’n,                               per veure les flors, 
Ich konnt’ es nicht erwarten                                  però no podia esperar 
In den Garten hinaus zu geh’n.                            sortir al jardí. 
Da blühten die Rosen überall,                               Florien les roses arreu, 
Da sangen die Vögel mit lautem Schall,                   cantaven els ocells amb forts refilets 
Als hätten sie’s, als hätten sie’s,                              com si, com si, 
Als hätten sie’s geseh'n.                                        com si ens haguessin vist. 
 
 
Morgen!                                              Demà! 
Poeta: John Henry Mackay (1864-1933) 
 
Und morgen wird die Sonne wieder scheinen             I demà el sol brillarà de nou, 
Und auf dem Wege, den ich gehen werde,                 i el camí que seguiré 
Wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen              de nou ens unirà, feliços, 
Inmitten dieser sonnenatmenden Erde...                  sobre aquesta terra que respira sol... 
 
Und zu dem Strand, dem weiten,                          I a l’ampla riba, 
Wogenblauen, werden wir still                                amb les seves blaves onades, 
und langsam niedersteigen,                                    baixarem calladament i lentament, 
Stumm werden wir uns in die Augen schauen            sense parlar, ens mirarem als ulls, 
Und auf uns sinkt                                              i sobre nosaltres baixarà  
Des Glückes stummes Schweigen...                        el mut silenci de la felicitat...



   MAURICE RAVEL 
 

Amb Ravel s’uneixen tendències i poesia de forma perfecta i generosa, i el 
material sonor, l’originalitat i la gran quantitat d’idees melòdiques i rítmiques 
exhibeixen la destresa d’un geni. 

Atret per tot allò que és exòtic, Ravel harmonitzà melodies populars de 
molts països, entre les quals destaquem aquest cicle, compost el 1906 sobre 
textos de Calvocoressi (1877-1944), ple d’encant. 
 
 

Cinq mélodies populaires grecques 
 
Chanson de la mariée                        Cançó de matrimoni 
 
Réveille-toi, réveille-toi, perdrix mignonne,             Desperta’t, petita perdiu, 
Ouvre au matin tes ailes,                                   obre les teves ales al matí. 
Trois grains de beauté,                                       tres belles pigues  
mon cœur en est brûlé.                                      cremen el meu cor. 
 
Vois le ruban, le ruban d’or que je t’apporte,          Mira la cinta d’or que et porto, 
Pour le nouer autour de tes cheveux.                    per lligar-la als teus cabells. 
Si tu veux ma belle, viens nous marier,                 Si tu vols, estimada, ens casem, 
Dans nos deux familles, tous sont alliés!                a la nostra família, tots estem units! 
 
 
Là-bas, vers l'église                             Allà sota, al costat de l'església 
 
Là-bas, vers l’église,                                          Allà, al costat de l’església, 
Vers l’église Ayio Sidero,                                    al costat de l’església de Sant Sidero, 
Ô Vierge sainte,                                               o Verge Santa,  
L’église Ayio Costanndino,                                 l’església de Sant Constantí, 
 
Se sont réunis,                                                 s'han reunit, 
Rassemblés en nombre infini,                              en un nombre infinit, 
Du monde, ô Vierge sainte,                                 o Verge Santa, 
Du monde tous les plus braves!                           els més valents del món! 
  
Quel galant m’est comparable                 Quin galant es pot comparar amb mi? 
 
Quel galant, quel galant m’est comparable,             De tots els galants que per aquí passen, 
D’entre ceux qu’on voit passer?                           qui es pot comparar amb mi? 
Dis, dame Vassiliki?                                          Digue’m, senyora Vassiliki? 
 
Vois, pendus, pendus à ma ceinture,                      Mireu, del meu cinturó pengen 
Pistolets et sabre aigu...                                     pistoles i un esmolat sabre... 
Et c’est toi que j’aime!                                      i és a tu a qui estimo! 

SEGONA PART
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Chanson des cueilleuses de lentisques               Cançó de les recollidores de llentisques 
 

O joie de mon âme,                                            O alegria de la meva ànima, 
Joie de mon cœur,                                               alegria del meu cor, 
Trésor qui m’est si cher.                                        tresor tan estimat, 
Joie de l’âme et du cœur,                                      alegria de l’ànima i del cor, 
Toi que j’aime ardemment,                                   a tu a qui estimo amb passió! 

