P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts a aquest concert especial dedicat al tango, amb el qual
estrenem una nova modalitat que anirem repetint de tant en tant: el ball. En
aquesta ocasió, tango argentí.
La proposta ens va venir pel guitarrista Pablo Despeyroux, que ja fa anys
coneixem perquè va ser finalista del Segon Concurs Paper de Música de
Capellades. Com a tal va actuar en aquesta sala el març del 1992 formant duo
amb un oboè. Jove artista amb un esperit ple de talent i d’inquietuds, sempre a la
recerca de novetats diverses, quan ens va oferir aquesta, no vam dubtar ni un
moment perquè, venint d’ell, teníem la certesa que la qualitat estava assegurada.
Per exemple, Enrique Tellería, bandoneó, després d’intervenir en espectacles
d’artistes tan conegudes com Sara Montiel i Gigliola Cinquetti al Paral·lel de
Barcelona, s’ha presentat al Palau de la Música Catalana actuant com a solista
amb la Simfònica del Vallès, amb la qual continua fent concerts.
Toni López i Anna Castelblanque, balladors, s’han especialitzat en tango
argentí. Fan cursos a trobades internacionals a Barcelona i Tolosa i han actuat a
l’Espai de Música i Dansa i al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Han
realitzat reportatges sobre el Tango a TV3 a la «Revista» de La Vanguardia.
Quant al cantant, s’ha hagut de fer un canvi i ha estat substituït per Jesús
Paez, argentí. Ell és un tenor i ha fet estudis superiors que li donen una versatilitat notable per dedicar-se tant al clàssic com al folklore i al tango, que cantarà avui.
En el programa que ens ocupa, la música, el cant i el ball s’aniran alternant
i combinant al llarg de la vetllada. Esperem, doncs, tots plegats, passar-la molt
agradable i diferent, gaudint de l’actuació d’aquests artistes que ens vénen a presentar aquest Concierto Tango.
Després, el refresc habitual ens acompanyarà per fer un canvi d’impressions.
Com que ahir ens va passar una cosa que pel fet de ser la primera vegada
que fèiem ball, no ens havia passat mai, els peus pràcticament no es veuen,
només la gent del davant i poc més. Llavors, al final els vam demanar, quan
teníem les cadires plegades, de posar-les totes al voltant, fent tots una rodona
drets, i per a tothom van ballar tres o quatre tangos més perquè poguéssim gaudir
de cap a peus de la manera com ballen, perquè val molt la pena. Si us sembla
bé avui farem el mateix.

I acabem esperant que tots hagueu passat un feliç Nadal i desitjant-vos un
bon any 1997.
Amb tots nosaltres:
Pablo Despeyroux i Enrique Tellería,
a qui després s’afegiran
Jesús Paez, Toni López i Anna Castelblanque.

INTÈRPRETS
JESÚS PAEZ
Cantant
Nascut a Mendoza (Argentina), realitza els seus estudis de cant a la Escuela Superior de Canto de la
Universidad de Cuyo.
Conrea tant el repertori clàssic
com el folklore i el tango.
Actua en diverses ocasions al Teatro Colón de Buenos Aires i participa en diferents òperes.
A Madrid actua juntament amb
el grup Huerque Mapu i amb Olga
Manzano i Manuel Picón.
Solista amb el Cor Simfònic de

Sant Cugat a la Navidad nuestra i a la
Misa Criolla d’Ariel Ramírez.
Participa juntament amb Enrique
Tellería al disc compacte Invernal,
editat per Carelli Records, de propera aparició al mercat espanyol i
mexicà.

JESÚS PAEZ
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TONI LÓPEZ
i ANNA CASTELBLANQUE
Balladors
Porten 15 anys treballant en el ball
de saló.
Han estat relacions públiques de
diverses sales de Barcelona i, actualment, treballen a El Gran Envelat i
Agua de Luna de Barcelona i al Club
Don Juan de Lloret de Mar.
Es van formar a Buenos Aires com
a ballarins de tango, amb els professors
més prestigiosos, i són una parella
reconeguda internacionalment com a
genuïns intèrprets de Tango-danza.
Han impartit cursos de tango a
trobades internacionals a Barcelona i
Tolosa.
Cal destacar les seves actuacions a
l’Espai de Música i Dansa de la Generalitat amb la companyia de dansa
contemporània L’Anònima Imperial,
l’actuació al Palau de la Música Catalana amb l’Orquestra Simfònica del

Vallès i Enrique Tellería com a solista, i el reportatge sobre el tango a
Barcelona a la portada de la «Revista» de La Vanguardia.
Han realitzat també diversos reportatges sobre el tango a TV3 i al
canal de televisió argentí Solo Tango.

PABLO DESPEYROUX
Guitarra
Nascut a Montevideo, estudià guitarra amb alguns dels guitarristes de
major prestigi internacional (com
Abel Carlevaro i Eduardo Fernández). Realitzà també estudis en el
Conservatori Superior de Barcelona
(on obtingué el grau superior del seu
instrument).
En els anys 1990 i 1991 és becat
per la Fundació Caixa de Catalunya
per estudiar als cursos internacionals
de Torroella de Montgrí amb Alvaro
Pierri.
Entre els seus premis es destaquen:

ANNA CASTELBLANQUE I TONI LÓPEZ

PABLO DESPEYROUX

- L’any 1995, tercer premi en el
Primer Concurso Internacional
de Guitarra María Luisa Anido.
- L’any 1996, primer premi en el
Noveno Concurso Internacional
de Guitarra de Cantabria.
Les seves actuacions l’han portat a
diverses ciutats d’Europa i l’Amèrica
Llatina, i ha impartit de tant en tant
cursos de perfeccionament.
Ha representat a l’Uruguay en diversos festivals.
El seu primer disc està integrat
per música americana (1991) i fou
editat a Espanya i Holanda. Els següents treballs discogràfics estan
dedicats al barroc i a la música espanyola.
El seu treball més recent en
aquest àmbit és Tango Concierto, juntament amb Enrique Tellería, dedicat
íntegrament al tango.

ENRIQUE TELLERÍA

ENRIQUE TELLERÍA
Bandoneó
Neix a Montevideo, desenvolupa la
seva activitat musical des dels cinc
anys com a estudiant i des dels deu
sobre els escenaris.
Ha format part de les millors orquestres de tango de l’Uruguay i als
vint anys es dedicà bàsicament a la
música afrocubana denominada més
tard «alsa».
L’any 1984 dirigeix, arranja i interpreta una producció discogràfica
denominada Las tres Américas, que
s’edita al mercat canadenc.
Dirigeix els festivals de la cançó
del Balneario de Punta del Este, De
Costa a Costa i de l’OTI.
L’any 1991 arriba a Barcelona, on
comença la seva activitat musical
com a trompetista i arranjador en
algunes sales de festa de la ciutat i
amb nombroses orquestres.
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Intervé a l’espectacle Ven al Paralelo de Sara Montiel, on actua amb
el cantant Alberto Cortez i la cantant italiana Gigliola Cinquetti.
Acompanya igualment el gran cantant de tango Jorge Sobral.
Entre les seves actuacions es destaca la seva presentació al Palau de

la Música de Barcelona com a solista de bandoneó juntament amb
l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Igualment actuà en dues ocasions a Madrid amb la Banda
Sinfónica Municipal de dita ciutat,
realitzant l’arranjament de temes de
Piazzolla.

R ECULL G RÀFIC
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SESSIÓ

DE

TEATRE

T-Atraco Teatre
ROBERT GOBERN
JOAN VALENTÍ

T-ATRACO TEATRE
presenta
TXÉKHOV
(Que és dura la vida de l’artista...)
Com seria un Txékhov interpretat per La Fura dels Baus? I el mateix Txékhov interpretat per El Tricicle? I per Els Comediants? I si el fes Dagoll Dagom? I si...
Amb aquestes premisses T-Atraco Teatre fa un recorregut divertit i, en certa manera,
corrosiu per les diferents companyies privades i institucions públiques de l’actualitat teatral
catalana.

Autors:

A. P. Txékhov, Robert Gobern i Joan Valentí

Direcció:

Robert Gobern, Joan Valentí i Òscar Molina

Actors:

Robert Gobern i Joan Valentí

Tècnic:

Jordi Sànchez
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquesta sessió de teatre amb la qual iniciem una nova
proposta per alternar molt de tant en tant amb els concerts que fem regularment.
La veritat és que em resulta emocionant presentar-vos les sessions d’aquest
cap de setmana per diverses raons.
- Una, perquè és teatre, i crec que, ben interpretat, és un art, d’aquells que deixen determinats moments gravats a la memòria d’una manera tan profunda
que es recorden tota una vida.
- Una altra raó és la persona de Joan Valentí, que a molts dels aquí presents
portarà un grat record d’aquella memorable i divertida actuació de «La
Copereta» en el pati de La Lliga, en forma de cafè teatre, un estiu d’uns
quants anys enrere.
De fet, va ser aquest record el que va desvetllar l’interès per veure l’obra que
avui us presenta T-Atraco Teatre, amb Robert Gobern i l’esmentat Joan Valentí,
ajudats per Jordi Sànchez com a tècnic. És un privilegi per a nosaltres tenir-los
aquí i poder-vos oferir la seva actuació.
S’han format tant l’un com l’altre a l’Institut del Teatre de Barcelona, i el
Joan, a més, ha fet cursos de teatre de màscares, d’interpretació musical, de tècniques de clown i de cant. Si a aquesta preparació afegim un gran talent natural
ple de dinamisme, d’il·lusió i d’optimisme, vocació, i l’experiència en diverses
companyies, tindrem l’excel·lent resultat de l’actuació d’aquests joves professionals i artistes consumats que són Robert Gobern i Joan Valentí, actualment
membres de Comediants.
A més, porten la seva professió tan ben assimilada, i el seu art tan depurat,
que es poden presentar també com a autors de l’obra que veurem avui. Una obra
que, basant la seva trama en la imitació de companyies tan conegudes com
Comediants, Dagoll Dagom, La Fura dels Baus, etc., exigeix una interpretació
més delicada i, sobretot, més precisa i variada per assolir un resultat plenament
satisfactori.
Al final de la representació, avui haurem de tenir present que els aplaudiments seran doblement merescuts: com a actors i com a autors.
Després, nosaltres, us oferirem el refresc habitual. Seguidament, T-Atraco
Teatre amb:
Robert Gobern i Joan Valentí.

INTÈRPRETS
ROBERT GOBERN
Havia de néixer el 30 de gener del
1964, però s’ho repensà i lentament
decideix treure el cap i tot el que va
al darrere vuit dies després: el 7 de
febrer.
Aquest fet, en principi anecdòtic,
li resulta determinant perquè vint
anys més tard l’atzar li regali un any
per fer el que vulgui, ja que li toca
excedent de contingent en el sorteig
per al servei militar (els nascuts el 30
de gener van haver de fer la mili a
Melilla).
En aquells moments estudiava
dret a la Universitat Central però,
l’alegria és tanta que decideix seure i
meditar què fa amb aquell any de
més. I, meditant meditant, recorda els
seus apassionants orígens teatrals a
Esparreguera (surt a La Passió des d’abans de néixer; hi ha representat gairebé tots els papers possibles, llevat
els de Verge Maria i Maria Magdalena, que no sap ben bé per què, se li
resisteixen). I sobretot s’adona que
estar assegut és molt menys cansat
que estar dret, per la qual cosa abandona aquesta carrera (després d’obtenir-ne la diplomatura) i es dedica
de ple al teatre. Així:
Entra i es gradua en interpretació
a l’Institut del Teatre de Barcelona

ROBERT GOBERN

(1986-1989). I a partir d’aquí treballa
ininterrompudament:
* Al Teatre Lliure: El manuscrit d’Alí
Bei d’en Josep M. Benet i Jornet.
* Al CDC: El Banquet de Plató,
amb direcció de Iago Pericot.
* Amb El Tricicle, a la sèrie de televisió Tres Estrelles.
* Amb el TUB: 20 x 20 de Joan Barbero, amb direcció de Josep Costa.
* I, finalment, amb Comediants, ja
que des del juny del 1990 fins a
l’actualitat forma part activa d’aquesta companyia, amb la qual ha
fet: La Nit, Mare Nostrum, Dimonis, Mediterrània, la cerimònia
de clausura dels Jocs Olímpics i
d’altres mogudes a mils. Ha actuat
a París, Londres, Florència, Copenhaguen, Berlín, Venècia, Nova
York, Santiago de Xile, Bogotà,
Rio de Janeiro, Istanbul, Tunis,
Tòquio, Sidney, etc., etc., etc.
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JOAN VALENTÍ
Va néixer el 12 d’agost del 1966,
però en realitat podria haver nascut
qualsevol altra dia d’aquell any perquè, encara que li asseguren que hi
va ser present, ell no se’n recorda
gens.
Ara bé, del que sí que se’n recorda, perquè ho té ficat molt endins, és
que «Igualada pot ser imitada, però
mai igualada». I és que aquest lema
l’ha marcat tan profundament en la
seva vida que, deixant de banda que
es considera igualadí fins al moll de
l’os, constantment l’ha dut a buscar
la perfecció en tot allò que fa. Així,
des que va rebre la fiblada del teatre
(allò que en Rodolf Sirera qualifica
de «verí del teatre») no ha deixat
d’estudiar, de perfeccionar-se, mai:
Primer, graduant-se en interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona
(promoció 1987-1990). I després:
* En un curs de teatre de màscares
amb Franco di Francescantonio.
* Interpretació musical amb Hellen
Gallagher.
* Tècniques de clown amb Philippe Goulier.
* Cant amb Margarida Sabartés.
Tota aquesta «perfecció» serveix
perquè de seguida trobi feina... de
mecànic al taller del seu pare (anteriorment havia obtingut el títol de
tècnic especialista en automoció a
FP). Per sort, els del Teatre Urbà de
Barcelona li serveixen de tub d’escapament i pot fugir dels cotxes.

JOAN VALENTÍ

D’aquesta manera comença una
carrera artística a nivell professional
que fins ara mateix, i toquem fusta,
encara no s’ha aturat . Així, ha fet:
* Amb el TUB: Vits, espectacle musical creat i dirigit per Josep
Costa.
* També amb el TUB: 20 x 20, de
Joan Barbero, amb direcció de Josep Costa.
* Seguidament intervé en la sèrie
de TVE Chicas de hoy en día.
* En aquell moment, juny del 1990,
Comediants s’interposa en la seva
vida, ja que, fins a l’actualitat, forma part d’aquesta companyia en
qualitat d’actor. Amb ella ha fet
els següents espectacles: La nit,
Mare Nostrum, Dimonis, Mediterrània, la cerimònia de clausura dels
Jocs Olímpics, Al final un espejismo, El llibre de les Bèsties, etc., etc.
Ha actuat a París, Londres, Florència, Copenhaguen, Berlín, Nova
York, Santiago de Xile, Orense,
Tunis, Tòkio, etc., etc., etc.
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CONCERT

DE

CINQUÈ CURS INTERNACIONAL

DE

PROFESSORS

MÚSICA

DE

CAMBRA

DE

CAPELLADES

Silvestri String Quartet
DORU POP i CASANDRA DIDU, violí
CARIDAD ZARZO, viola; RASVAN NECULAI, violoncel

Suzanne Bradbury , piano
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P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Moviment lent, per a quartet de corda, op. 5/2
Quartet de corda núm. 13,
en La menor, op. 29, D. 804, «Rosamunda»

ANTON WEBERN
FRANZ SCHUBERT

Allegro ma non troppo
Andante
Minuetto. Allegretto
Allegro moderato

S EGONA

PART

Quintet amb piano, en Fa menor, op. 34
Allegro non troppo
Andante, un poco adagio
Scherzo. Allegro
Finale. Poco sostenuto. Allegro non troppo

JOHANNES BRAHMS

P R E S E N TAC I Ó*
Diguin el que diguin els hits parades del món del disc de música clàssica,
diguin el que diguin les pallisses inaguantables de música d’ascensor que ens
ofereixen els fils musicals de tots els establiments del món, diguin el que diguin
les cues engrescadores de gent que vol escoltar el solista de renom que ha fet escala
al país, diguin el que diguin els muntatges faraònics de tipus operístic, l’essència
de l’art musical rau en la música de cambra. Ja em perdonareu la contundència de
l’afirmació, però és que crec que això és així, de la mateixa manera que crec que
l’essència de la literatura l’hem d’anar a buscar en l’expressió poètica. Però vet
aquí que tant la música de cambra com la poesia són manifestacions artístiques
discretes, humils, que van fent via sense escarafalls i ens van oferint, també sense
presumir-ne, les millors pàgines de la història de la música i de la literatura.
Atès el que hem dit, per a un espectador extern és desconcertant que al nostre
país hi hagi tan pocs grups de cambra. De vegades he pensat que la resposta és
que només estimem allò que coneixem; però de seguida m’he adonat que aquesta afirmació fóra injusta aplicada als músics i que, si de cas, tan sols és aplicable
al públic oïdor que només es decideix a aixecar el cul de la butaca de casa si li
garanteixen força músics i molta fressa dalt l’escenari. I dic que és injusta per
ser aplicada als músics perquè ells sí que coneixen, espero, el plaer d’interpretar
en un conjunt cambrístic; però per què, repeteixo, hi ha tan pocs grups de cambra
estables al país? Perquè aquest plaer del diàleg constant entre instruments va
acompanyat de l’extrema dificultat de moure’s en un terreny en el qual hom
demana, a cada component del grup, un grau de competència molt proper al que
s’exigeix al solista. I això no s’improvisa; això vol una dedicació que, per les
raons que siguin, no és a l’abast de molts instrumentistes.
La música de cambra té un altre avantatge indubtable: és possible practicarla a casa i, tot i ser la gran desconeguda, pot convertir-se en la taca d’oli que
vagi estenent entre la gent a qui mai no se li acudirà anar a la sala de concerts
l’afició d’escoltar música.
Probablement, això que acabo de dir és ingènuament optimista. Però del que
estic convençut és d’un altre gran avantatge que té la música de cambra: crea
addicció.
Un compositor no ho és enterament, em sembla, si no ha compost música de
cambra; un intèrpret no ho és del tot, crec, si no ha tastat les dificultats i la bellesa
* Aquesta presentació correspon al desplegable del curs, adreçat als alumnes interessats.