 
Tu est plus beau, plus beau qu’un ange.                   Ets més bell que un àngel. 
O lorsque tu parais,                                             I quan apareixes,  
Ange si doux, devant nos yeux                              dolç àngel, davant els nostres ulls, 
Comme un bel ange blond                                    com un bell àngel ros, 
Sous le clair soleil, hélas                                       sota el sol clar, llavors 
Tous nos pauvres cœurs soupirent.                           els nostres pobres cors sospiren. 

  
Tout gai!                                           Sempre alegre! 

 
Tout gai, gai, ha tout gai!                                     Sempre alegre, ah, sempre alegre! 
Belles jambes tireli, qui dansent,                             Belles cames, tirelí, que ballen, 
Belles jambes, la vaisselle danse                              belles cames, la vaixella dansa.  
Tra la la!                                                          Tra la la! 
La la la...                                                        La la la... 

 

 
EDUARD TOLDRÀ  

 
Toldrà aviat es convertí en una de les figures més importants de la música 
catalana del segle XX. Fou compositor, violinista i director. Del seu cicle de 
cançons espanyoles n’hem seleccionat dues peces de gran bellesa poètica i 
sonora, Después que te conocí i Madre, unos ojuelos vi. 
 
 

Después que te conocí 
Poeta: Francisco de Quevedo (1580-1645) 

 
Después que te conocí,                 
todas las cosas me sobran:             
el sol para tener día,                    
abril para tener rosas,                    
después que te conocí.                  
 
Por mi bien pueden tomar otro oficio las auroras, 
que yo conozco una luz que sabe amanecer sombras, 
bien puede buscar la noche quien sus estrellas conozca, 
que para mi astrología ya son oscuras y pocas. 
Después que te conocí. 
 
Ya no importunan mis ruegos a los cielos por la gloria, 
que mi bienaventuranza tiene jornada más corta. 
Bien puede la margarita guardar sus perlas en conchas, 
que, búzano de una risa, las pesco yo en una boca. 



Madre, unos ojuelos vi 
Poeta: Félix Lope de Vega (1562-1635) 

 
Madre, unos ojuelos vi,                              ¡Quién pensara que el color 
verdes, alegres y bellos.                               de tal suerte me engañara! 
¡Ay, que me muero por ellos                        Pero ¿quién no lo pensara, 
y ellos se burlan de mí!                              cómo no tuviera amor? 
                                                           Madre, en ellos me perdí, 
Las dos niñas de sus cielos                          y es fuerza buscarme en ellos. 
han hecho tanta mudanza,                         ¡Ay, que me muero por ellos, 
que el color de esperanza                            y ellos se burlan de mí, 
se me ha convertido en celos.                        y ellos se burlan de mí! 
Yo pienso, madre,  
que vi mi vida y mi muerte en ellos. 
¡Ay, que me muero por ellos 
y ellos se burlan de mí! 
   

ENRIC GRANADOS  
 

Enric Granados es va interessar sobretot per la producció pianística i per la 
música vocal. D’aquesta última hem seleccionat, del cicle Canciones amatorias, 
cançons com Mira que soy niña, ¡amor, déjame! i Llorad, corazón, que tenéis razón, 
exponent de la seva més plena maduresa, on els temes populars conserven 
tota la puresa i una forta expressivitat; i tres cançons del cicle de Tonadillas, 
plenes de la gràcia i la picaresca del folklore espanyol. 
 
 

Mira que soy niña, ¡amor, déjame! 
Romanç anònim 

 
Mira que soy niña, ¡amor, déjame!  
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Que me moriré.  
Paso amor, no seas a mi gusto extraño,  
no quieras mi daño           
pues mi bien deseas          
basta que me veas            
sin llegárteme.                 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Que me moriré. 
 
No seas agora por ser atrevido 
desagradecido con la que te adora 
que así se desdora 
mi amor y tu fe, 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Que me moriré. 
 