plàcida de la interpretació dins d’un conjunt reduït. I el públic, d’això sí que
n’estic segur, no arriba a la seva plena maduresa de degustador musical si no sap
gaudir d’aquesta música, de vegades d’aparença humil, però que, ja ho hem dit,
conté, com un tresor ocult, les millors pàgines de la història de la música.
Un curs com el de Capellades, amb el prestigi dels seus mestres i la serietat
de la seva organització, és una plataforma excel·lent per fomentar aquesta faceta entre els nostres joves músics. I estic convençut que ajuda a fer créixer, entre
els compositors, els intèrprets i el públic, el nombre dels enamorats de la música
de cambra.
JAUME CABRÉ
Escriptor

INTÈRPRETS
SILVESTRI STRING QUARTET
DORU POP
Violí
CASANDRA DIDU
Violí
CARIDAD ZARZO
Viola
RASVAN NECULAI
Violoncel
Constituït a Bucarest (Romania) el
1988, el Quartet Silvestri es va formar com a quartet professional guiat
per mestres eminents: quatre anys
d’especialització a Florència i Siena
(Itàlia) amb Piero Farulli –viola del
Quarteto Italiano– van marcar definitivament el seu estil interpretatiu.
Així mateix, els seus integrants van
seguir cursos de perfeccionament a

París i Evian (França), Londres (Anglaterra), Keerkrade (Holanda) i
Florència (Itàlia), amb membres dels
quartets Amadeus, Tokyo, La Salle,
Guarneri, Smetana, etc.
Al llarg de la seva carrera artística,
el quartet ha estat guardonat amb
diversos reconeixements internacionals, entre els quals cal destacar:
- Primer premi exclusiu. Concurs Internacional de Quartet
de Corda Rotary Internacional de
Cremona (4a edició).
- Primer premi absolut i premi
especial «Carlo Soliva». Concurs
Internacional de Cambra de
Casale Monferrato (5a edició).
- Medalla d’honor del president
de la República Italiana.
- Medalla d’Or. Trofeu Internacional Medusa Aurea de l’Academia Internazionale di Arte
Moderna de Roma.
- Premi del diari La Stampa.
- Premi-beca «Alfredo Casella».
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DORU POP

Invitats per prestigioses societats
de concerts, actuen a Espanya, Itàlia,
Alemanya, Holanda, Romania, França, Anglaterra, Mèxic... i fan classes
magistrals de música de cambra i
instruments a diversos cursos internacionals de perfeccionament.
El seu primer CD, enregistrat
amb la pianista Suzanne Bradbury,
inclou quintets de Schumann i Bartók i ha estat seleccionat per la casa
ASV de Londres per a la seva distribució internacional.
El nom del quartet ret homenatge a l’eminent compositor i director
d’orquestra romanès Constantin Silvestri, exiliat pel règim dictatorial.

CASANDRA DIDU

CARIDAD ZARZO

SUZANNE BRADBURY
Piano
Nascuda a Califòrnia, es va criar a
Espanya. Els seus mestres més importants foren el pianista espanyol
José Ortiga (Madrid) i, més tard,
Ludwig Hoffmann (Munic). Als dotze anys va fer la seva presentació
amb el Concert en Re major de Haydn
a Alcoi (Alacant) i, dos anys més
tard, oferí un recital a la televisió de
Nova York.
Després de continuar els estudis
als Estats Units, Àustria, la Gran
Bretanya i Alemanya, fou invitada
per Wilhelm Kempff al seu curs

RASVAN NECULAI

magistral de Positano, del qual va
néixer una llarga amistat musical.
En la persona de Stefan Askenase
va trobar durant molts anys un conseller musical de gran valor. Suzanne
Bradbury fou distingida amb el premi
de Jornades Musicals per a Solistes
Joves, organitzades per l’estació radiofònica de Hesse. A partir d’aquest
moment fou contractada per quasi
totes les cadenes de radiodifusió alemanyes, per la BBC de Londres i per
la Radio Suisse Romande, i, a més, ha
ofert concerts en directe regularment
per tot Europa i Amèrica.
El 1991 va tocar al Palau March de
Palma de Mallorca, en la sèrie de
Concerts Clàssics del Segle XX, amb
el Quintet de Vent de la Filharmònica
de Berlín i, posteriorment, ho va repetir amb el mateix quintet i la
mateixa orquestra el febrer del 1992.
En l’actualitat segueix tocant regularment amb aquesta formació, així com
amb d’altres instrumentistes de la
mateixa filharmònica.

SUZANNE BRADBURY

És fundadora del Festival de
Música d’Allensbach, Llac de Constança (Alemanya), i en fou la directora artística durant deu anys. Des
que ha tornat a Mallorca amb la seva família, pren part activa en la vida
musical de l’illa i ha actuat repetidament a l’Auditorium com a solista,
amb el Quartet Sinnhoffer de Munic, amb el violoncel·lista Mark
Dobrinsky i amb l’Orquestra Simfònica de Palma, a més de convidar
músics a participar en els nombrosos
festivals que se celebren a l’illa.
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CONCERT

DE JAZZ

Randy Greer & Ignasi Terraza Trio
RANDY GREER, veu
IGNASI TERRAZA, piano
ÀLEX PERMANYER, contrabaix
ORIOL BORDAS, bateria i vibràfon
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P RO G R A M A
P RIMERA
Take the «A» train

PART

(Pren el tren A)

BILLY STRAYHORN

Invitació
A través del tren A, una de les línies de metro de Nova York, i «la millor manera d’anar
a Harlem», Duke Ellington ens convida a pujar i gaudir en el seu, el tren del jazz.

Work song

(Cançó de treball)
Solidaritat
En el treball feixuc la música ens uneix i ens fa sentir més junts.

NAT ADDERLEY

Blues del dia
Sentiment individual
El blues és l’expressió d’un sentiment individual. Aquí Randy Greer ens improvisarà un
blues parlant-nos del que sent aquest dia: serà el blues de Capellades.

Amazing grace

(Gràcia sorprenent)
JOHN NEWTON
Sentiment col·lectiu
A l’església és on es viu de forma més intensa el sentir col·lectiu del poble negre americà.
La influència d’aquesta música ha marcat el desenvolupament del jazz, i la figura del predicador arriba fins als nostres dies de la mà de cantants com Ray Charles.

Rosetta

EARL HINES

Caminar
Som a un carrer de Nova Orleans i veiem passar una banda: toquen una melodia
qualsevol que recorda les marxes militars, però al seu pas tot es mou i tot balla. No sabem
d’on vénen, si d’una desfilada per commemorar quelcom, si tornen d’un enterrament o si
només han sortit per passejar una mica, però, sigui el que sigui, ens transmeten la seva
joia de viure en tot moment.

Body and soul

J. GREEN/E. HEYMAN

(En cos i ànima)
Donar-ho tot

Route 66

BOBBY TROUP

Expansió del jazz
En la carretera més llarga dels Estats Units (més de 2.000 milles), que travessa el país
des de Los Angeles fins a Chicago, tot passant per Saint Louis entre d’altres. La millor
manera de recórrer-la és tocant pel camí, i això ens recorda que el jazz s’ha estès des dels
seus orígens pertot arreu. Fou un dels èxits de Nat King Cole.

S EGONA
You’re nobody ’til somebody loves you

PART

R.MORGAN/J. M. CAVANOUGH

(No ets ningú fins que algú t’estima)
Necessitat de ser estimat.
Savi consell el que ens dóna Nat King Cole, que conclou: «busca tu mateix algú per estimar». També va ser coneguda la versió de Frank Sinatra.

The Christmas song (La cançó de Nadal)

M. TORMÉ/R. WELS

Festa en família
En ella s’evoquen sentiments i sensacions característics d’aquestes festes. Són molt conegudes les versions de Nat King Cole i Ella Fitzgerald.

The lonely one

LENNY HAMBRO

Solitud
Trista cançó que ens parla de la solitud i que, després de descriure el solitari, confessa: «el
solitari sóc jo».

Just you, just me

JESSE GREER

Diàleg
Que en la versió del trio podríem traduir per «Ara tu, ara jo», un diàleg rítmic on el tu i
el jo tenen molt a dir.

I’d love to make love to you

B. EMMERICH/R. POLL

(M’agradaria fer l’amor amb tu)
Sexe
Una cançó directa i sincera, picant i descarada, que ens recorda que es pot parlar amb la
mateixa sinceritat de qualsevol cosa. Un altre èxit de Nat King Cole.

For all we know

(Per tot allò que sabem)
J. F. COOTS/S. LEWIS
Viure el present
«Per tot allò que sabem potser no ens tornem a trobar mai més… Estima’m aquesta
nit, el demà és només per a alguns, el demà potser no vingui mai, per tot allò que
sabem». Cançó que molts soldats van cantar amb les seves promeses abans de partir al
front el 1944. Aquest tema ens ha arribat amb versions de Frank Sinatra, Ella
Fitzgerald i Nat King Cole.

Avalon

VINCENT ROSE/AL JOLSON

Vitalitat
Tema que popularitzà, entre d’altres, el gran vibrafonista Lionel Hampton i que ens diu:
«Vaig deixar el meu amor a Avalon».Seguim buscant-lo, seguim darrere del mític Avalon.

Oop-pap-a-da

DIZZY GILLESPIE

Reivindicació
Si no em voleu escoltar, us ho dic cantant. El blues és el mitjà pel qual s’expressen
moltes queixes. En aquest cas és en clau de reivindicació política, la reivindicació del poble negre americà per fer la seva vida amb igualtat d’oportunitats, això sí, sense deixar
de ballar i celebrar la joia de viure que representa aquesta música: una música vital.

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert especial dedicat al jazz.
A la part de la veu tenim en Randy Greer, un jove cantant nord-americà, nét del famós bateria de Duke Ellington, Sonny Greer. És el típic cas del
qual podríem dir que ho porta a la sang. L’Associació Nacional d’Educadors de
Jazz dels Estats Units el considera un dels cantants més refinats dins l’actual
panorama jazzístic, que ha sabut portar l’estil de Nat King Cole als anys noranta amb l’elegància i la força de la seva veu.
Amb en Randy Greer, trobem una sòlida formació encapçalada pel prestigiós pianista Ignasi Terraza, del qual molts dels aquí presents deveu guardar
un grat record després de la seva actuació al Paper de Música acompanyant la Big
Mama ara farà tres anys. Fou una actuació d’aquelles que deixen ganes de tornar-lo a escoltar, sobretot en les peces que va tocar com a solista, on ens va delectar
amb unes improvisacions plenes d’esperit, de sensibilitat, i uns tocs d’humor en
certs moments, propis d’un artista consumat com és Ignasi Terraza.
Al seu costat trobem l’Oriol Bordas, que ens visita per primera vegada
en concert. L’hem sentit un parell de vegades tocant el vibràfon. La primera fa
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una colla d’anys, a La Cova del Drac, plena de gom a gom per escoltar, anava
a dir, una jove promesa; sí, era jove, però era una realitat com una casa, engrescant a tots els allí presents amb el seu virtuosisme ple de vida i energia.
El trio es completa amb l’Àlex Permanyer, un dels baixistes revelació
més prometedors de l’actual panorama jazzístic.
L’any passat els vam anar a sentir a Barcelona, ja en la formació que
avui us presentem, i vam quedar tan impressionats que els vam demanar d’actuar a la sala per poder compartir la seva actuació amb tots vosaltres.
Atès que l’Oriol Bordas, que avui seurà a la bateria, és un dels vibrafonistes més importants d’Europa, li hem demanat que ens toqués algunes obres
com a tal, ja que pensem que és una oportunitat molt especial que val la pena
d’aprofitar.
Realment, nosaltres pensem que el concert que us presentem es troba entre
els més importants de la programació d’aquest any. Per això estem molt contents
de tenir avui aquí el Randy Greer i l’Ignasi Terraza Trio, i amb la satisfacció afegida que són artistes de casa nostra tan joves i amb aquesta talla tan gran.
Encara que sempre acabo dient: no fumeu, no desemboliqueu caramels
i desconnecteu alarmes de rellotges durant el concert, en aquest cas també us convidem a participar picant de mans si la música us hi porta.
Després us oferirem el refresc habitual.
I ara, amb tots nosaltres,
Randy Greer & Ignasi Terraza Trio.

INTÈRPRETS
RANDY GREER &
IGNASI TERRAZA TRIO
RANDY GREER
Veu
IGNASI TERRAZA
Piano
ÀLEX PERMANYER
Contrabaix
ORIOL BORDAS
Bateria i vibràfon
Randy Greer & Ignasi Terraza Trio
és una formació única, integrada per
l’excel·lent cantant americà Randy
Greer, nascut a San Francisco, Califòrnia, el 21 d’abril del 1960. Nét del
famós bateria de Duke Ellington,
Sonny Greer, es va graduar al Berklee College de Boston i ha treballat
amb molts músics llegendaris, des de

IGNASI TERRAZA

RANDY GREER

Stanley Jordan fins a Pony Poindexter. Ha estat reconegut per la National Association of Jazz Educators
(EUA) com un dels cantants més refinats dins l’actual panorama jazzístic, que ha sabut portar l’estil de Nat
King Cole als noranta, amb l’elegància i la força que fan de la seva veu
una experiència única per als sentits.
Acompanyant en Randy, trobem
una sòlida formació liderada pel prestigiós pianista Ignasi Terraza, nascut a
Barcelona el 1962. Perd la vista als
nou anys i poc després s’interessa per
la música i comença a estudiar piano
al Conservatori Superior de Música
de Barcelona, on finalitza els seus estudis amb Antoni Besses.
Des del 1985 fins al 1988 forma
part del quartet dirigit per Oriol
Bordas, Hot Swing, grup que actua
durant tres anys a La Cova del Drac
del carrer Tuset tots els dijous i l’omple de gom a gom. El 1985 estudia
amb el pianista americà de jazz Larry
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Porter, que s’estableix a Barcelona
per un any. Més tard tingué l’oportunitat d’assistir a seminaris amb Monty
Alexander, Kenny Barron, Cedar
Walton, Barry Harris, Mulgrew Miller i Fred Hersch.
La seva visió àmplia del jazz el
porta a participar de forma habitual
en formacions de jazz tradicional
(Dixie Drac, After Hours, Pink Elephants…), entre les quals es destaca
el New Orleans Rag Trio, amb el
clarinetista Pau Casares i el bateria
Xavier Maureta, durant els anys
1993-1994. En un altre context, el
d’acompanyant de cantants, se’l veu
sovint al costat de veus com Carme
Cuesta, Michelle McCain, Randy
Greer o Big Mama. També és sol·licitat per acompanyar solistes de talla internacional com Spike Robinson,Ted
Curson, Walter Perkins, Brad Lealy,
Scott Wiendholt, etc., o les cantants
Gwen Cleveland, Evelin Blackey,…
Des del 1988 ha format part de
l’orquestra d’estil swing Barcelona
Hot Seven, amb la qual ha gravat dos
CD i ha actuat en grans escenaris,
entre els quals es destaca el «Palenque» de l’Expo 92.
A finals del 1990 forma un quartet on sobresurt el guitarrista nordamericà David Mitchell. Amb aquest
grup guanya el primer premi del
Festival Internacional de Getxo el
1991 i actua regularment a festivals i
clubs d’arreu de l’Estat fins a la seva
dissolució, el 1994. En aquest temps
el grup enregistra dos CD molt ben
rebuts, l’últim dels quals inclou la

ORIOL BORDAS

presentació dels músics novaiorquesos Raph Lalama i Jim Leff.
A finals del 1994 Oriol Bordas
torna a establir-se a Barcelona i comencen a col·laborar de nou. Al
març del 1995, Bordas el convida a
actuar amb la París-Barcelona Swing
Connection al Festival de Terrassa
per acompanyar Teddy Edwards en
un dels darrers concerts d’aquesta
formació. La primavera del mateix
any funden Four Kats, amb Oriol
Bordas al vibràfon, David Mingual al
contrabaix i Jerry Allen Moye a la
bateria. Des d’aleshores el quartet ja
compta amb un CD al mercat, titulat
Miaow, i en pocs mesos han donat la
volta a l’Estat i han donat a conèixer
el disc, amb molt bona resposta del
públic i la crítica.
El trio es completa amb la participació de l’Àlex Permanyer, un dels
baixistes revelació més prometedors
de l’actual panorama jazzístic del
moment, i per l’incansable multiinstrumentista Oriol Bordas, que en

ÀLEX PERMANYER

aquesta ocasió seu a la bateria, fent
que el trio vibri a ritme del més pur
swing. L’Oriol Bordas, nascut a Barcelona, ha tocat amb diferents grups
com La Vella Dixieland, La Locomotora Negra o el Hot Swing durant 8
anys. Després va viatjar a França, on

fundà i dirigí la prestigiosa ParísBarcelona Swing Connection, grup
amb el qual enregistrà 4 CD (un
d’ells amb el Frank Wess i un altre
amb Wild Bill Davis) i realitzà més
de 350 concerts per tot Europa.
L’any 1995 torna a Catalunya, on
funda, juntament amb l’Ignasi Terraza, el quartet Four Kats. Actualment és director de la secció de jazz
clàssic del Taller de Músics i director
musical de la Barcelona Swing Orquestra. Multiinstrumentista de vocació, és un dels vibrafonistes més
importants d’Europa.
Randy Greer & Ignasi Terraza
Trio és un grup nascut ara fa un any
i ha participat en importants gires i
festivals per Galícia, Madrid, Aragó,
Suïssa… així com en sales i clubs
d’arreu de Catalunya.

R ECULL G RÀFIC
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Altres Concerts
045
C a p e l l a d e s, 1 9 d e j u l i o l d e l 1 9 9 7

CONCERT

AMB

DOS PIANOS

Gennady Dzubenko
Joan Amils

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Andante i Variacions per a dos pianos,
en Si b major, op. 46
Suite núm. 1, op. 5
(Fantaisie-tableaux, per a dos pianos)

ROBERT SCHUMANN
SERGUEI RAKHMÀNINOV

Barcarola
Una nit per estimar
Plors
Pasqua

S EGONA

PART

Sonata per a dos pianos

FRANCIS POULENC

Pròleg
Allegro molto
Andante líric
Epíleg

Scaramouche, suite per a dos pianos, op. 165b
Viu
Moderat
Brasileira

DARIUS MILHAUD
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert que a per molts precedeix unes vacances
a punt de començar.
Tot i que dos pianos és una formació poc freqüent per la despesa que comporta quan s’han de llogar, d’un quant temps ençà l’anem tenint un cop l’any
a la sala tant en música de jazz com en clàssica.
Per això avui tindrem dos pianistes consumats procedents de dues cultures
diferents: Ucraïna, amb Gennady Dzubenko, i Catalunya, amb Joan Amils.
El primer és un artista de formació russa, atès que ha fet tots els estudis a
Moscou, i el segon, catalana, ja que s’ha format a Barcelona.Tant l’un com l’altre han participat en nombrosos concerts arreu del món com a concertistes de
piano i com a solistes amb orquestra, a més d’haver fet diversos enregistraments.
El professor Joan Amils, que ja coneixem, és una persona incansable que
no para de treballar. Sovint té un peu a Ripoll i un altre a Suïssa, donant classes aquí i allà. Ara està a punt de començar el Curs d’Interpretació de Ripoll,
d’envergadura notable, del qual és fundador i director, dóna a conèixer a l’estranger els nostres compositors mitjançant conferències, i també ha dirigit orquestres, concretament la BBC de Londres a un festival d’Eurovisió.
Realment és un músic complet per tots costats. No solament no se’l veu mai
cansat, sinó que sempre està de bon humor, símptoma inequívoc de la persona que
gaudeix del seu treball, sigui quin sigui, al voltant de la música, i se l’estima.
Avui ell, en Joan Amils, juntament amb Gennady Dzubenko, ens oferiran
un programa de compositors clàssics, a dos pianos, per passar aquesta vetllada
d’estiu d’una manera molt agradable.
Atès que l’Agustí i la M. Dolors, assistents habituals a la sala, celebren les
noces d’argent i han escollit aquest concert per formar part de la seva festa, detall
que a nosaltres ens ha fet molta il·lusió, aprofitem l’avinentesa per felicitar-los
i desitjar-los tot el millor. Per molts anys!
Després us oferirem el refresc habitual, que la bonança del temps ens convida
a fer en el jardí. No caldrà, doncs, plegar cadires.
Amb tots nosaltres:
Joan Amils i Gennady Dzubenko.

INTÈRPRETS
GENNADY DZUBENKO
Piano
Gennady Dzubenko, nascut a Poltava (Ucraïna) el 1960, es va graduar
al Conservatori Txaikovski de Moscou amb el professor M. Meluznov.
L’any 1985 va iniciar els estudis de
postgrau al Conservatori de Moscou amb els professors L. Vlasenko i
M. Pletnev. Els anys 1983 i 1989 va
guanyar premis als concursos Rakhmàninov i Musorgskij. Des de l’any
1980 treballa com a solista amb l’agència de concerts Mosconcert i amb
altres agències importants a Rússia.
Dzubenko ha actuat com a solista i
com a membre del famós The
Romàntic Trio amb Victor Abramian, violí, i Alexander Burikov,
violoncel, a les millors sales de concerts de Moscou i d’altres ciutats de
Rússia i de l’estranger: Espanya, Alemanya, França, Austràlia, Lituània i
Hongria. Col·labora amb coneguts
cantants del Teatre Bolxoi –G. Nikolski, L. Rasina–, així com amb
instrumentistes famosos –V. Igolinski, violí; U. Tkanov, viola.
El duo de pianos format per Gen-

nady Dzubenko i Joan Amils ha actuat a Moscou i a Ripoll.
El seu repertori com a solista i
músic de cambra és molt extens. De
forma regular duu a terme enregistraments per a la ràdio: Ràdio Rússia,
Orpheus, Majak, Russia Radio
International, etc., i per a la televisió.
Discografia: com a solista, un CD
de música russa de l’estil artnouveau
(Methner, Rakhmàninov, Skriabin,
Rebikov, Gretxaninov, Kalinnikov).
Tres CD amb el The Romantic Trio.
El primer CD amb el The Romantic Trio va obtenir molt bones
crítiques a revistes musicals com
Diapason (setembre del 1995) i Strad
(desembre del 1995).
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JOAN AMILS
Piano
Fundador del Curs d’Interpretació
de Ripoll, del qual és també el
director.
Nascut a Ripoll. Diplomat al Conservatori del Liceu de Barcelona. Ha
estudiat virtuosisme amb Josep Caminals. Posteriorment estudia a l’Acadèmia Marshall amb el mestre Frank
Marshall i també amb la concertista
Alícia de Larrocha.
Ha tocat en públic al Japó, Tailàndia, l’Àfrica del Sud, el Canadà, els
Estats Units i la major part dels països
europeus. És solista amb orquestra
simfònica, fundador del Trio Ludwig
i solista amb el Quartet de Vic.
Entre les seves actuacions i els seus
enregistraments cal destacar:
– Música a dos pianos amb Josep M.
Escribano per a Catalunya Música.
– Música de cambra amb altres solistes com Anton Serra, flautista; Rosa M. Conesa i Chantal Botanch,
sopranos, i Josep Lluís Puig, violinista.
– Triple concert de Beethoven amb
l’Orquestra de Cambra de Moldàvia, amb el violinista Josep Lluís
Puig i el violoncel·lista Sergi Boadella, dirigit pel violoncel·lista romanès Cristian Florea (1994).
– Concert a l’Acadèmia de Ciències
de Moscou. Concert a Ràdio
Internacional de Moscou amb
música de compositors catalans
(octubre del 1994).

– Conferència sobre els compositors
catalans F. Mompou i M. Blancafort
al Conservatori Txaikovski de
Moscou.
– Duo de pianos a la gran sala de
concerts de l’Acadèmia Russa
de Música amb el pianista rus
Gennady Dzubenko.
– Concert amb música de compositors catalans a la Càtedra Romanistik II de la Universitat de
Mannheim.
– Solista amb l’Orquestra Christophorus de Stuttgart, sota la direcció de Patrick Strub, interpretant
la suite per a piano i orquestra de
Franz Liszt «La Maledicció».
– Solista al Festival de Música de
Camprodon amb el pianista rus
Gennady Dzubenko.
– Direcció de l’orquestra de la BBC
de Londres, a Harrogate, al Festival
d’Eurovisió.
– Primer premi d’arranjament al
Golden Orpheus de Bulgària.

R ECULL G RÀFIC
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Altres Concerts
046
C a p e l l a d e s, 2 1 i 2 7 d e s e t e m b r e d e l 1 9 9 7

LIEDER

DE

FRANZ SCHUBERT

Assumpta Mateu , soprano
Francisco Poyato , piano

P RO G R A M A
«Va fer sonar la poesia i parlar la música.
No com a senyora i minyona, com a germanes
s’abracen totes dues sobre la tomba de Schubert.»

P RIMERA

(GRILLPARZER)

PART

Cançons amb text de Johann Wolfgang Goethe

Ganymed (Ganimedes), op. 19/3, D. 554
Gretchen am Spinnrade (Margarida a la filosa), op. 2, D. 118
Nähe des Geliebten (Prop de l’estimat), op. 5/2, D. 162
Kennst du das Land? (Coneixes el país?), D. 321
Nur wer die Sehnsucht kennt (Només qui coneix l’enyor), op. 62, D. 877/4
Geheimes (En secret), op. 14/2, D. 719
Suleika I. Was bedeutet die Bewegung?(Què vol dir aquest moviment?),
op. 14/1, D. 720
Suleika II: Ach, um deine feuchten Schwingen (Ah, les teves humides brises),
op. 31, D. 717

S EGONA

PART

Cançons amb text de diversos autors
Im Frühling (A la primavera), D. 882
Herbst (Tardor), D. 945
Das Zügenglöcklein (La campaneta missatgera), op. 80/2, D. 871
Die junge Nonne (La jove monja), op. 43/1, D. 828
Nacht und Träume (Nit i somnis), op. 43/2, D. 827

Der Hirt auf dem Felsen (El pastor a la roca),
per a veu, clarinet i piano, op. pòstum 129, D. 965
* Amb la col·laboració d’ALBERT GUMÍ, clarinet.

*
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert especial dedicat als Lieder de Schubert
amb motiu del segon centenari del naixement d’aquest insigne compositor. (A
més de donar-los la benvinguda, també agraïm al grup dels Amics de la Música
de Barcelona, que enguany han escollit aquesta sala per a la sortida anual, la
seva presència, que ha donat lloc a aquesta sessió extraordinària. Desitgem que
us trobeu a gust entre nosaltres i que us quedi un grat record, per repetir la vostra
visita a Capellades.
La veritat és que aquest segon centenari ha estat una coincidència i una
excusa molt agradables per tornar a tenir l’Assumpta Mateu i el Francisco
Poyato amb nosaltres, a qui s’afegirà només a l’última obra l’Albert Gumí.
Ells tres, juntament amb la Queralt Roca, van ser guanyadors ex-aequo del
Primer Concurs Paper de Música de Capellades.
I aprofito aquesta avinentesa per reiterar-los públicament el nostre reconeixement, ja que en aquells moments on no hi havia res escrit de bases, ni res assegurat
de premi, ells, que eren músics joves ja de prestigi, van voler ajudar i recolzar amb
la seva participació aquell concurs que tot just començava. La seva presència va ser
fonamental per arrencar amb un nivell excel·lent ja des de bon principi sense que
res estigués assegurat. Només hi havia il·lusió i ganes de treballar.
A més a més, l’Assumpta i el Francisco van donar el primer nom al concurs
i en van redactar molt acuradament les primeres bases. Llavors la seva col·laboració va ser decisiva. També al llarg del temps hem tingut l’Albert a mà per a
les consultes que van sorgint a mesura que el concurs va creixent i evolucionant.

Per això, i per haver-nos permès un començament tan bo, nosaltres sempre els
estarem agraïts.
L’Assumpta i el Francisco han passat els últims cinc anys a Salzburg per
especialitzar-se en el Lied, un camp tan delicat com difícil i complex, i sempre
ple d’expressivitat. Per això han tingut la sort de comptar amb els millors professors, un dels quals és el pianista Hartmut Höll, que ha estat acompanyant
per tot el món cantants de la talla d’Elisabeth Schwarzkopf i Dietrich FischerDieskau. Què més es pot demanar?
Atès que el compositor que recordem avui, Franz Schubert, n’és un dels mestres, ens ha semblat d’allò més adient oferir-vos aquest concert especial amb
aquesta parella d’artistes, a qui s’afegirà al final per l’última obra l’Albert
Gumí amb el clarinet, adequadíssim en aquest cas pel seu recolzament i perquè
aquest compositor és per a l’Albert un dels seus preferits. Recordem les classes
tan interessants com distretes que ens ha fet en diverses ocasions en el curs
«Com escoltar música» sobre Schubert.
La lletra dels lieder és de poetes, alguns d’ells famosos com és el cas de
Goethe, que ocupa tota la primera part. A fi de gaudir-la millor, l’Assumpta
Mateu l’ha enregistrat en català i l’anireu sentint pels altaveus just abans del
cant en l’original alemany: no caldrà, doncs, llegir les lletres que teniu impreses
i que us podreu endur a casa. Idea, aquesta, de l’Assumpta i en Francisco, us
l’oferim avui com a novetat. La traducció és més literal que poètica per seguir el
sentit més de prop.
Demanem de no aplaudir entremig de les dues cançons incloses amb una
clau en el programa.
Després us oferirem el refresc habitual.
I acabo amb una petita anècdota. Diumenge passat, al cap de poc d’haver
començat el concert, em vaig adonar que en la presentació, a diferència d’altres
vegades, no havia parlat de la veu d’àngel de l’Assumpta: amb el temps ho
havia oblidat. Només van caldre uns minuts d’escoltar-la amb el seu timbre
transparent, nítid, cristal·lí, per recordar-ho.
Amb molta satisfacció us deixem, doncs, amb l’Assumpta Mateu i la seva
veu d’àngel, el Francisco Poyato creant el clima precís per a cada cançó al
piano, i al final s’hi afegirà en perfecta harmonia l’Albert Gumí amb el clarinet.
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INTÈRPRETS
ASSUMPTA MATEU
Soprano
Neix a Manresa l’any 1970. En acabar
els estudis de violí i cant a Manresa
i Barcelona, es trasllada a Salzburg, on
estudia a la Hochschule Mozarteum
amb Horiana Branisteanu, i cursa
l’especialitat de Lied amb Hartmut
Höll i Mitsuko Shirai.
Ha rebut classes magistrals de Victòria dels Àngels, Edith Mathis i Robert Holl, entre d’altres.
Entre els premis que ha obtingut
es destaquen el Concurs Paper de
Música de Capellades (1990), que li
proporcionà la seva primera gira de
concerts per Catalunya, i el Concurs
Internacional de Cant Jaume Aragall (1995).

ASSUMPTA MATEU

Als vint-i-dós anys cantà per primera vegada al Palau de la Música
Catalana. Coincidint amb el centenari de l’estrena de La Bohème de
Puccini, cantà la Musetta al Teatro de
la Zarzuela de Madrid. S’ha dedicat
també a l’oratori, amb títols tan diversos com La Creació de Haydn o El
rei David de Honegger.
Ha enregistrat el cicle de cançons
La rosa als llavis d’Eduard Toldrà amb
l’Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya, així com la
Música becqueriana per a veu i piano de
Joaquín Turina (disc que ha estat
premiat per la revista Ritmo com a
millor producció espanyola del
1995).
La convivència amb el món i la
cultura germànics l’ha portat a
dedicar-se a una formació poc
habitual en el nostre país: el duet de
Lied.

FRANCISCO POYATO

FRANCISCO POYATO
Piano
Neix l’any 1965. Cursa estudis superiors de piano, composició i direcció
d’orquestra a Barcelona i Badalona.
De grat record per ell és l’empremta
dels mestres Josep Soler i Salvador
Mas.
Pren part a cursos de piano i de
Lied amb mestres com Frédéric Gevers, Dimitri Bashkirov, Thomas
Hampson o Robert Holl, entre d’altres. Ha rebut diversos premis.

L’any 1994 comença a estudiar
Lied amb el pianista Hartmut Höll,
que influeix de manera decisiva en la
seva concepció musical.
Des del 1995 és professor al departament de cant de la Hochschule
Mozarteum de Salzburg, feina que
compagina amb l’activitat concertística.
L’any 1990, acompanyant l’Assumpta Mateu al piano, van guanyar
tots dos el primer Concurs Paper de
Música de Capellades.

C O M E N TA R I M U S I C A L*
L’anhel és la força creadora de Schubert. No fuig, és sincer. No s’embriaga
en felicitats irreals ni es retorça complagut en l’autocompassió. La seva música és un mirall, el reflex de la solitud i la lluita d’una ànima que no troba el
seu lloc a l’únic món que coneix, aquell que tant estima i alhora tant mal li
fa: Viena. La buida Viena sota la dictadura de Metternich, que persegueix els
lliurepensadors i ofega la llibertat. Aquesta ciutat s’amaga en la superficialitat,
es complau en Rossini, adora els valsos de Strauss, oblida Beethoven i ignora
Schubert. És precisament aquesta buidor angoixant el marc idoni per al crit
i la queixa, la força i la desesperança de tots els seus fills maltractats fins a arribar al límit, l’expressionisme de principis de segle.Viena, que s’enorgulleix d’allò que l’hauria d’avergonyir, terrible paradoxa!
No ens ha de ser difícil entendre Schubert als qui patim una època on l’art
esdevé mer artifici i on l’únic que s’espera de la música és que ens ofereixi un
plaer immediat, que formi part dels cada vegada més nombrosos recursos d’aïllament i oblit del nostre descontentament o la nostra inconsciència, que reafirmi constantment les nostres conviccions. Schubert és sincer. Només la
música que ens posa en crisi, que ens fa mirar a dintre i ens omple d’inquietud, ens obre l’esperit i la capacitat de millora com a persones.
FRANCISCO POYATO
* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.
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P RIMERA PART
Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Ganymed

Ganimedes

Jove

heroi troià d’extraordinària bellesa que Zeus immortalitza i s’enduu a
l’Olimp. En la mitologia grega, el tema és tractat sempre des de la perspectiva
dels déus, des de dalt. Aquí se’ns presenta l’episodi des de la perspectiva de
baix, la del mateix Ganimedes que es veu miraculosament enlairat.
Wie im Morgenglanze
du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
sich an mein Herz drängt
deiner ewigen Wärme
heilig Gefühl,
unendliche Schöne!

Com en l’esplendor del matí
m’envoltes encesa,
primavera, estimada!
Amb mil delícies d’amor
s’inflama en el meu cor
la sagrada sensació
del teu escalf etern,
beutat sense fi!

Daß ich dich fassen möcht
in diesen Arm!

Que voldria agafar-te
d’aquest braç!

Ach, an deinem Busen
lieg ich und schmachte,
und deine Blumen, dein Gras
drängen sich an mein Herz.

Ah, en el teu pit
m’ajauria i em fondria,
i teves són les flors, teva l’herba
que s’inflamen en el meu cor.

Du kühlst den brennenden
Durst meines Busens,
lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
liebend nach mir aus dem Nebeltal.

Tu calmes la set ardent
del meu pit,
suau vent de matí!
El rossinyol em crida amorós
des de la boira de la vall.

Ich komm, ich komme!
Wohin? Ach, wohin?
Hinauf! Hinauf strebt’s.
Es schweben die Wolken
abwärts, die Wolken
neigen sich der sehnenden Liebe.
Mir! Mir!
In Eurem Schobe
aufwärts!
Umfangend umfangen!
Aufwärts an deinen Busen,
alliebender Vater!

Ja vinc, ja vinc!
Però a on? A on?
Amunt! Sempre amunt!
Els núvols llisquen,
els núvols,
atrets pel desig d’amor.
A mi! A mi!
Amunt
fins a la vostra falda!
Abraçat abraçant!
Amunt fins al vostre pit,
Pare omniamant!