Mira que soy niña, ¡amor, déjame! 
Paso amor, no seas a mi gusto extraño, 
no quieras mi daño 
pues mi bien deseas 
basta que me veas 
sin llegárteme. 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Que me moriré.
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Llorad, corazón, que tenéis razón 
Poeta: Luis de Góngora (1561-1627) 
 
Lloraba la niña y tenía razón. 
La prolija ausencia de su ingrato amor. 
Dejóla tan niña que apenas creyó 
que tenía los años que ha que la dejó 
llorando la ausencia del galán traidor. 
La halla la luna y la deja el sol. 
Añadiendo siempre pasión a pasión. 
Memoria a memoria, dolor a dolor.  
Llorad corazón, que tenéis razón. 

 
Callejeo 
Poeta: Ferran Periquet (1873-1940) 
 
Dos horas ha que callejeo, 
pero no veo nerviosa ya sin calma, 
al que le di confiada el alma. 
No vi hombre jamás que mintiera más 
que el majo que hoy me engaña, 
mas no le ha de valer  
pues siempre fui mujer de maña. 
Y si es menester correré sin parar 
tras él entera España. 

 
El tra la la y el punteado 

Poeta: Ferran Periquet (1873-1940) 
 

Es en balde majo mío                                Por más que preguntes tanto. 
que sigas hablando,                                   Tra la la ... 
porque hay cosas que contesto yo                  En mí no causas quebranto, 
siempre cantando.                                     ni yo he de salir de mi canto. 
Tra la la...                                              Tra la la... 
 
 

El majo discreto 
Poeta: Ferran Periquet (1873-1940) 

 
Dicen que mi majo es feo,                          ¿Cuál es el secreto que el majo guardó? 
es posible que sí que lo sea,                         Sería indiscreto contarlo yo, 
que amor es deseo que ciega y marea             no poco trabajo costara saber 
a tiempo que sé que quien ama no ve.           secretos de un majo con una mujer. 
                                                           Nació en Lavapiés. ¡Eh! ¡Eh! 
Mas si no es mi majo un hombre,                Es un majo, un majo es. 
que por lindo descuelle y asombre,  
en cambio es discreto y guarda un secreto 
que yo posé en él, sabiendo que es fiel.



RECULL GRÀFIC
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LA MIRANDA,  
NÚM. 165, FEBRER 
DEL 2002

LA VEU DE L’ANOIA, 
DIA 22 DE FEBRER DEL 2002
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CONCERT DE PRIMAVERA  

 
Crystal Quartet 

NANA KAWAMURA, violí 
KAZUYO TAKEDA, violí 

YASUTOMO OGITANI, viola 
MARIO VILLUENDAS, violoncel

   Allegro per a quartet de corda, en Do menor, FRANZ SCHUBERT 
   op. pòstum, D. 703, «Quartettsatz» 
         Allegro assai (1797-1828) 

 

   Vistes al mar, per a quartet de corda EDUARD TOLDRÀ 
         Allegro con brio  
          Lento 
          Molto vivace 

- 1992) 
 

   Quartet de corda, en Fa major MAURICE RAVEL 
         Modéré, très doux  
          Assez vif, très rythmé 
          Très lent  
          Vif et agité  
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P R O G R A M A

PRIMERA PART

SEGONA PART



Bona nit i benvinguts al concert de 
primavera a càrrec dels guanyadors del 
Dotzè Concurs Paper de Música de 
Capellades el Crystal Quartet, for-
mat per Nana Kawamura, primer 
violí; Kazuyo Takeda, segon violí; 
Yasutomo Ogitani, viola, i Mario 
Villuendas, violoncel. 

Ells són quatre joves artistes que 
estan completant la seva formació amb 
membres del reconegut quartet Alban 
Berg i que s’han trobat al Reial Con-
servatori de Brussel·les, on només te-
nen entrada músics destacats. 

Nana Kawamura, primer violí, va començar a estudiar l’instrument amb 
només 4 anys, mostrant una precocitat poc freqüent. És una jove violinista amb 
un currículum poblat per diversos premis, propis d’una artista brillant i consu-
mada. 

Kazuyo Takeda, segon violí, s’ha format a Osaka i a Tòquio com la Nana, 
i ha anat a parar també al mateix conservatori. 