Gretchen am Spinnrade

Margarida a la filosa

Faust, ajudat per les arts diabòliques de Mefistòfil, sedueix Margarida, a qui
trasbalsa dramàticament la vida i més tard abandonarà.
Margarida, que és filadora, canta la seva desesperació sense deixar de fer rodar
la filosa (que és el moviment obsessiu i imparable de la mà dreta del piano, mentre l’esquerra batega amb la seva angoixa).
Meine Ruh ist hin,
mein Herz ist schwer,
ich finde sie nimmer
und nimmermehr.

He perdut la pau,
el cor em pesa,
no la trobaré mai,
mai més.

Wo ich ihn nicht hab,
ist mir das Grab,
die ganze Welt
ist mir vergällt.

On no el tinc a ell
és per a mi la tomba,
el món sencer
se m’ha amarguejat.

Mein armer Kopf
ist mir verrückt,
mein armer Sinn
ist mir zerstückt.

El meu pobre cap
se m’ha embogit,
el meu pobre seny
se m’ha esmicolat.

Meine Ruh ist hin [...]

He perdut la pau [...]

Nach ihm nur schau ich
zum Fenster hinaus,
nach ihm nur geh ich
aus dem Haus.

Vers ell guaito només
finestra enllà,
surto de casa
només vers ell.

Sein hoher Gang,
sein edler Gestalt,
seines Mundes Lächeln,
seiner Augen Gewalt.

El seu caminar alterós,
la seva noble figura,
el somrís dels seus llavis,
La força del seu esguard.

Und seine Rede
zauberflub,
sein Händedruck
und, ach, sein Kub!

I la màgia
del seu parlar,
la seva abraçada
i, ah, el seu bes!

Meine Ruh ist hin [...]

He perdut la pau [...]

Mein Busen drängt
sich nach ihm hin.
Ach dürft ich fassen
und halten ihn,
und küssen ihn
so wie ich wollt,
an seinen Küssen
vergehen sollt!

El pit m’empeny
a buscar-lo arreu.
Ah, si pogués tocar-lo
i retenir-lo,
i besar-lo
com jo voldria,
en els seus besos
moriria!

Meine Ruh ist hin,
mein Herz ist schwer.

He perdut la pau,
el cor em pesa.
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Nähe des Geliebten

Prop de l’estimat

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer
vom Meere strahlt;
ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer
in Quellen malt.

Penso en tu quan la lluïssor del sol
resplendeix en la mar;
penso en tu quan la llum trèmula de la lluna
es pinta a les fonts.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege
der Staub sich hebt;
in tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege
der Wandrer bebt.

Et veig quan en el camí llunyà
s’aixeca la pols;
en la nit profunda, quan en la passera estreta
el vianant tremola.

Ich höre dich, wenn dort mit dumpfen Rauschen
die Welle steigt.
Im stillen Haine geh ich oft zu lauschen,
wenn Alles schweigt.

Et sento quan amb brogit somort
l’onada s’alça.
En el boscatge silent vaig sovint a escoltar
quan tot calla.

Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,
du bist mir nah!
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.
O wärst du da!

Sóc amb tu, encara que siguis tan lluny,
et tinc a la vora!
El sol davalla, aviat m’il·luminaran els estels.
Ah, si fossis aquí!

Cançons de Mignon
Mignon és una noieta d’uns dotze anys, malaltissa i visionària, que fou raptada de molt menuda de la seva Itàlia natal i obligada a treballar per una colla
de saltimbanquis a Alemanya. El Mestre Guillem (Wilhelm Meister), veientla maltractada, la recull i hi estableix una estranya relació, barreja de paternalisme i amor.
Al llarg de la novel·la, Mignon gairebé no parla. Se sap que guarda un
secret terrible que mai no podrà explicar, i de tant en tant esclata cantant, ja
sigui la llunyana imatge de la seva terra, el dolor de l’enyor i l’anhel, el pes
del secret o el desig de la puresa de la vida celestial. Són els poemes que potser més vegades han estat musicats: a part de Schubert, també Beethoven,
Schumann, Wolf o Txaikovski en feren cançons. En aquest programa se’n
presenten els dos primers.
Kennst du das Land?

Coneixes el país?

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
im dunklen Laub die Goldorangen glühn,
ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl?
Dahin, dahin
möcht’ ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!

Coneixes el país on floreixen els llimoners,
entre el fullatge fosc brilla l’or de les taronges,
una brisa suau bufa en el cel blau,
la murtra silent i el llorer que s’alça altiu?
El coneixes potser?
Allà, allà
vull anar-me’n amb tu, estimat meu!

Kennst du das Haus, auf Säulen ruht sein Dach,
es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,

Coneixes la casa? Sobre columnes reposa el sostre,
llueix la sala, resplendeix la cambra,

und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl?
Dahin, dahin
möcht’ ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn!

i, dretes, les figures de marbre em miren:
què t’han fet, pobre infant?
La coneixes potser?
Allà, allà
vull anar-me’n amb tu, protector meu!

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,
in Höhlen wohnt der Drachen alte Brut,
es stürzt der Fels und über ihn die Flut:
kennst du ihn wohl?
Dahin! dahin geht unser Weg; o Vater, laß uns
[ziehn!

Coneixes la muntanya i el seu viarany de núvols?
La mula busca en la boira el seu camí;
en coves viu l’antiga niuada del drac;
s’estimba la roca i damunt seu el torrent:
la coneixes potser?
Allà! Allà ens du el nostre camí; pare, anem-hi!

Nur wer die Sehnsucht kennt

Només qui coneix l’enyor

Nur wer die Sehnsucht kennt,
weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
von aller Freude,
seh ich ans Firmament
nach jener Seite.
Ach! Der mich liebt und kennt,
ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt,
weiß, was ich leide!

Només qui coneix l’enyor
sap com sofreixo!
Sola i allunyada
de tota joia,
guaito el firmament
en aquella direcció.
Ah! Qui m’estima i em coneix
és a la llunyania.
Em roda el cap,
em cremen les entranyes.
Només qui coneix l’enyor
sap com sofreixo!

Geheimes

En secret

El «Divà de l’est i l’oest» és un recull de poemes lírics basat en la correspondència de dos amants circumstancialment allunyats l’un de l’altre. Sembla que
es refereix a la pròpia relació de Goethe amb Marianne von Willemer.
Über meines Liebchens Äugeln
stehn verwundert alle Leute;
ich, der Wissende, dagegen,
weiß recht gut, was das bedeute.

Dels ullets de ma estimada
tothom se’n meravella;
jo que els conec, en canvi,
sé ben bé què volen dir.

Denn es heißt: ich liebe diesen,
und nicht etwa den und jenen.
Lasset nur, ihr guten Leute,
euer Wundern, euer Sehnen!

Car volen dir: estimo aquest,
i no aqueix o aquell potser.
Deixeu, bona gent,
la vostra meravella, el vostre anhel!

Ja, mit ungeheuren Mächten
blicket sie wohl in die Runde;
doch sie sucht nur zu verkünden
ihm die nächste süße Stunde.

Sí, amb poders colossals
esguarda bé tot el cercle;
però és que el busca per anunciar-li
la propera hora de dolçor.
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Suleika I

Suleika I

Was bedeutet die Bewegung?
Bringt der Ost mir frohe Kunde?
Seiner Schwingen frische Regung
kühlt des Herzens tiefe Wunde.

Què vol dir aquest moviment?
És el Llevant que em porta bones noves?
L’impuls fresc del seu bellugar
aireja la ferida fonda del cor.

Kosend spielt er mit dem Staube,
jagt ihn auf in leichtenWölkchen,
treibt zur sichern Rebenlaube
der Insekten frohes Völkchen.

Amb carícies juga amb la pols,
l’encalça en núvols lleugers,
condueix l’alegre poblet d’insectes
al segur recer dels sarments.

Lindert sanft der Sonne Glühen,
kühlt auch mir die heißen Wangen,
küßt die Reben noch im Fliehen,
die auf Feld und Hügel prangen.

Alleuja suau la roentor del sol,
em refresca les galtes ardents,
i besa encara, tot fugint, els ceps
que llueixen en camps i turons.

Und mir bringt sein leises Flüstern
von dem Freunde tausend Grüße;
eh noch diese Hügel düstern,
grüßen mich wohl tausend Küsse.
Und so kannst du weiter ziehen,
diene Freunden und Betrübten.

El seu xiuxiueig fluixet
em dóna records de l’estimat;
abans que fosquegin els turons
han de saludar-me encara mil besades.
Ja pots seguir el camí, doncs,
servint amants i afligits.

Dort, wo hohe Mauern glühen,
find ich bald den Vielgeliebten.

Allà on llueixen altes muralles
trobaré aviat el molt estimat.

Ach! Die wahre Herzenskunde,
Liebeshauch, erfrischtes Leben,
wird mir nur aus seinem Munde,
kann mir nur sein Atem geben.

Ah! La veritable nova del cor,
hàlit d’amor, vida renovada,
em vindrà només dels seus llavis,
només el seu alè me la pot donar.

Suleika II

Suleika II

Ach, um deine feuchten Schwingen,
West, wie sehr ich dich beneide:
denn du kannst ihm Kunde bringen,
was ich in der Trennung leide!

Ah, ton humit aletejar,
Ponent, com l’envejo:
car tu pots portar-li noves
de com sofreixo estant lluny d’ell!

Die Bewegung deiner Flügel
weckt im Busen stilles Sehnen;
Blumen, Auen, Wald und Hügel
stehn bei deinem Hauch in Tränen.

El moviment de tes ales
desvetlla en mon pit silent delit;
flors, prats, bosc i turons
reben amb llàgrimes el teu alè.

Doch dein mildes sanftes Wehen
kühlt die wunden Augenlider;
ach, für Leid müßt’ ich vergehen,
hofft ich nicht zu sehn ihn wieder.

Però el teu dolç, suau bufar
refresca les parpelles ferides;
ah, em marciria de pena
si no esperancés tornar-lo a veure.

Eile denn zu meinem Lieben,
spreche sanft zu seinem Herzen;
doch vermeid ihn zu betrüben
und verbirg ihm meine Schmerzen.

Vés, afanya’t vers el meu estimat,
parla-li dolçament al cor;
però procura no afligir-lo,
i amaga-li el meu dolor.

Sag ihm, aber sag’s bescheiden:
seine Liebe sei mein Leben,
freudiges Gefühl von beiden
wird mir seine Nähe geben.

Digues-li, però digues-li humil:
el seu amor és la vida meva;
joiós sentiment de tots dos
que em durà l’estar a prop seu.

S EGONA PART
Im Frühling

A la primavera

Poeta: Ernst Schulze (1761-1833)
Still sitz ich an des Hügels Hang,
der Himmel ist so klar,
das Lüftchen spielt im grünen Tal,
wo ich beim ersten Frühlingstrahl
einst, ach so glücklich war.

M’estic assegut al pendent del turó,
el cel és tan clar,
la brisa juga en la verdor de la vall,
on antany, amb el primer raig de primavera,
ah, vaig ser tan feliç.

Wo ich an ihrer Seite ging
so traulich und so nah,
und tief im dunklen Felsenquell
den schönen Himmel blau und hell
und sie im Himmel sah.

Quan em passejava al seu costat
tan a prop i tan unit,
i al fons de la fontana de pedra
veia el bell cel blau i clar,
i en el cel, ella.

Sieh, wie der bunte Frühling schon
aus Knosp und Blüte blickt!
Nicht alle Blüten sind mir gleich,
am liebsten pflückt ich von dem Zweig,
von welchem sie gepflückt!

Mira com guaiten els colors de la primavera
des dels brots i les poncelles!
No totes les poncelles em són iguals,
prefereixo collir-ne de la branca
d’on ella les collia.

Denn alles ist wie damals noch,
die Blumen, das Gefild;
die Sonne scheint nicht minder hell,
nicht minder freundlich schwimmt im Quell
das blaue Himmelsbild.

Car tot és encara com llavors,
les flors, els camps;
el sol no brilla menys clar,
no menys amable apareix dins la font
el blau retrat celestial.

Es wandeln nur sich Will und Wahn,
es wechseln Lust und Streit,
vorüber flieht der Liebe Glück,
und nur die Liebe bleibt zurück,
die Lieb und ach,das Leid.

La voluntat esdevé quimera,
es canvia per querella la il·lusió,
fuig enllà la joia de l’amor,
i només l’amor roman,
l’amor i, ah, el dolor.

O wär ich doch ein Vöglein nur
dort an dem Wiesenhang,
dann blieb ich auf den Zweigen hier,
und säng ein süßes Lied von ihr,
den ganzen Sommer lang.

Ai si pogués ser només un ocellet
d’allà a la carena,
em quedaria a la seva branca
i li cantaria una dolça cançó,
al llarg de tot l’estiu.
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Herbst

Tardor

Poeta: Ludwig Rellstab (1799-1860)
Es rauschen die Winde so herbstlich und kalt,
verödet die Fluren, entblättert der Wald,
ihr blumigen Auen,du sonniges Grün,
so welken die Blüten des Lebens dahin.

Brogeixen els vents, tardorals i freds,
els camps queden erms, el bosc desfullat,
vosaltres, prades florides, tu, verd solellós,
així es marceixen les flors de la vida, enllà.

Es ziehen die Wolken so finster und grau,
verschwunden die Sterne am himmlischen Blau.
Ach, wie die Gestirne am Himmel entfliehn,
so sinket die Hoffnung des Lebens dahin.

S’estenen els núvols, ombrius i grisos,
desapareixen els estels en el blau celestial.
Ah, com fugen els astres del cel,
així defalleix l’esperança de la vida, enllà.

Ihr Tage des Lenzes, mit Rosen geschmückt,
wo ich den Geliebten ans Herze gedrückt!
Kalt über den Hügel rauscht, Winde, dahin,
so sterben die Rosen des Lebens* dahin.

Dies d’abril enjoiats de roses,
quan estrenyia el cor de l’estimat!
Fred, per sobre els turons, brogeix, vent, enllà,
així moren les roses de la vida*, enllà.

* Rellstab havia escrit «die Rosen der Liebe» (les roses de l’amor), però Schubert ho canvia
per «die Rosen des Lebens» (les roses de la vida).

Das Zügenglöcklein

La campaneta missatgera

Poeta: Johann Gabriel Seidl (1804-1875)

Reflexions sobre el final de la vida.
Kling’ die Nacht durch, klinge,
süßen Frieden bringe
dem, für den du tönst!
Kling’ in weiter Ferne,
so du Pilger gerne
mit der Welt versönst.

Dringa en la nit, dringa,
porta dolça pau
a aquell per a qui sones!
Dringa en la llunyania,
i així reconciliaràs
amb el món el pelegrí.

Aber wer will wandern
zu den lieben andern,
die vorausgewallt?
Zog er gern die Schelle,
bebt er an der Schwelle,
wenn «Herein» erschallt?

Però qui voldrà caminar
seguint els altres estimats
que han partit abans?
Tocarà el timbre amb delit,
tremolarà al llindar
quan sentirà «Endavant»?

Gilt’s dem bösen Sohne,
der noch flucht dem Tone,
weil er heilig ist?
Nein, es kligt so lauter
wie ein Gottvertrauter
seine Laufbahn schließt.

S’adreçarà al fill malvat
que defugirà encara aquest so
per la seva santedat?
No, sonarà
com en cloure el seu camí
aquell qui creu en Déu.

Aber ist’s ein Müder,
den verwaist die Brüder,
dem ein treues Tier

Però si està cansat,
orfe de germans,
i només un animal fidel

an die Welt nicht rauben,
ruf ihn, Gott, zu Dir!

li sigui arrabassada,
crida’l, Déu, cap a tu!

Ist’s der Frohen einer,
der die Freuden reiner
Lieb’ und Freundschaft teilt,
gönn’ ihm noch die Wonnen
unter dieser Sonnen,
wo er gerne weilt!

Si és un dels afortunats
que comparteixen la joia
de l’amor pur i l’amistat,
concedeix-li encara
la felicitat sota aquest sol,
on roman de bon grat!

Die junge Nonne

La jove monja

Poeta: Jakob Nikolaus, Reichsfreiherr von Carigner de Jachelutta (1797-1855)

Experiència mística d’una jove monja que espera ser alliberada del neguit
terrenal pel seu nuvi celestial.
Wie braust durch die Wipfel
der heulende Sturm!
Es klirren die Balken,
es zittert das Haus!
Es rollet der Donner,
es leuchtet der Blitz,
und finster die Nacht
wie das Grab!

Com bramula entre el brancatge
la tempesta udolant!
Cruixen les bigues,
tremola la casa!
Retruny el tro,
resplendeix el llampec,
i fosca la nit
com la tomba!

Immerhin, so tobt’es
auch jüngst noch in mir!
Es brauste das Leben,
wie jetzo der Sturm,
es bebten die Glieder,
wie jetzo das Haus,
es flammte die Liebe,
wie jetzo der Blitz,
und finster die Brust
wie das Grab.

Encara fa poc
sentia dins meu aquesta fúria!
Bramulava la vida
com ara la tempesta,
tremolaven els membres
com ara la casa,
flamejava l’amor
com ara el llampec,
i fosc el pit
com la tomba.

Nun tobe, du wilder,
gewaltger Sturm,
im Herzen ist Friede,
im Herzen ist Ruh;
des Bräutigams harret
die liebende Braut,
gereinigt in prüfender Glut,
der ewigen Liebe getraut.

Ja pots enfurir-te, salvatge,
poderosa tempesta!
Al cor hi ha pau,
al cor hi ha calma;
la núvia amorosa
espera el nuvi amb ànsia,
purificada en la prova incandescent,
beneïda en el matrimoni de l’amor etern.

Ich harre, mein Heiland
mit sehnendem Blick!
Komm, himmlischer Bräutigam,
hole die Braut,
erlöse die Seele
von irdischer Haft!

Espero el meu Redemptor
amb mirada anhelant!
Vine, nuvi celestial,
emporta’t la núvia,
allibera aquesta ànima
de la presó terrenal!
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Horch, friedlich ertönet
das Glöcklein vom Turm!
Es lockt mich das süße Getön
allmächtig zu ewigen Höhn.
Alleluja! Alleluja!

Escolta, amb quina pau sona
la campana de la torre!
El dolç dringar em sedueix omnipotent
cap a les altures eternes.
Al·leluia! Al·leluia!