Yasutomo Ogitani és un músic excepcional. Avui tocarà la viola, però amb 
la mateixa facilitat i el mateix nivell toca el violí, essent brillantíssim sempre. 
De fet, el 96 va guanyar la plaça de concertino de l’Orquestra de Cambra Reial 
del Japó. Posteriorment va fer cap a Brussel·les amb una trajectòria semblant a 
la de les seves companyes. 

Mario Villuendas, violoncel, fill de pare català i mare italiana, és l’únic 
espanyol del grup. A més d’aprofundir en el domini de l’instrument, ha fundat 
l’Orquestra de Cambra del Reial Conservatori de Brussel·les, de la qual és 
director artístic. 

I tots quatre formen el Crystal Quartet, guanyador del concurs amb el més 
alt nivell al llarg dels 12 anys: dels 4 finalistes, 3 van passar a la final amb la 
més alta puntuació i amb una de les formacions que ofereix la màxima dificul-
tat: la del quartet de corda. 

P R E S E N T A C I Ó



  
CRYSTAL QUARTET 
 

Establert a Brussel·les des de l’any 
1999, el Crystal Quartet reuneix 
l’experiència de quatre músics que, 
amb seriositat i empenta, treballen el 
repertori per a quartet de corda, cosa 
que els permet ajustar l’entesa musi-
cal i crear un so característic que es 
pot reconèixer en cadascuna de les 
seves actuacions. 
Amb aquest tipus de formació, la 

dificultat d’obtenir resultats brillants 

exigeix un gran esforç de preparació 
i un aprenentatge rigorós en la for-
ma d’encarar el treball. 
Essent seleccionats per seguir un 

curs d’un any produït per Euphonia, 
des del maig del 2000, a Brussel·les, el 
Crystal Quartet complementa el seu 
treball personal amb les instruccions 
de Valentin Erben i Thomas Kakuska, 
membres del quartet Alban Berg. 
El fruit del seu treball ha estat recent-

ment recompensat en obtenir el primer 
premi del Dotzè Concurs Paper de 
Música de Capellades, que els permetrà 
gaudir d’una gira de concerts per Es-
panya i enregistrar un disc compacte.  
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Em comentava un dia l’escriptor Jaume Cabré, un dels novel·listes més reco-
neguts del nostre país, que la música de quartet era l’equivalent a la poesia. 

Anem, doncs, a gaudir d’una vetllada poètico-musical amb els flamants 
guanyadors del Dotzè Concurs Paper de Música de Capellades. 

Amb tots nosaltres, Nana Kawamura, primer violí; Kazuyo Takeda, segon 
violí; Yasutomo Ogitani, viola, i Mario Villuendas, violoncel, formant el 

 Crystal Quartet.

I N T È R P R E T S



NANA KAWAMURA 
Primer violí 
 

El 1978 comença els seus estudis de 
violí quan només té 4 anys. L’any 
1989 obté el primer premi de l’All 
Japan Student Competition. Entre el 
1990 i 1997 es gradua a la Toho Ga-
kuen de Tòquio amb A. Tatsumi, 
essent reconeguda amb el Soloist 
Diploma. 

Li és atorgat el primer premi del 
Tama Fresh Music Competition 
(Japó), el 1995, i, l’any següent, rep el 
segon premi de l’All Japan Competi-
tion i el premi especial del jurat del 
Matsushita Prize. El 1997 inicia els 
seus estudis amb Ígor Oistrakh al 
Reial Conservatori de Brussel·les, i 
els finalitza l’any 1999. 

El 1998 arriba a les semifinals del 
Txaikovski International Competi-
tion (Rússia) i esdevé membre de la 
Saito Memorial Festival Orchestra, 
dirigida per Seiji Ozawa. L’any 1999 
comença un diploma de postgrau 
amb Ígor Oistrakh. Entre els anys 

2000 i 2001 obté el primer premi 
del Concurs internacional de música 
de cambra de Guardamora (Còrdo-
va), amb el duo Kawamura-Sasaki 
(violí i piano), i el primer premi del 
Concurs Paper de Música de Cape-
llades, amb el Crystal Quartet. 