Nacht und Träume

Nit i somnis

Poeta: Mattkäus von Collin (1779-1824)
Heilige Nacht, du sinkest nieder;
nieder wallen auch die Träume,
wie dein Mondlicht durch die Räume,
durch der Menschen stille Brust.
Die belauschen sie mit Lust;
rufen, wenn der Tag erwacht:
Kehre wieder, heilge Nacht!
Holde Träume, kehret wieder!

Nit santa, ja davalles;
davallen també els somnis,
com el clar de lluna per les cambres,
pel pit silent dels homes.
Ells els espien amb delit;
i criden quan es desvetlla el dia:
Torna, nit santa!
Somnis amables, torneu!

Der Hirt auf dem Felsen

El pastor a la roca

Poeta: Wilhelm Müller (1794-1827)

La part central del poema (des «De pena fonda em consumeixo» fins a «amb
un poder meravellós») és afegida pel mateix Schubert i converteix aquesta
cançó en el seu millor retrat. La figura del pastor, sol a dalt de tot i mirant
cap a les profunditats. El cant primitiu com a crit, com a necessitat d’expressió i d’estirar els braços buscant algú; com a única resposta, la buidor de l’eco.
Total solitud. Solitud i sofriment d’on brolla la música de Schubert, la música
que ha d’arribar al cor dels homes i endur-se’ls cap al cel, la música –la primavera– que el manté viu i el fa seguir endavant.
Wenn auf dem höchsten Fels ich steh’,
ins tiefe Tal herniederseh’,
und singe:
fern aus dem tiefen dunklen Tal
schwingt sich empor der Widerhall
der Klüfte.
Je weiter meine Stimme dringt,
je heller sie mir widerklingt
von unten.
Mein Liebchen wohnt so weit von mir,
drum sehn ich mich so heiß nach ihr
hinüber.

Quan sóc a dalt de la roca més alta,
miro avall cap a la fondalada,
i canto:
lluny, des de la fosca vall profunda,
s’enlaira altiu el ressò
dels abismes.
Com més enllà arriba la meva veu,
més clar em torna el ressò
des de baix.
La meva amor viu tan lluny de mi,
per això em deleixo amb tant d’ardor
cap a ella.

In tiefem Gram verzehr ich mich,
mir ist die Freude hin,
auf Erden mir die Hoffnung wich,
ich hier so einsam bin.
So sehnend klang im Wald das Lied,
so sehnend klang es durch die Nacht,
die Herzen es zum Himmel zieht
mit wunderbarer Macht.
Der Frühling will kommen,
der Frühling, meine Freud’,
nun mach ich mich fertig,
zum Wandern bereit.

De pena fonda em consumeixo,
la joia ha fugit de mi,
a la terra les esperances m’han deixat,
estic tan sol jo aquí.
Tan neguitosa sona al bosc la cançó,
tan neguitosa sona creuant la nit,
estira els cors cap al cel
amb un poder meravellós.
La primavera vol venir,
la primavera, joia meva,
ja em poso a punt,
preparat per al camí.

Je weiter meine Stimme dringt,
je heller sie mir widerklingt.

Com més enllà arriba la meva veu,
més clar em torna el seu ressò.
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Altres Concerts
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C a p e l l a d e s, 1 8 d ’ o c t u b r e d e l 1 9 9 7

CONCERT

DE

CANÇÓ

Miquel Pujadó , veu
MARCEL CASELLAS, contrabaix, RAMON ESCALÉ, piano
TONI ROCOSA, clarinet, saxo i tenora, i QUICO SAMSÓ, bateria

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Pedra foguera
Entre el cranc i l’escorpí
Les marees del temps
Una bona cançó trista
Fum de pipa i pèl de gat
Cançó de les quatre cançons
En clau de lluna
La tomba de Caïm
A fons perdut
Núvols i clarianes

S EGONA

PART

Espines sense rosa
El mussol enlluernat
Barcelona XXI
Fumava només amb tu
Indocència
El principi d’incertesa
D’Austerlitz a Waterloo
Els feies nosa
Als morts no els passa mai
Compte enrere
Lletra i música de tots els temes de MIQUEL PUJADÓ, excepte Els feies nosa, amb música de
CONRAD SETÓ.
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert mitjançant el qual Miquel Pujadó ens
presenta el seu nou disc que porta per títol Núvols i clarianes.
En Miquel Pujadó és un cantautor incansable i prolífic: l’avalen set discos
amb temes propis i dos més amb adaptacions de temes de Brassens. Déu n’hi
do! Va ser amb aquestes adaptacions que precisament vam tenir l’oportunitat de
descobrir-lo a la sala, fent-nos passar una estona distreta i divertida amb la seva
veu clara i melodiosa acompanyada de la guitarra, i el contrabaix de Marcel
Casellas, que avui repeteix formant part del quartet que ens porta Miquel
Pujadó.
En Marcel Casellas és fundador de l’Orquestra Galana i del Quintet
Fibonacci. És un dels noms més prestigiosos associats al jazz i a la música tradicional del nostre país, i a més, aquest estiu ha estat l’arranjador, el contrabaixista i el director d’orquestra del programa de TV3 Bojos pel ball.
En Ramon Escalé, piano, ha format part durant molts anys de La Vella
Dixieland, molt coneguda en el nostre país. Actualment té un grup de jazz
propi i ha estat el pianista al mateix programa de TV3.
En Toni Rocosa, excel·lent amb el saxo i el clarinet (també toca la tenora),
ha participat en orquestres de gran prestigi com l’Orquestra Galana i
Transardània. També ha format part del conjunt en Bojos pel ball.
I, finalment, en Quico Samsó, un dels millors bateries joves del nostre país,
col·labora habitualment en els espectacles de Comediants.
Esperem passar, doncs, una molt bona estona gaudint de la veu i la música
de tots aquests joves valors tant de casa nostra, cosa que sempre ens omple de
satisfacció.
Després us oferirem el refresc habitual.
Amb tots nosaltres,
Miquel Pujadó
canta els temes del seu nou disc Núvols i clarianes, acompanyat per
Ramon Escalé, Marcel Casellas, Toni Rocosa i Quico Samsó.

INTÈRPRETS
MIQUEL PUJADÓ
Veu
Ha enregistrat set discos amb temes
propis i dos més amb adaptacions de
temes de Brassens, a més d’escriure
cançons per a àlbums d’altres intèrprets, com Dyango o La Salseta del
Poble Sec. Considerat com el millor
lletrista i un dels millors melodistes
de la seva generació, ha aconseguit
diversos premis (Disc català de l’any,
Agustí Bartra de poesia, etc.). Ha
actuat amb èxit arreu dels Països Catalans i també a Milà (Teatro Lirico),
París (Théâtre de La Mainate), Madrid (La Cuarta Pared), Euskadi
(Euskal Telebista), Pau (Palau d’Esports), etc. A Capellades tindrà lloc
l’estrena absoluta del seu nou espectacle, basat en les cançons del seu
nou CD Núvols i clarianes i en una
selecció de temes del seu disc anterior
(Brasa de Fènix).

MIQUEL PUJADÓ

pals de paller del cicle Tradicionàrius, creat ja fa deu anys al Centre
Artesà i Tradicional de Gràcia). L’estiu del 1997 ha estat l’arranjador, el
contrabaixista i el director d’orquestra del programa de TV3 Bojos pel
ball.

MARCEL CASELLAS
Contrabaix
Fundador de l’Orquestra Galana i
del Quintet Fibonacci. Abans d’acompanyar Miquel Pujadó, havia
tocat i enregistrat amb altres cantants, com Lluís Llach i Marina
Rossell. És un dels noms més prestigiosos associats al jazz i a la música
tradicional del nostre país (i un dels

MARCEL CASELLAS
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RAMON ESCALÉ
Piano
Durant molts anys, ha format part de
La Vella Dixieland. Actualment té un
grup de jazz propi i ha participat en
diverses experiències teatrals de
caràcter musical, sovint amb l’actor
Quim Lecina. Enguany, ha estat el
pianista del programa de TV3 Bojos
pel ball.
RAMON ESCALÉ

TONI ROCOSA

QUICO SAMSÓ

Clarinet, saxo i tenora

Bateria

Excel·lent saxofonista i clarinetista.
Ha tocat amb grups i orquestres de
gran prestigi, com l’Orquestra Galana i Transardània. També ha format
part del conjunt del programa Bojos
pel ball.

Un dels millors bateries joves del
nostre país. Col·labora habitualment
en els espectacles de Comediants, i
forma part del grup de jazz d’avantguarda Koniek.

TONI ROCOSA

QUICO SAMSÓ
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Altres Concerts
048
C a p e l l a d e s, 2 0 i 2 1 d e d e s e m b r e d e l 1 9 9 7

CONCERT

DE

NADAL

Orquestra de Cambra Nacional de Moldàvia
CRISTIAN FLOREA, direcció

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Concert de Brandenburg núm. 3,
en Sol major, BWV 1048

JOHANN SEBASTIAN BACH

Allegro — Adagio — Allegro

Les quatre estacions
ANTONIO VIVALDI
«La primavera»: Concert núm. 1 en Mi major,
op. 8, RV 209
Allegro — Largo e pianissimo sempre — Danza pastorale. Allegro
Solista: Victor Ferroni

«L’estiu»: Concert núm. 2 en Sol menor,
op. 8, RV 315
Allegro non molto — Adagio — Presto, tempo impetuoso d’estate
Solista: Victoria Jurova

«La tardor»: Concert núm. 3 en Fa major,
op. 8, RV 293
Ballo e canto de villanelli — Allegro — Adagio molto — La Caccia. Allegro
Solista: Natalia Negrouta

«L’hivern»: Concert núm. 4 en Fa menor,
op. 8, RV 297
Allegro non molto — Largo — Allegro
Solista: Angela Moscalu
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S EGONA

PART

Sextet de corda núm. 2, en Sol major, op. 36

JOHANNES BRAHMS

(versió orquestral)

Allegro non troppo — Scherzo. Allegro non troppo
Poco adagio — Poco allegro

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts a aquest concert nadalenc. Hi ha aquí la gran actriu
de teatre Anna Lizaran, que ens visita per primera vegada juntament amb la
seva germana Lola, la popular tieta Victòria de Poble Nou, a qui hem tingut
el goig de veure actuar en aquest escenari amb motiu d’un concert nadalenc.
Estem encantats de tenir-vos avui amb nosaltres!
L’arquitecte d’aquesta sala, Jordi Pagès, juntament amb la seva muller, Sara,
i els seus pares, sovintegen les nostres sessions. I avui, a més a més, ho fan acompanyats de germans, cunyats, sogres i altres parents vinguts de la franja catalana
d’Osca, perquè celebren el bateig del seu primer fill. A la satisfacció de tots els
familiars, hi afegim la nostra i des d’aquí els expressem la nostra més sincera i
sentida enhorabona. Per molts anys!
Aquest concert ens torna a portar el nom de Moldàvia, del qual tan grat record
ens van deixar les violinistes. Avui en retrobarem dues, i com a solistes: l’Angela
Moscalu i la Victoria Jurova. Aprofito ara per dir uns canvis en els solistes: el de
la primavera serà Victor Ferroni, i el de l’hivern, l’Angela Moscalu.
Avui és l’Orquestra de Cambra Nacional de Moldàvia dirigida pel Mestre
Cristian Florea.

D’ell també tenim un record magnífic com a violoncel·lista en un concert de
la primavera del 1994. En aquella ocasió parlàvem d’ell com d’un artista
vital, brillant, emotiu, temperamental... Si bé llavors vam poder apreciar aquestes qualitats com a intèrpret, avui, a més, les podrem gaudir com a director
d’una orquestra que ell sap fer vibrar amb aquella energia que li és tan característica i amb uns músics d’una qualitat excel·lent i entrenats amb exigència
per treure’n un resultat òptim. Recordem que Moldàvia és un dels punts clau
en el món per als intèrprets de corda.
El programa quasi m’atreviria a qualificar-lo de «popular»: tan familiar ens
serà la primera part amb un Concert de Brandenburg de Bach i Les quatre
estacions de Vivaldi. I què millor per acabar que Brahms, compositor fonamental pel que fa a la música de cambra?
Crec que avui tots plegats tenim la sort d’assistir a un concert d’aquells que
recordarem durant molt de temps...
Els comentaris que teniu a les mans tenen la seva anècdota. En el curs
«Com escoltar música», quan li va tocar el torn a Vivaldi, en Joan Vives, professor, flautista i locutor de Catalunya Música, que feia la classe, ens va portar
unes notes sobre Les quatre estacions.Vam pensar que ara fóra interessant que
les tinguéssiu per anar seguint aquesta música tan descriptiva, però faltava una
explicació per a les altres obres. Fa dos dies que ens ho va passar tot per Internet,
divendres ho imprimíem i ahir al matí ja estava a punt. No hem seguit ben bé
l’ordre perquè primer hi ha les tres pàgines de text per a les tres obres i, a continuació, l’explicació dels sonets de Les quatre estacions.
Hi ha els pentagrames, però per als que no els llegeixin, el text està força
detallat, moviment per moviment, i en general, uns versos més que altres, es pot
seguir amb facilitat. Ho podreu comprovar vosaltres mateixos.
Ah! I la reproducció del dibuix de Vivaldi és l’única original.
El nostre reconeixement a Joan Vives per la seva desinteressada i eficient
col·laboració, i també a Ràdio Nacional, que ahir van venir a enregistrar aquest
concert.
Després, com sempre, el refresc.
Acabem desitjant-vos un bon Nadal i Any Nou, i ara, amb tots nosaltres:
L’Orquestra de Cambra Nacional de Moldàvia
amb el seu director Cristian Florea.
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INTÈRPRETS
ORQUESTRA DE CAMBRA
NACIONAL DE MOLDÀVIA
CRISTIAN FLOREA
Director
L’Orquestra de Cambra, fins fa poc
lligada a la Filharmònica de Moldàvia, és un col·lectiu que s’autogestiona, té la seva seu a l’emblemàtica
«Sala de l’Orgue» de Chis, in̆au, la capital del país, i depèn directament del
Ministeri de Cultura de la jove República de Moldàvia.
Ha realitzat diverses gires per
Europa i també els Estats Units.
Compta amb enregistraments de
CD, així com de ràdio i televisió.
També TV3-Televisió de Catalunya
n’oferí un concert dedicat als Concerts de Brandenburg de J. S. Bach.
Des del 1994 el violoncel·lista
Cristian Florea n’és el director titular.
«Es treballa amb serietat, es canta
amb sentiment, amb entrega, amb respecte a la creació del compositor i a
la seva personalitat i, en conseqüència, es fa… MÚSICA. Gràcies a
aquest fet, el concert ha tingut un èxit
extraordinari, posat de manifest tant
per part dels oïdors com també per la
crítica que hi era present, que ha
remarcat el progrés que aquesta formació ha aconseguit en els últims
temps. […] «La unitat de l’Orquestra

de Cambra Nacional, conduïda pel
mestre Cristian Florea, constitueix un
veritable tresor, cosa que reconeix tot
el qui l’escolta» (Diari de Chisin̆au).
«L’Orquestra de Cambra de Chis, in̆au està formada per músics de
corda posseïdors d’una excel·lent
escola» (Diario Sur).
«L’Orquestra de Cambra Nacional de Moldàvia: brillant final. Vam
quedar, des de les primeres notes,
molt favorablement impressionats per
la gran qualitat del so de les cordes
[…]. Hom es podria imaginar l’existència com d’un coixí entre cadascun dels arquets i els instruments
respectius […]. El resultat fou simplement meravellós, atès que ja no es
tractava de cordes pinçades o fregades, sinó que, senzillament, en quedà
la música. La interpretació va ser
excel·lent» (Nice-Matin).
Sobre la Simfonia opus 110 de
Xostakòvitx […]: Una interpretació
sostinguda, sòbria, gràcies a un superb control d’arquets en joc ence-

rat, acabant-se en un bell pianíssim
perfectament suspès» (Le Provençal).
«Ha revelat una formació densa i
manejable, profundament expressiva,

sonant perfectament, tècnicament
molt segura, apta per comunicar les
emocions… Un somni de concert»
(Le Meridional).

C O M E N TA R I M U S I C A L*
PRIMERA PART
JOHANN SEBASTIAN BACH
Concert de Brandenburg, núm. 3
Per parlar dels Concerts de Brandenburg ens hem de situar en els anys en
què Johann Sebastian Bach va estar
vivint a Cöthen, és a dir, entre el
1717 i el 1723, on va treballar al
servei del príncep Leopold, que
professava la religió calvinista. El fet
que els rituals litúrgics calvinistes
fossin molt sobris en l’aspecte musical va fer que la tasca de Bach es
veiés clarament decantada cap al
* A càrrec de MONTSERRAT SITJÀ.

vessant creatiu profà i particularment instrumental.
La gènesi d’aquests concerts ens
porta cap al 1719, tot i que és possible que Bach ja hagués escrit alguns
dels fragments anteriorment.Va ser a
la primavera del 1719 quan el compositor va fer un viatge a Berlín on
va anar a buscar un clavecí encarregat
per la cort de Cöthen. És possible
que en aquella ocasió Bach tingués
l’oportunitat de tocar davant del
marcgraví Christian Ludwig de Brandenburg. L’aristòcrata, impressionat,
podia haver-se interessat per algunes
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composicions. També s’ha dit que
aquesta trobada entre Bach i el
marcgraví es va produir pocs mesos
després, ja el 1720, durant una estada a les aigües de Carlsbad, on Bach
va anar tot acompanyant el príncep
de Cöthen. Sigui com sigui, el cert
és que Bach va enviar al marcgraví
de Brandenburg un plec de sis concerts «per a diversos instruments»
amb data 24 de març del 1721.
Segons sembla, el marcgraví, decebut
d’aquelles composicions, les va
menysprear deixant-les guardades in
aeternum en algun armari o algun
calaix del palau. Poc es podia imaginar l’impressionant relleu que
aquests concerts havien d’aconseguir
en la posteritat.
Quan parlem dels Concerts de
Brandenburg, sovint els qualifiquem
de Concerti grossi pel fet d’oferir-s’hi
un discurs on es contraposen els
diferents solistes i el tutti orquestral.
Aquí, però, cal introduir-hi algun
matís. Per exemple, els concerts
números 1, 3 i 6 presenten una major alternança entre soli i tutti, més en
la línia dels prototípics Concerti grossi, opus 6, de Corelli. En canvi, els
concerts números 2, 4 i 5 presenten
un sensible distanciament entre els
diferents solistes i l’orquestra, seguint
així un plantejament més proper a
l’estructura vivaldiana del concert.
Malgrat tot, la complexitat de l’estructura instrumental i de l’entramat
del desenvolupament musical poden
donar peu a múltiples matisos, que
són els que fan atractiu l’estudi de la

música de Bach tant als estudiosos
com als intèrprets.
El número 3, en Sol major, catalogat com a BWV 1048, està escrit
només per a orquestra de corda sense
cap instrument de vent. Embolcallat
per dos moviments ràpids de gran
dinamisme, on no s’amaga l’afició
contrapuntística de Bach, el moviment central d’aquest concert està
constituït exclusivament per dos
acords del baix continu. Molts especialistes coincideixen a considerar que
aquests dos acords poden emmarcar la
possibilitat que a l’època es pogués fer
una improvisació, terreny en què
Bach era un veritable mestre.
ANTONIO VIVALDI
Les quatre estacions
El 1703, amb vint-i-cinc anys,
Antonio Vivaldi, a qui ja es coneixia
amb el sobrenom de prete rosso (capellà pèl-roig), va deixar la litúrgia
adduint que patia astrattezza di petto
(asma?) i, el mes de setembre d’aquell
mateix any, va entrar a treballar a
l’Ospedale della Pietà. Fundat el
1346, era el més antic dels quatre
orfenats que aleshores hi havia a la
ciutat dels canals i estava destinat a
l’acolliment de noies òrfenes, il·legítimes o abandonades.
La feina de Vivaldi a la Pietà era la
de professor de violí i viola. Ben aviat
publicà algunes de les obres que havia
escrit per a les seves alumnes, com les

Sonates a trio, opus 1 (1705), i les dotze
Sonates per a violí, opus 2 (1708/1709).
En aquest últim recull Vivaldi ja signa
com a Maestro de Concerti, és a dir,
director de l’orquestra.
El seu treball, «callat i infatigable»
com el qualifica el musicòleg Walter
Kolneder, va fer augmentar la qualitat d’aquella orquestra de noies que
en pocs anys es va convertir en un
dels principals atractius musicals
d’una ciutat com Venècia, que no ha
perdut el caràcter turístic que ja té
des del segle XVI. Els concerts, que es
feien els dissabtes a la tarda i tots els
dies de festa després de la missa, eren
d’assistència obligada fins i tot per als
viatgers, sobretot nobles i diplomàtics, que passaven per Venècia. Sabem
també que el lloguer de les cadires
era una de les fonts d’ingressos més
importants per al manteniment de
l’hospital.
No va ser fins l’any 1725 que Vivaldi no va veure publicats a Amsterdam, per l’editor Michele Carlo Le
Cene, els seus dotze Concerts per a
violí, opus 8. El recull es va presentar
sota el títol genèric d’Il Cimento
dell’armonia e dell’invenzione, dedicat al
comte Morzin, parent seu que l’any
1759 contractà Joseph Haydn per dos
anys, al final dels quals va anar a treballar per al príncep Esterhazy.

Sense cap mena de dubte, el veritable atractiu d’aquest recull opus 8
van ser els seus quatre primers concerts, coneguts independentment
com Les quatre estacions. A tall explicatiu, Vivaldi va incloure, al costat
de la partitura, quatre sonets d’autor
anònim, potser escrits per ell mateix,
que són els emprats com a base programàtica dels quatre concerts. En
aquests sonets es descriuen tota una
sèrie d’escenes camperoles, fenòmens climatològics i elements de la
natura en general... tot plegat un
gran quadre de caràcter bucòlic on
de forma magistral es retraten musicalment, amb tota mena de detalls,
cadascuna de les estacions.
En el pròleg de la mateixa edició
Vivaldi reconeix que ja feia cert
temps que havia escrit Les estacions,
però que abans de fer-les imprimir
n’havia fet una revisió. No sabem,
per tant, la data exacta de composició, però sí que ben aviat aquests
concerts, i en particular la Primavera,
van assolir una gran popularitat a
Europa, especialment a França, on
fins i tot el rei Lluís XV havia demanat en més d’una ocasió que li fos
interpretada, i el filòsof Jean-Jacques
Rousseau en va fer una transcripció
per a flauta sola.
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S EGONA PART
JOHANNES BRAHMS
Sextet de corda núm. 2,
en Sol major, op. 36
Johannes Brahms va començar a
treballar en la composició d’aquest
sextet l’estiu del 1864 aprofitant la
seva estada a Baden-Baden, tot i que
no el va enllestir fins a l’hivern següent. Feia només quatre anys que
Brahms havia acabat el seu primer
sextet per a corda, primera obra escrita després d’haver fixat la seva residència a Viena i que tant va agradar a
Clara Schumann i al violinista Joseph
Joachim, amics íntims a qui Brahms
demanava sovint consell i opinió
sobre les obres que componia.
En aquest segon sextet Brahms
mostra de forma sensible un canvi
d’orientació estètica en la seva música, tendint cap a una major subtilesa i
a un llenguatge refinat, imbuït del
recolliment que havia de caracteritzar
la seva producció de maduresa, particularment de cambra. Segurament va
ser aquest petit gir que es començava
a percebre el que va provocar que,
quan el Sextet opus 36 va ser interpretat per primera vegada a Viena el dia
3 de febrer del 1867, la crítica el rebés
com una obra «cerebral». Un altre crític, amb més intuïció, va comentar
que «el refinament del llenguatge
polifònic emprat pel compositor és
probablement massa subtil per ser
captat en una primera audició...». La

veritable estrena, però, s’havia fet un
quant temps abans en el marc dels
Concerts Mason de Nova York.
El primer moviment (Allegro non
troppo), construït sobre l’habitual estructura bitemàtica de la forma sonata, sembla evocar els boscos de Baden:
un suau trèmolo de la viola sobre el
qual Brahms construeix dos intervals
de quinta amb el violí (Sol-Re i Mi
bemoll-Si bemoll) evoca així un cant
d’ocells sobre els moviments de les
fulles dels arbres? També apareix un
tercer tema en forma de referència
musical a un dels amors del compositor: Agathe von Siebold. En la nomenclatura germànica AGATHE es
correspondria a les notes La-Sol-LaRe-Si-Mi, que justament apareixen
de forma discreta després de l’exposició del segon tema.
El segon moviment és l’Scherzo
(allegro non troppo) a 2/4. És escrit
sobre el ritme d’un ländler, que fa que
mantingui un cert vincle amb l’element popular, amarat, però, d’un esperit llunyà, evocador. Segueix el Poco
adagio, construït a partir d’un tema de
gran lirisme, del qual sorgeixen un
total de cinc variacions on Brahms
aconsegueix una gran força dramàtica. És destacable que les grans mostres
d’habilitat tècnica que el compositor
ens mostra en els respectius desenvolupaments d’aquests dos moviments
(inversions temàtiques, desplaçament
d’accents, etc.) no ofeguen per a res la
sensació de bellesa que percep l’oient.

El darrer moviment és un seductor, a voltes exuberant, Poco allegro,
que a més d’un farà pensar en la
música de Mendelssohn. Sota una

estructura propera a la d’un rondó,
aquí podrem tornar a sentir la divisa
temàtica evocadora d’Agathe von
Siebold.
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REGIÓ 7, DIA 18 DE DESEMBRE DEL 1997

Altres Concerts
049
C a p e l l a d e s, 1 4 d e f e b r e r d e l 1 9 9 8

CONCERT

DE JAZZ I

NOVA CANÇÓ*

Manel Camp, piano

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Suite Basicjazz

MANEL CAMP

1. Obertura
2. En la foscor
3. Imatges
4. Balada
5. Lluminós
6. Blues en Fa
7. Sentimental
8. Amics
9. Comiat
10. Mirant l’horitzó
11. Airejar
12. Capvespre

S EGONA

PART

Suite Nova Cançó Catalana
1. Al vent (Raimon)
2. Mercè (M. del Mar Bonet)
3. L’home del carrer (Francesc Pi de la Serra)
4. Homenatge a Teresa (Ovidi Montllor)
5. La gavina (Popularitzada per Marina Rossell)
6. L’estaca (Lluís Llach)
7. Ara que tinc vint anys (Joan Manuel Serrat)
* Aquest concert fou enregistrat en directe per a un nou disc compacte.

MANEL CAMP
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert especial que ens ofereix el compositor i
intèrpret Manel Camp.
És la tercera vegada que Manel Camp és a Paper de Música i la primera
que hi toca en solitari.
Sempre he pensat que si ens podíem permetre el luxe de tenir un artista de
la seva talla era degut, únicament i exclusivament, a la seva generositat, al seu
caràcter, que exclou tot divisme i el fa una persona planera, senzilla i bona, que
ens honora, no solament venint a tocar, sinó que avui, a més, estrena programa
i l’enregistra per fer-ne un compacte de propera aparició.
La veritat és que a nosaltres ens omple de satisfacció saber que de la veïna
ciutat de Manresa hagi sortit un artista tan complet i excepcional com és en
Manel Camp. Complet perquè abraça una notable diversitat musical: des de
temes de pel·lícules fins a música de cambra, d’orquestra i ballets, per acabar amb
aquell jazz tan seu, tan elevat i tan complex, que impressiona qualsevol públic.
De fet, el recital d’avui n’és una mostra, d’aquesta diversitat de què parlàvem: a la primera part, la Suite Basicjazz; a la segona part, la Suite Nova
Cançó Catalana, per a la qual ha seleccionat el tema més popular de cada un
dels nostres principals cantautors, i els ha enllaçat i els ha convertit en una única
suite, una forma musical que ens porta a la ment el record del món clàssic amb
unes composicions actuals.
Excepcional pensem que ho és perquè, sigui quina sigui la seva obra, sempre
té una alta qualitat, cosa que no és freqüent en compositors tan prolífics com és
el seu cas.

Per això no ens hem d’estranyar que, contínuament, els que el coneixen el
vagin a buscar per demanar-li obres, acompanyaments, idees musicals, etc., que
ell produeix amb aquella inspirada facilitat, pròpia de la gent de geni. Perquè
en Manel Camp, com tants altres, és un treballador incansable de marca major.
El que passa és que per a la majoria dels mortals que treballem el resultat és
feina, però quan els que treballen són ARTISTES, amb majúscules, el resultat
és ART. I, si no, que ho preguntin al gran poeta Miquel Martí i Pol, que avui,
acompanyant Manel Camp, ens visita per primera vegada; o al gran escriptor,
més assidu al Paper de Música, Jaume Cabré, o a un altre notable compositor
i guitarrista també present avui aquí, en Jaume Torrent.
No voldria acabar, però, sense dir-li a l’admirat Miquel Martí i Pol que
estem realment encantats de tenir-lo avui amb nosaltres, així com a en Lluís
Serrahima, promotor d’Els Setze Jutges de la Nova Cançó catalana, que ens
visita també per primera vegada.
El nostre agraïment a Ràdio Nacional d’Espanya, que amb el seu enregistrament contribueix a la difusió radiofònica dels nostres artistes.
Tant a la primera part com a la segona, ens demanen que no aplaudiu entre
les diferents peces.
La suite BasicJazz que avui estrenem és una versió concertística, a diferència
de la publicada a l’Editorial Boileau, que correspon a una versió pedagògica.
Després, com sempre, el refresc.
Amb tots nosaltres aquest excepcional artista - compositor - intèrpret:
Manel Camp.
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INTÈRPRET
MANEL CAMP
Piano
La carrera d’aquest músic manresà
l’ha portat a nombrosos festivals de
jazz internacionals: Grenoble (França), Birštonas (Lituània), Moscou,
Txeboksari i Iaroslav (Rússia), Mardel Jazz (Argentina), Boston (EUA),
Barcelona, Madrid, Sant Sebastià (on
obtingué el Premi al Millor Solista
1986), Granada, Mallorca, Salamanca, etc. Ha col·laborat com a arranjador, director musical, compositor o
intèrpret amb molts dels grans noms
de la cançó catalana, del jazz i el rock
i de la música clàssica.
És autor de la música de moltes
pel·lícules (La muchacha de las bragas
de oro, Fanny Pelopaja, El complot dels
anells, Un negre amb un saxo, Y el
mundo marcha, Gràcies per la propina,
etc.) i Premi Nacional de Cinematografia 1992 de la Generalitat de
Catalunya per la pel·lícula La última
frontera. Ha escrit també obres de

cambra (Ressorgir, per a veu, piano,
tenora i orquestra; Símbols, Petita suite
per a orquestra de joves, etc.) i ballets
(L’hora de filar, Canigó, etc.).
Part de la seva música es recull en
discos com: Poesia secreta, Primer viatge, La meva petita terra, Escàndols, El
complot dels Anells, Viu, Ben a prop,
Diàlegs, Ressorgir, Duets, Contrast,
Coratge i Rosebud; i en partitures,
com els àlbums per a piano i la sèrie
«BasicJazz» que l’Editorial Boileau
està publicant.
Ha estat director musical de
l’Aula de Música de Barcelona i del
Taller de Música Moderna Esclat de
Manresa. Imparteix assíduament cursos sobre composició, improvisació i
interpretació pianística.
Altres distincions que li han estat
atorgades són el Premi Bages de
Cultura 1984, el Premi a la Millor
Composició Discogràfica 1985 de la
Generalitat de Catalunya, el Premi a
la Millor Interpretació Musical 1988
de Ràdio 4 (RNE), els premis Iniciativa 1992 i 1997 de l’Obra del Ballet Popular i el Premi Altaveu 1996
als seus 25 anys d’obra creativa.
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Altres Concerts
050
C a p e l l a d e s, 1 4 i 1 5 d e m a r ç d e l 1 9 9 8

MÚSICA BARROCA I TXECA
Orquestra de Cambra

Musica Bohemica de Praga
JAROSLAV KRC̆EK, direcció

P R O G R A M A*
P RIMERA

461

PART

Suite per a corda i vent,
en Sol menor

ANDREAS HAMMERSCHMIDT

Paduan — Courrente — Aria
Blallet — Mascharade

Concert de Resurrecció, op. 26

B. ARTHAPSO

Solista: Jarmila Miháliková

Concert per a oboè d’amor, corda
i baix continu, en La major, TWV 51:A2

GEORG PHILIPP TELEMANN

Siciliano — Allegro — Largo — Vivace
Solista: Gabriela Krcková

Opella nona de la Beata Vergine Maria

JOSEF ANTONÍN PLÁNICKY

Soprano: Jarmila Miháliková

Danses anònimes de l’època del barroc txec
Allia
Allia phantasia
Allia non illepide
La dansa
Saltus civilis
* Dia 14 de març del 1998.

ANÒNIM

S EGONA

PART

Cançons i danses populars txeques
de l’època del barroc i del classicisme
Luzicky tanec (Dansa de la regió de Luzice)
Ta nasa lavecka (Cançó sobre el banquet favorit)
Letel, letel roj (Quan es va aixecar l’eixam d’abelles)
Okolo javora (Prop d’un salze)
Tanec (La dansa)
Povez ty me hvezdicko ma (Què m’explicaràs, petit estel meu?)
Az budou lovit (Quan vagin de cacera)
Ma zlate maticka (La meva adorada mamà)
Pockej zastav maly formanecku (Espera i atura’t una mica, petit carreter)
Az pojedu vorat (Quan vagis a llaurar)
Dlouho Honzícku, dlohuo k nám nejdes
(Ja fa molt temps que no véns a casa meva, Joanet)

Kaca ma, Kaca ma (Què té Caterina? Què té?)
Coz tak tem Zalinskejm pekne vyhravajou (Cançó als Zalinski)

P R O G R A M A*
P RIMERA

PART

La fusta es vesteix de música

JAROSLAV KRC̆EK

Air
Una balada per al cant, basada en un text de la poesia popular txeca
Jarmila Miháliková, soprano

Variacions sobre una melodia popular txeca
(Quan es van aixecar els llauradors)
Dues cançons de bressol
Jarmila Miháliková, soprano

El mundillo ( Variació sobre una melodia popular)
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Gabriela Krc̆ková, oboè; Lenka Koubková, violí

Cançons (sobre un text de poesia popular)
Quan la meva mare anava al camp
L’hússar va portar el cavall a ferrar
Em fa molta llàstima
Jo, la promesa de l’hússar
És que no em coneixen?
Jarmila Miháliková, soprano; Lubomir Vraspir, tenor;
Jaroslav Krc̆ek, baríton.

S EGONA
Concert per a arpa, en Si b major,
op. 4/6, HWV 294

PART

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Andante. Allegro
Larghetto (cadenza: Auriacombe)
Allegro moderato

Concert per a fagot i orquestra
Allegro
Largo
Allegro
* Dia 15 de març del 1998.

ANTONIO VIVALDI

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts a aquest concert en què ens visita l’Orquestra de
Cambra Musica Bohemica, de Praga, de la República Txeca, fundada fa 23
anys, és a dir, àmpliament consolidada, la més consolidada de les que han passat
per aquesta sala, punt important tenint en compte la colla de membres que la
componen: 11 excel·lents instrumentistes i tres cantants, segons diu el seu currículum. El director, Jaroslav Krc̆ek, és a més a més compositor (avui tota la primera part serà d’obres d’ell) i té un germà en l’orquestra, que toca, a part del clarinet, tres instruments més, és a dir, que això de la música ja els ve de família.
L’originalitat d’aquesta orquestra rau en el fet que són investigadors consagrats a la música històrica, especialment obres del barroc i prebarroc txec i mundial, trobades sovint als arxius dels vells monestirs. Això els obliga a tocar també
amb instruments no tradicionals, extrets de l’antic folklore del seu país, originals
en alguns casos o fins i tot creats per ells mateixos si cal: realment són gent que
porta la música molt endins!
La segona part d’aquesta tarda, a més dels concerts de Händel i Vivaldi, es
completarà amb algunes de les cançons i les danses de la segona part d’ahir.
Serà, doncs, un concert molt variat, i penso que ens aportarà una experiència
nova tot acostant-nos més a aquest país, desconegut per a alguns de nosaltres,
que com d’altres països de l’est compensa la seva pobresa material amb l’extraordinària riquesa de la cultura i de l’art musical.
Crec que aquest cap de setmana haurem tingut un dels nivells més alts que
hem conegut durant aquests 10 anys de Paper de Música i que la vetllada d’avui serà de les que deixen un grat record. I sortirem més rics perquè de la mà
de Musica Bohemica de Praga coneixerem una mica més el seu poble a través
de la seva música.
No vull acabar sense expressar públicament el meu profund reconeixement a
Carme Picanyol, la seva agent musical, perquè és ella qui ens ha ofert la gran
oportunitat de tenir una orquestra d’aquesta categoria a Paper de Música.
Gràcies, Carme!
La solista del concert d’arpa i orquestra serà Hana Milerova, de l’Orquestra
Simfònica de Praga. El solista del concert de fagot i orquestra serà Jindrich
Koman, de l’Orquestra Opera Mozart, també de Praga.
I ara us deixem amb Musica Bohemica de Praga, conduïts pel seu director
i cap artístic Jaroslav Krc̆ek.