 

KAZUYO TAKEDA 
Segon violí 
 

Entre els anys 1985 i 1993 estudia 
amb Ryoko Tanabe a Osaka, conti-
nuant amb Koichiro Harada, fins al 
1997, a la Toho Gakuen. Els anys 
1998 i 1999 col·labora amb la Royal 
Chamber Orchestra del Japó i estu-
dia amb Valery Oistrakh al Reial 
Conservatori de Brussel·les. El 2001 
obté el primer premi del Concurs 
Paper de Música de Capellades amb 
el Crystal Quartet. 

KAZUYO TAKEDANANA KAWAMURA



YASUTOMO OGITANI 
Viola 
 

Des del 1981 fins al 1987 estudia amb 
M. Tomioka a Sapporo i, fins a l’any 
1990, ho fa amb Y. Fukushima i T. 
Tokunaga. Aquest mateix any obté el 
tercer premi de l’All Japan Student 
Competition. Entre el 1991 i el 1998 
continua els seus estudis a la Toho 
High School of Music i a la Toho Ga-
kuen amb T. Tokunaga i l’any 1996 
guanya la plaça de concertino de la 
Royal Chamber Orchestra del Japó, i 
l’ocupa fins el 1998. També entre els 
anys 1996 i 1998 és membre de la 
Young Musicians Orchestra, dirigida 
per Seiji Ozawa, de la Miyazaki Inter-
national Chamber Music Orchestra i 
del Shirakawa Ensemble. 

Des de l’any 1998 estudia amb 
Ígor Oistrakh al Reial Conservatori 
de Brussel·les, i el 1999 esdevé con-
certino de l’orquestra de l’esmentat 
conservatori. El 2001 obté el primer 
premi del Concurs Paper de Música 
de Capellades amb el Crystal Quartet. 

MARIO VILLUENDAS 
Violoncel 
 

L’any 1986 inicia els seus estudis 
amb M. Macedo i C. Druelle i, 
entre el 1990 i el 1995, realitza el 
mestratge dels Virtuosos de Moscou 
amb A. Fedorchenko. El 1994, i fins 
al 1996, esdevé violoncel solista de 
l’Orquestra de Cambra Eduard Tol-
drà i membre del Cuarteto Ibérico. 
Aquest mateix any 1996 estudia amb 
D. Grigorian a la Hochschüle de 
Saarbrücken i, entre el 1997 i el 
1999, ho fa al Reial Conservatori de 
Brussel·les amb E. Carlier, on funda 
l’Orquestra de Cambra del Reial 
Conservatori de Brussel·les, de la 
qual és director artístic.  

D’altra banda, és professor assistent 
de la Jove Orquestra de Castella-La 
Manxa, en la secció de violoncel. 
L’any 2001, amb el Crystal Quartet, 
obté el primer premi del Concurs 
Paper de Música de Capellades.
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YASUTOMO OGITANI MARIO VILLUENDAS



El quartet de corda és, segurament, 
una de les formacions de cambra 
més completes entre totes les que 
els compositors han utilitzat. Ja des 
del classicisme, i principalment amb 
Joseph Haydn, de qui Ludwig van 
Beethoven admetia haver après la 
tècnica de la composició, el quartet 
de corda adquireix el valor de for-
mació de cambra per excel·lència. 
Amb el romanticisme i en el segle 
XX, aquesta posició privilegiada es 
manté i explota noves possibilitats 
de composició i sonoritat, tal com 
podrem apreciar avui gràcies al 
concert ofert pel Crystal Quartet. 

 
FRANZ SCHUBERT 

 
Quartettsatz 

 
Obra escrita el desembre del 1820, 
el títol de la qual ens aclareix que 
resta incompleta. Schubert només 
pogué finalitzar aquest primer mo-
viment i escriure certs compassos 
del segon, andante. Per al composi-
tor suposava el seu dotzè quartet de 
corda. 

El pla tonal, la textura i el contrast 
dinàmic ens descobreixen un movi-
ment ple de dramatisme, on s’ende-
vina l’angoixa del compositor. 