INTÈRPRETS
MUSICA BOHEMICA

DE

PRAGA

Orquestra de cambra fundada a Praga
l’any 1975 pel compositor i director
Jaroslav Krc̆ek i el seu germà Josef
Krc̆ek.

JAROSLAV KRC̆EK
Director i cap artístic
LENKA KOUBKOVÁ
Violí
JIRI STRUNC
Violí
JAN ZADNIK
Viola
JOSEF PRAZAK

JOSEF PRAZAK
Violoncel
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JIRI RUBES
Contrabaix
GABRIELA KRC̆KOVÁ
Oboè, oboè d’amor, flautes dolces
JOSEF KRC̆EK
Clarinet, címbal, flautes dolces,
tarogató
VLADIMIR KRAFFER
Flauta, flautes dolces

JARMILA MIHÁLIKOVÁ

KATERINA KOPECKÁ
Flauta, flautes dolces
HANA MILEROVÁ
Arpa
JARMILA MIHÁLIKOVÁ
Soprano
LUBOMIR VRASPIR
Tenor

GABRIELA KRC̆KOVÁ

L’orquestra està formada per deu
excel·lents instrumentistes i tres cantants. Tots els components de l’orquestra toquen, segons les necessitats
de l’obra, altres instruments històrics
i originals.
Musica Bohemica està consagrada a la música històrica, especialment
a les obres del barroc i prebarroc
txec i mundial, trobades sovint als
arxius de vells monestirs. També
interpreten música contemporània
composta pel seu propi director,
Jaroslav Krc̆ek.
L’originalitat d’aquesta agrupació
es troba en l’espontaneïtat de la seva
interpretació, una musicalitat plena
d’alegria i una dramatúrgia molt
acurada i estudiada, altament apreciada pel públic i la crítica de tot el
món. La interpretació viva, sense
afectació, mou el públic a una
col·laboració improvisada. Hi contribueix també l’ús d’instruments no
tradicionals, extrets de l’antic folklore del seu país, originals en alguns
casos o creats per ells mateixos en
altres ocasions.

HANA MILEROVÁ

JAROSLAV KRC̆EK

Una part molt important de l’activitat desenvolupada per Musica
Bohemica es dedica a concerts especialment adreçats a nens i joves. En
aquest tipus de programes són uns
autèntics especialistes.
Magistralment conduïts per Jaroslav Krc̆ek, la música del grup es pot
escoltar molt freqüentment a les emissores de ràdio i televisió txeques.
Han compost també música per a
algunes pel·lícules i obres de teatre i
disposen d’una dilatada obra discogràfica.
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KATERINA KOPECKÁ

Altres Concerts
051
C a p e l l a d e s, 4 d ’ a b r i l d e l 1 9 9 8

CONCERT
SISÈ CURS INTERNACIONAL

DE
DE

PROFESSORS

MÚSICA

DE

CAMBRA

DE

CAPELLADES

Silvestri String Quartet
DORU POP i CASANDRA DIDU, violí
CARIDAD ZARZO, viola; RASVAN NECULAI, violoncel

Suzanne Bradbury , piano
Cristian Florea , violoncel

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Adagio i allegro per a quartet de corda

DMITRI XOSTAKÒVITX

Quintet amb piano, en Sol menor, op. 57

DMITRI XOSTAKÒVITX

Preludi. Lento
Fuga. Adagio
Scherzo. Allegretto
Intermezzo. Lento
Finale. Allegretto

S EGONA

PART

Quintet per a dos violins, viola i dos violoncels, FRANZ SCHUBERT
en Do major, op. pòstum 163, D. 956
Allegro ma non troppo
Adagio
Scherzo (Presto). Trio (Andante sostenuto)
Allegretto
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P R E S E N TAC I Ó *
El Curs Internacional de Música de Cambra de Capellades és, cada any, una
notícia excel·lent per als músics i per als amants de la música.
La bona salut d’aquest curs es fa palesa en el nombre de convocatòries, en el
nombre creixent d’alumnes inscrits, en l’adjectiu «internacional» que podem aplicar tant al professorat com als països de procedència dels alumnes (de diversos
punts d’Europa i Àsia), i en el complement del nom «de cambra», que fa referència a aquesta faceta de la música on es concentra l’essència de la música, de la
mateixa manera que en la poesia es concentra l’essència de l’expressió literària.
La música de cambra posa en evidència la capacitat i la sensibilitat interpretatives dels músics fins al punt que cada intèrpret d’un conjunt de cambra té un
paper més protagonista que no quan actua dins de l’orquestra (tot i que la responsabilitat artística sigui la mateixa, com ho és també la del solista). Però
també la música de cambra és el gènere ideal per ser ofert amb naturalitat en
espais reduïts, fins i tot en àmbits privats, amb l’única pretensió de gaudir de la
música. Per als músics joves, aquest Curs és un estímul obert i palpitant, ja que
(aquestes coses no es poden amagar gaire temps) saben que el tracte i la dedicació
que reben per part del professorat és immillorable.
L’adjectiu «internacional» al qual em referia abans no ha de fer oblidar que
cursos com el de Capellades estan ajudant també els músics joves del país a completar la seva formació i a convertir-se en la taca d’oli que vagi estenent el gust per
l’art i l’interès per la música amb l’ajut del seu instrument i la seva sensibilitat.
JAUME CABRÉ
Escriptor

L’ALCALDE DE CAPELLADES, XAVIER BARTROLÍ,
DURANT LA PRESENTACIÓ DEL CONCERT

* Aquesta presentació correspon al desplegable del curs, adreçat als alumnes interessats.

INTÈRPRETS
SILVESTRI STRING QUARTET
Quartet en residència a la
Universitat de València
– Primer premi exclusiu al Concurs
Internacional de Quartet de Corda
Rotary Internacional de Cremona
(4a edició).
– Primer premi absolut i premi especial «Carlo Soliva» al Concurs Internacional de Cambra de Casale Monferrato (5a edició).
– Medalla d’Honor del president de
la República Italiana.
– Medalla d’Or del Trofeu Internacional Medusa Aurea de l’Accademia Internazionale di Arte Moderna de Roma.
– Premi del diari La Stampa.
– Premi-beca «Alfredo Casella».

Constituït el 1988 per membres
de l’Orquestra Filharmònica de Bucarest, Romania, el Quartet Silvestri
es va perfeccionar com a quartet
professional amb les més grans personalitats en aquest camp: quatre

DORU POP

anys d’especialització a Florència i
Siena (Itàlia) amb Piero Farulli –viola del Quarteto Italiano– van marcar
definitivament el seu estil interpretatiu. Així mateix, van perfeccionar-se a
Itàlia, amb Mílan Skampa –violista
del Quartet Smetana–; a Londres,
amb Norbert Brainin i Martin Lovet,
del Quartet Amadeus; a París, amb
Kikue Ikeda, del Quartet Tokyo, i
amb Walter Levin i Henry Meyer,
del Quartet La Salle, a Evian amb el
Quartet Guarneri, i a Provença amb
el quartet Ysaÿe; a Keerkrade, Holanda, amb Walter Levin –primer violí
del Quartet La Salle–, etc.
Invitats per prestigioses societats de
concerts, actuen a Espanya, Itàlia, Alemanya, Holanda, Romania, França,
Anglaterra, Mèxic, Portugal... i fan
classes magistrals de música de cambra
i instruments a diversos cursos internacionals de perfeccionament.
El gener del 1996 van tocar davant de Sa Majestat la reina Sofia al
tradicional concert d’Any Nou. Des
del 1995, el Silvestri és quartet en
residència a la Universitat de València. El 1997 va ser l’any del llança-

CASANDRA DIDU
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CRISTIAN FLOREA
Violoncel·lista i director

CARIDAD ZARZO

ment de dos CD: el primer, amb el
quartet La mort i la donzella, de
Franz Schubert, enregistrat, editat i
distribuït per Musicosophia International d’Alemanya, i el segon, enregistrat amb la pianista Suzanne
Bradbury, amb quintets de Schumann i Bartók, editat i distribuït
per la casa ASV de Londres.
El nom del quartet és un homenatge a l’eminent compositor i director d’orquestra romanès Constantin
Silvestri, director principal de l’Orquestra Filharmònica de Bucarest i,
després, de la Darthmouth Symphony Orchestra, d’Anglaterra, on
va viure, compondre i dirigir fins al
final de la seva vida.

RASVAN NECULAI

Nascut a Romania, ja des de les seves
primeres aparicions en públic és considerat un músic de gran talent. Així
en deixen constància premis internacionals (Belgrad, Colmar-1978, Ginebra-1979 i ARD de Munic-1982).
Ha estat violoncel solista de les
orquestres Tonhalle i Opernhaus de
Zuric i de l’Orquestra Simfònica de la
Ràdio de Baden-Baden. Desenvolupa
la seva activitat pedagògica a Friburg
de Brisgòvia i Trossingen (Alemanya).
Fa concerts i recitals de violoncel per
tot Europa i els Estats Units, així com
gravacions de discos, compactes, ràdio
i televisió. Gairebé totes les obres importants escrites per al violoncel figuren en el seu repertori.
Compagina internacionalment la
seva activitat solística amb la de director i col·labora amb orquestres com
la Simfònica de Madrid, la Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya, la Filharmònica George Enescu
de Bucarest, els Solistes de Praga, els
Solistes de Montpeller-Moscou o la
Filharmònica de Monterrey (Mèxic).
Fundà la seva pròpia orquestra de
cambra, la Kammerorchester Cristian
Florea de Friburg (Alemanya).
Actualment viu a Catalunya, exerceix de violoncel·lista i pedagog i és
professor de música de cambra al
Conservatori de Tarragona. És director titular de l’Orquestra de Cambra
Nacional de Moldàvia i director i
fundador de l’Orquestra Simfònica
Europea.

CRISTIAN FLOREA

SUZANNE BRADBURY
Piano
Nascuda a Califòrnia, es va criar a
Espanya. Els seus mestres més importants foren José Ortiga (Madrid) i,
més tard, Ludwig Hoffmann (Munic). Als dotze anys va fer la seva presentació amb el Concert en Re major
de Haydn a Alcoi (Alacant) i, dos
anys més tard, oferí un recital a la
televisió de Nova York.
Després de continuar els estudis als
Estats Units, Àustria, la Gran Bretanya
i Alemanya, fou invitada per Wilhelm
Kempff al seu curs magistral de
Positano, del qual va néixer una llarga
amistat musical.
En la persona de Stefan Askenase
va trobar durant molts anys un conseller musical de gran valor. Suzanne
Bradbury fou distingida amb el premi
de Jornades Musicals per a Solistes
Joves, organitzades per l’estació radiofònica de Hesse. A partir d’aquest
moment fou contractada per quasi
totes les cadenes de radiodifusió alemanyes, per la BBC de Londres i per

SUZANNE BRADBURY

la Radio Suisse Romande, a més d’oferir concerts en directe regularment
per tot Europa i Amèrica.
El 1991 va tocar al Palau March
de Palma de Mallorca, en la sèrie de
Concerts Clàssics del Segle XX, amb
el Quintet de Vent de la Filharmònica
de Berlín i, posteriorment, ho va
repetir amb el mateix quintet i la mateixa orquestra el febrer de 1992. En
l’actualitat segueix tocant regularment amb aquesta formació, així com
amb d’altres instrumentistes de la
mateixa filharmònica.
És fundadora del Festival de
Música d’Allensbach, Llac de Constança, i en fou la directora artística
durant deu anys. Des que ha tornat a
Mallorca amb la seva família, pren
part activa en la vida musical de l’illa
i ha actuat repetidament a l’Auditorium com a solista, amb el Quartet
Sinnhoffer de Munic, amb el violoncel·lista Mark Drobinsky i amb l’Orquestra Simfònica de Palma, a més
de convidar músics a participar en
els nombrosos festivals que se celebren a l’illa.
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ESPECIAL FEDERICO GARCÍA LORCA
en commemoració del centenari del seu naixement

a càrrec de la gran dama de l’escena i del cinema

Aurora Bautista

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Elegía a Doña Juana la Loca
De Feria
Caballitos
Luna de feria
Verbena

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, teatre
Selecció de fragments

Diván del Tamarit

S EGONA

PART

Selecció de poemes

Sonetos del amor oscuro
Selecció de poemes

Teoría y juego del duende, conferència
Selecció de fragments

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías
La sangre derramada
Cuerpo presente
La imatge de fons d’aquesta pàgina s’ha obtingut del llibre Ferias, en el que es reprodueixen
13 poemes inèdits escrits per Federico García Lorca durant l’estiu del 1921. Ferias fou publicat l’abril del 1997 per Ramon Soley, Edicions Delstre’s, Banys Nous, 6, 08002 Barcelona.
Tres dels poemes estan inclosos en el programa d’aquesta sessió.

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquesta vetllada especial dedicada a Federico García
Lorca, amb motiu del centenari del seu naixement.
Per celebrar-ho tenim amb nosaltres una figura entranyable i de primera fila:
Aurora Bautista!
Atesa la seva vinculació amb el cinema, hem demanat a un amic nostre (la
seva discreció no ens permet desvetllar-ne el nom) expert en aquesta matèria, i
d’altra banda excel·lent coneixedor del llenguatge poètic (ell mateix escriu poesia
i tradueix autors clàssics), de fer aquesta presentació que llegiré tot seguit.
«La popularitat del cinema, l’amplíssima xarxa de locals d’exhibició i la possibilitat de contemplar, al mateix temps, una mateixa obra en diversos punts
geogràfics ben allunyats entre ells, han estat sovint el mitjà de coneixença i la
forja de la celebritat de moltes actrius i de molts actors. D’uns intèrprets que,
en un bon grapat de casos, duien a les espatlles una sòlida i ben preuada carrera teatral, i per als qui, tot i haver-los procurat un merescut prestigi, l’abast de
la seva fama assolia límits, potser més intensos, però no pas més estesos que
aquells que procuraven les seves projeccions cinematogràfiques.
En la memòria del gran públic –en els nostres primers records sobre l’actriu–
la figura d’Aurora Bautista està indestriablement lligada a les produccions de
Cifesa i al director cinematogràfic Juan de Orduña. La seva col·laboració per
a la “torxa dels èxits” donà títols tan famosos, controvertits i emblemàtics del
cinema de l’autarquia com Locura de amor, Agustina de Aragón o Teresa de
Jesús. En aquell cinema històrico-patriòtic, l’actriu impregnà de vida, de
vigoria i de somnis els personatges que li foren encomanats.
Aurora Bautista, però, fou sensible a d’altres menes de mirada en el cinema
espanyol, ja en aquella època, tot treballant amb cineastes com Manuel Mur
Oti (Condenados) o Juan Antonio Bardem (Sonatas) i més tard, en aquesta línia,
col·laborà amb el Nuevo Cine Español en un títol cabdal de la filmografia hispana: La tía Tula. Amb aquesta pel·lícula agermanaria el reconeixement del
públic i l’aplaudiment de la crítica, aplec que es reproduí, anys després, amb
Extramuros, film dirigit també per Miguel Picazo.
La seva filmografia no ens ha de fer oblidar la seva tasca teatral. Després de
descobrir, en els llenços de projecció de les sales, que Aurora Bautista era una
primera actriu del nostre cinema, anàrem assabentant-nos que era una gran
dama dels nostres escenaris. La seva dilatada carrera teatral, iniciada en els cur-

sos de Marta Grau a l’Institut del Teatre de Barcelona, féu eclosió amb El
somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare i es perllongà, per terres
espanyoles i llatinoamericanes, amb un reguitzell d’obres d’Anouilh, Cocteau,
Benavente,Vargas Llosa, Faulkner, Williams, Schiller o García Lorca. Tocant a
aquest autor, participà de forma ben activa a l’homenatge que se li reté, el
1976, al seu poble nadiu de Fuentevaqueros.
Avui el poeta i l’actriu tornen a trobar-se en aquesta sala, i aquest encontre
ens permet, lluny de la distància imposada per la pantalla cinematogràfica,
d’apropar-nos al treball emocionant i emocionat de l’actriu, de gaudir de la
seva saviesa escènica, d’assaborir els delicats i diversos matisos del seu art.
Deixem, doncs, que la veu de l’actriu es fongui amb els mots del poeta.
Deixem que ens esbatani el balcó del seu talent artístic i que el cel de la poesia lorquiana s’escampi entre nosaltres. Així ho deia l’autor en els seus versos:
“Se dejó el balcón abierto
y al alba por el balcón
desembocó todo el cielo.”
Fruïm, doncs, de l’aliatge de la veu i de la paraula i deixem que la seva fusió
torni a fer néixer, exactament cent anys més tard, l’estimat poeta entre nosaltres.»