El Quartettsatz segueix fidelment 
el model de la forma sonata, tot i 

que el jo romàntic que s’expressa a 
la música de Schubert no es pot 
encasellar. 

 
EDUARD TOLDRÀ  

 
Vistes al mar, per a quartet de corda 

 
Insigne violinista, compositor i di-
rector català, compongué Vistes al 
mar seguint la inspiració literària 
que li oferí el poema «La ginesta» 
de Joan Maragall (1860-1911). L’o-
bra fou estrenada el 31 de maig del 
1921 al Palau de la Música Catalana 
a càrrec del Quartet Renaixement. 
Premiada per la Fundació Rabell 
l’any següent, s’ha convertit en una 
de les obres més conegudes del com-
positor. Toldrà escriu una peça 
totalment colorista i expressiva, re-
cordant els colors del poema de 
Maragall. 

F. Lliurat comentà a La Veu de Ca-
talunya, tres dies després de la prime-
ra audició: «Ens agradaren extrema-
dament. Ultra llur valor intrínsec, 
trobàrem en elles un valor, podríem 
dir-ne, exemplar. Eduard Toldrà tenia 
el dret, realment, de deixar-se encisar 
per certs caients de la moda, i podia, 
per tant, oferir-nos una obra encara 
impersonal. (…) Música sincera, sen-
tida i que hom sent creada amb 
naturalitat». 

COMENTARI MUSICAL 

PRIMERA PART
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La Ginesta 
Poeta: Joan Maragall (1860-1911) 

 
    Primer moviment: Allegro con brio 

 

           La ginesta altra vegada!                       la tisora va en renou 
           La ginesta amb tanta olor!                   desflorant tanta hermosura 
           És la meva enamorada                        fins que el cor m’ha dit prou. 
           que ve al temps de la calor.                 Amb un vímet que creixia 
           Per donar-li una abraçada                   innocent a vora seu 
           he pujat dalt del serrat:                       he lligat la dolça aimia 
           de la primera besada                           ben estreta en un pom breu. 
           m’ha deixat tot perfumat.                   Quan l’he tinguda lligada 
           Feia un vent que enarborava,              m’he girat de cara al mar… 
           feia un sol molt resplendent:               m’he girat al mar de cara, 
           la ginesta es regirava                           que brillava com cristall: 
           furiosa al sol rient.                             he aixecat el pom en l’aire 
           Jo la prenc per la cintura:                    i he arrencat a córrer avall. 

 
    Segon moviment: Lento 

 

           Allà a les llunyanies de la mar              i la terra enfosquint-se a poc a poc, 
           s’aixecava la lluna solitària.                  sense veu, sense vent i sense gales, 
           Un himne sense mots, acompassat,       semblava submergir-se en el no-res 
           li cantaven les ones a la platja.             davant el cel i el mar il·luminant-se 
           El cel, tot llis i tot descolorit,              al bes de la lluna, a cada instant més clar, 
           s’escoltava el cantar de les onades;        i a la remor creixent de les onades. 

 
    Tercer moviment: Molto vivace 

 

           La mar estava alegre aquest migdia:      Al lluny es veia un gran mantell de bruma. 
           tota era brill i crit i flor d’escuma        Damunt les ones, amb les veles dretes, 
           perquè feia molt sol i el vent corria.    les barques hi brincaven com cabretes.

SEGONA PART

MAURICE RAVEL 

 
Quartet de corda, en Fa major 

 
Quan acaba el seu quartet de corda 
amb 28 anys, Ravel ja tenia al seu 
actiu l’Havanera, la Pavana per a una 
infanta difunta i Jeux d’eau, obres on 
afirma plenament la seva personali-
tat, fet que no impedí al jurat del 
Conservatori de París negar-li l’ac-
cés al concurs de Roma. 

Ravel dedicà l’obra a Gabriel 
Fauré, el seu mestre, que també 
compongué un quartet, però vint 
anys més tard! Davant dels dubtes 
que li oferia el moviment final, 
demanà consell a Debussy, i aquest 
música li confirmaria la perfecció   
de l’obra. El quartet s’estrenà el 5  
de març del 1904, interpretat pel    
Quatuor Heyman. La incomprensió 
general eclipsà certs comentaris fa-
vorables.