A diferència del que s’indica en el programa, la sessió es farà sense entreacte
per no interrompre el clima que es va creant a mesura que avança el recital.
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AURORA BAUTISTA

INTÈRPRET
És molt difícil, en poques línies, sintetitzar la vida artística d’algú que
forma part no només de la història
del cinema i el teatre espanyols, sinó
d’aquella memòria sentimental que
sempre transcorre paral·lela al fet
artístic i queda presonera als nostres
ulls i al nostre cor. Ens estem referint
a l’actriu

AURORA BAUTISTA
Després de tres anys a l’Institut del
Teatre de Barcelona, Cayetano Luca
de Tena li ofereix ser la primera
dama jove de la Compañía de Teatro

Español de Madrid. Debuta professionalment a El sueño de una noche de
verano, de Shakespeare. La mateixa
temporada, al Teatro de Cámara, fa
Antígona, de Jean Anouilh, i El águila
de dos cabezas, de Jean Cocteau.
Després d’haver-la vist interpretant
La conjuración de Fiesco, de Schiller, el
director de cinema Juan de Orduña
li ofereix la protagonista de Locura de
amor, pel·lícula sobre la vida de la
reina Joana. Així inicia la seva carrera
cinematogràfica, signant una ex-clusiva per a tres anys amb Cifesa, per a
qui roda Agustina de Aragón,
Pequeñeces i Santa Teresa de Jesús, dirigides totes per Juan de Orduña.
Posteriorment, torna al teatre
amb l’obra Réquiem para una mujer,
de Faulkner, adaptada per Albert
Camus, que va constituir un gran
triomf, seguit amb la posada en escena de La gata sobre el tejado de zinc
caliente, de Tennessee Williams. És en
aquest moment quan comença a
gestar-se la possibilitat de representar
el teatre del nostre inoblidable Federico García Lorca. Així, el 1961, no
sense dificultats, com ens explicava a
la Casa-Museo García Lorca de
Fuentevaqueros l’inoblidable Luis
Escobar, es representa Yerma, al Festival de Spoleto, a Itàlia, amb Aurora
Bautista i Enrique Diosdado com a
protagonistes. José Caballero va realitzar els decorats de l’obra. Després
del gran èxit de Spoleto –on la
mateixa Conchita García Lorca interpreta el paper de «la vieja pagana»–, Yerma és representada al Teatro

Eslava de Madrid, també sota la
direcció de Luis Escobar.
El 1964, i dirigida per Miguel Picazo, Aurora Bautista roda la pel·lícula La tía Tula, a partir de l’obra de
Miguel de Unamuno, que va ser nominada a Hollywood per a l’Òscar a
la millor pel·lícula estrangera. La tía
Tula és considerada una de les millors pel·lícules de la història del cinema espanyol.
A Mèxic, l’actriu representa l’obra
La maestra milagrosa de William Gibson i La zapatera prodigiosa –dirigida
per Cecilio Madanes–, de Federico
García Lorca, de qui també havia enregistrat en disc, a finals de la dècada
dels cinquanta, Doña Rosita la soltera
o el lenguaje de las flores, amb portada
de Grau Sala (que havia realitzat el
cartell de l’estrena de l’obra, el 1935,
per a Margarita Xirgu), i Yerma, per a
la qual Jean Cocteau fa un dibuix
al·lusiu en homenatge a Lorca.
El 1967 roda per a TVE Colón, el
descubrimiento de América, amb Francisco Rabal. El 1972 Aurora Bautista estrena a Espanya, al Teatro Lara, el gran
èxit de Natalia Ginzburg El anuncio,
pel qual l’actriu rep excel·lents crítiques. Roda el 1974 Pepa Doncel, a
partir de l’obra de Jacinto Benavente.
El 5 de juny del 1976, Aurora Bautista participa molt activament en el
primer homenatge popular a Federico García Lorca al seu poble nadiu
de Fuentevaqueros, juntament amb
els poetes Blas de Otero, José Agustín

Goytisolo i les també actrius Núria
Espert i Lola Gaos.
El següent projecte teatral d’Aurora Bautista constitueix tot un esdeveniment. Es tracta d’Oye Patria mi
aflicción, de Fernando Arrabal, que
suposa una fita a la seva carrera durant les temporades 1977 i 1978.
Segueix Aurora Bautista alternant
cinema i teatre amb el rodatge
d’Extramuros, basada en la novel·la de
Fernández Santos, i l’estrena de La
señorita de Tacna, el 1980, primera
obra teatral del novel·lista Mario
Vargas Llosa.
El 1984 estrena Paso a paso, al
Teatro Marquina, amb Ángel García
Moreno com a director, i intervé a la
pel·lícula Divinas palabras, basada en
l’obra de Valle-Inclán, sota la direcció
de García Sánchez. El 1986-1987
interpreta una adaptació de Cartas de
mujeres, de Benavente, participa posteriorment en diverses sèries televisives com Brigada central, de Pedro
Masó, i estrena al Teatro María
Guerrero de Madrid Morir de otra
cosa, de Manuel Gutiérrez Aragón.
La presència a la sala Paper de Música d’Aurora Bautista ens retorna a
l’emoció d’aquell 5 de juny del
1976, a Fuentevaqueros. La mítica
actriu, que privadament ha visitat
tant la casa natal del poeta com els
paisatges que l’envoltaren, ens ofereix la seva veu, que ha de multiplicar-se entre les arbredes, el ressò de
la qual –càlid i amorós– rebem amb
gratitud i especial estremiment.
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CARLES JOSÉ SOLSONA,
EXPERT CINEMATOGRÀFIC
I TRADUCTOR DE POETES, I AMIC,
HA COL·LABORAT AMB PAPER DE MÚSICA
EN DIVERSES OCASIONS

EL 3 DE 8, DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS,
DIA 26 D’AGOST DEL 1998

Altres Concerts
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DUO

DE

PIANOS

I

PERCUSSIÓ

Josefina Rigolfas
i Jordi Vilaprinyó, piano
MARC CABERO i PILAR SUBIRÀ, percussió

P RO G R A M A
483

P RIMERA

PART
JOSEFINA RIGOLFAS i JORDI VILAPRINYÓ, piano
MARC CABERO i PILAR SUBIRÀ, percussió

Sonata per a dos pianos i percussió, Sz. 110

BÉLA BARTÓK

Assai lento. Allegro molto
Lento ma non troppo
Allegro non troppo

S EGONA

PART

JOSEFINA RIGOLFAS i JORDI VILAPRINYÓ
duo de pianos

Un americà a París

GEORGE GERSHWIN

Allegretto grazioso
Blues: Andante ma con ritmo deciso
Allegro

Scaramouche, suite per a dos pianos, op. 165b
Vif
Modéré
Brazileira

DARIUS MILHAUD

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert especial que us presentem en plena tardor.
Anirà a càrrec de Josefina Rigolfas i Jordi Vilaprinyó, al piano, i de Marc
Cabero i Pilar Subirà, a la percussió.
Josefina Rigolfas és la concertista de piano de la nostra comarca per excel·lència, com bé sabeu els igualadins aquí presents. Havia tocat en aquesta sala
en solitari amb motiu d’un aniversari de l’Escola de Música de Capellades, i
avui la tenim aquí en el nostre cicle de concerts. Ella és de les persones afortunades que des de sempre ha viscut envoltada de música. Notem que abans dels
sis anys la seva mare ja li donava lliçons. Des que jo la conec l’he vista pujar a
l’escenari amb concerts ben variats, tant pel que fa a les formacions (solista, duo,
avui quartet) com a les obres dels més diversos compositors. És una persona
plena d’entusiasme, dinàmica i activa, ja que, a part de la responsabilitat que
representa preparar un concert d’envergadura com acostuma a fer, també és professora del Conservatori de Música d’Igualada, on forma alumnes d’entre els
quals sortiran futurs concertistes. Realment és una gran sort per a la nostra
comarca i Igualada tenir una intèrpret de tanta categoria humana i musical com
és Josefina Rigolfas.
El nom de Jordi Vilaprinyó és familiar a molts afeccionats a la música i,
per descomptat, en qualsevol ambient musical. I és que ell tampoc no para, entre
concerts i enregistraments, amb molta variació de formacions, i de programes, com
el compacte de música americana, publicat recentment. Ha actuat amb artistes
tan rellevants com el flautista Jean-Pierre Rampal, la soprano Enriqueta Tarrés
i el percussionista Xavier Joaquín, aquests dos últims membres del jurat del nostre concurs. Això ens dóna una idea de la seva vàlua com a intèrpret. Nosaltres
estem molt contents de tenir en aquesta sala, formant duo amb Josefina
Rigolfas, el reconegut intèrpret de piano Jordi Vilaprinyó.
Marc Cabero pertany a una família nombrosa, dedicada quasi tota ella a
la música. Dues de les seves germanes van guanyar el nostre concurs l’any
1993. El seu pare va estar dirigint un concert difícil i memorable de cant coral
dissabte passat en aquesta sala. El fet que una colla de germans, juntament amb
els pares, òbviament, es dediquin amb èxit a la música, ja ho diu tot: forma part
de la seva vida quotidiana. En aquest ambient, Marc Cabero ha rebut una sòlida formació, ha format part de diverses orquestres, i destaquem del seu currículum que en l’actualitat és timbala solista de la Simfònica del Vallès, pertany al

Quintet de Metalls de Barcelona i forma duo amb Pilar Subirà. També és professor als conservatoris professionals d’Igualada i Terrassa.
Pilar Subirà també ha seguit una trajectòria semblant a la d’en Marc
Cabero. En aquest sentit us diré que, divendres passat, el concert de Santa
Cecília que cada any fa l’Escola de Música de Capellades anava a càrrec d’un
sextet de corda de gent molt jove portat per la seva professora, Eulàlia Subirà,
germana de la Pilar que avui ens acompanya. Col·labora regularment en diverses orquestres i també forma part de grups de cambra ben variats i fins i tot realitza recitals de solo-percussió amb el nivell extraordinari de virtuosisme que
això representa. Ella és també qui ha redactat el comentari que teniu a les mans.
Realment és curiós per als que ho veiem de fora conèixer aquestes famílies que
respiren música per totes bandes i que ens donen intèrprets joves, gràcies als
quals nosaltres podem gaudir de concerts com el que sentirem avui.
A la primera part hi haurà duo de pianos i percussió amb la sonata de Béla
Bartók, un compositor sovint espectacular, i a la segona part, duo de pianos amb
la famosíssima peça de George Gershwin «Un americà a París», amb la qual
retem homenatge al també famós compositor aquest any que se celebra el primer
centenari del seu naixement. I, per acabar, una obra encantadora de Darius
Milhaud, «Scaramouche».
Disposem-nos, doncs, a passar aquesta vetllada envoltats de bona música i
bons intèrprets. Després, el refresc habitual.
I ara, amb tots nosaltres:
Josefina Rigolfas i Jordi Vilaprinyó, al piano,
Marc Cabero i Pilar Subirà, a la percussió.
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INTÈRPRETS
JOSEFINA RIGOLFAS
Piano
Nascuda a Igualada, començà els seus
estudis musicals de molt petita sota el
mestratge de la seva pròpia mare, i als
sis anys amb Maria Dolors Rosich,
que va saber endegar admirablement
els excepcionals dots d’aquesta concertista, i continuà al Conservatori
Superior Municipal de Música de
Barcelona, on va obtenir guardons
tan importants com els premis d’honor en tots els seus graus i la menció
d’honor per unanimitat en les oposicions al premi extraordinari de
piano.
Fou becària en els cursos d’estiu
de Santiago de Compostel·la, on va
treballar amb Frederic Mompou,
Alícia de Larrocha i Antonio Iglesias.
Més tard completà la seva formació
artística amb Rosa Sabater i Monique Deschaussées.
Ha estat guardonada amb el Premi
Onia Farga, de Barcelona, amb el primer premi al Primer Concurs Provincial i al Tercer Regional de Piano
que organitza Joventuts Musicals de
Sabadell, i amb el prestigiós Premi
Maria Barrientos, de Barcelona.
Ha actuat en les millors sales de
concerts de l’Estat espanyol i també
en diversos països d’Europa, tant en
qualitat de solista com amb grups de
cambra. Entre les seves actuacions
més destacades en el nostre país, cal

JOSEFINA RIGOLFAS

fer esment especial dels concerts al
Palau de la Música Catalana amb
l’Orquestra Municipal de Barcelona,
dirigida pel mestre Eduard Toldrà, i
també amb la Banda Municipal de
Barcelona, dirigida pel mestre Pich
Santasusana, així com la seva col·laboració amb l’excel·lent violinista
Montserrat Cervera. Des de l’any
1988 forma duo de pianos amb el
pianista Jordi Vilaprinyó.

JORDI VILAPRINYÓ
Piano
Nascut a Barcelona, ha cursat els
seus estudis musicals al Conservatori
Superior Municipal d’aquesta ciutat, on exerceix actualment la seva
activitat docent com a professor de
piano, així com al Conservatori Municipal de Cervera. Les seves mestres
han estat Teresa Balcells i Sofia
Puche, i ha ampliat els seus coneixements més tard amb Monique
Deschaussées, Albert G. Attenelle,
Rosa Sabater, Ramon Coll, Luiz de
Moura Castro i Josep Colom.

JORDI VILAPRINYÓ

Ha actuat com a solista de piano
amb l’Orquestra Ciutat de Barcelona, amb la Banda Municipal també
de Barcelona, amb la Banda Simfònica La Lira Ampostina i amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota les
batutes d’Albert Argudo, Franz-Paul
Decker, Antoni Ros-Marbà, Joan
Lluís Moraleda i Octavi Ruiz.
Dintre de la seva activitat concertística cal destacar la seva participació
als festivals de Cadaqués, Torroella de
Montgrí, Calonge, Girona, Cervera,
Solsona, Tortosa, Sitges, Vilanova,
Navarra, el Vendrell, Lleida, Grec 86,
Grec 89... i l’estrena del concert per
a piano i orquestra Auguris de Francesc Taverna-Bech, amb l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya.
En el camp de la música de cambra, ha actuat amb artistes tan importants com el flautista Jean-Pierre
Rampal, la soprano Enriqueta Tarrés,
el percussionista Xavier Joaquín o el
viola Paul Cortese, amb qui ha gravat les Sonates de viola i piano de Paul

Hindemith per al segell ASV de Londres. Des de l’any 1988 forma duo de
pianos amb la pianista Josefina Rigolfas.
Recentment, ha publicat un disc
compacte de música americana per a
piano, amb obres de Gershwin, Copland, Barber, Scott Joplin i Chick
Corea, titulat Gershwin & Co., amb
motiu del centenari del naixement
del compositor, editat per la discogràfica La Mà de Guido.

MARC CABERO
Percussió
Va néixer a Barcelona l’any 1963.
Obté el títol superior de percussió
i menció d’honor d’aquest grau sota
el mestratge de Xavier Joaquín al
Conservatori Superior Municipal
de Música de Barcelona. Becat pel
Ministeri de Cultura, amplia els
seus estudis de percussió al Conservatoire National de la Région de
Strasbourg amb els professors Emmanuel Séjourné i Jean Batigne. Ha
assistit a diversos cursos de perfeccionament, on ha rebut consells de
professors com Peter Sadlo, Sigfried
Fink, Mark Lutz, Pierre Metral, Mari Honda Tominaga, R. van Sice...
Ha format part dels grups de
percussió Atabal Percusión i Percussions de Barcelona. També ha
estat membre integrant de la JONDE entre els anys 1985 i 1989, i ha
col·laborat amb orquestres com
l’OBC, l’Orquestra del Liceu, l’Orquesta Nacional de España, etc.
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MARC CABERO

En l’actualitat és timbala solista de
l’Orquestra Simfònica del Vallès des
del 1987. Forma part com a percussionista del Quintet de Metalls BCN
i forma duo amb Pilar Subirà.
Duu a terme la seva tasca docent
com a professor de percussió als conservatoris professionals de Terrassa i
Igualada.

PILAR SUBIRÀ
Percussió
Neix a Barcelona el 1964. Estudia
piano i percussió al Conservatori
Municipal de Música de Barcelona
amb Xavier Joaquín. Realitza estudis
de postgrau al Sweelinck Conservatorium d’Amsterdam amb Peter
Prommel, Jan Pustjens i Jim Gor-

PILAR SUBIRÀ

don, i obté el diploma Uitvoerend
Musicus.
Ha realitzat diversos cursos d’especialització de percussió i marimba
amb professors com R. van Sice,
S. Fink, W. Moersh, S. Shick, M. Rosen i M. H. Tominaga, entre altres.
La seva activitat musical inclou la
col·laboració regular amb formacions orquestrals (OBC, Orquestra
de Cambra del Teatre Lliure, Orquestra Simfònica del Vallès, Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra...), la participació en grups
de cambra (Queentet, duo de flautes-percussió amb Joan Izquierdo,
Percussions de Butxaca, duo de percussions amb Marc Cabero...) i la
realització de recitals de solopercussió.

C O M E N TA R I M U S I C A L
El concert que presentem avui inclou la música de tres compositors del nostre
segle que, tot i haver seguit camins diversos en la creació musical, tenen trets comuns.
Tots tres van incorporar la música popular a les seves obres, fusionant-la amb la fins
aleshores música seriosa, tots tres es van interessar per la sonoritat de dos pianos junts
i, a més, tots tres van donar a la percussió un paper rellevant en les seves composicions.

P RIMERA PART
BÉLA BARTÓK
Les investigacions sobre la música
popular que va fer Béla Bartók van
repercutir de manera decisiva en el
seu llenguatge musical. Al costat de
Zoltán Kodály va recórrer el seu país
i la resta dels països eslaus i del nord
d’Àfrica recopilant tota mena de
melodies populars. Aquesta música li
va donar la possibilitat d’entendre les
tonalitats d’una manera nova per a ell,
basada en els modes antics en comptes de les tonalitats majors i menors
occidentals. També el tractament del
ritme en la música popular inspirà les
creacions pròpies de Bartók.
La idea de combinar el piano amb
la percussió ja li ballava pel cap des
de feia temps. Tant al seu primer
Concert per a piano (1926) com a la
Música per a cordes, percussió i celesta
(1926) havia fet alguns experiments.
Quan l’any 1937 la Societat Internacional per a la Nova Música de Basilea li va encarregar una obra per al
seu 10è aniversari, es va decidir a
tirar endavant el seu projecte i va
escriure la Sonata per a dos pianos i
percussió. La instrumentació que uti-

litza Bartók és semblant a la que uns
quants anys abans Igor Stravinsky
havia fet servir a Les noces. Necessita
dos pianos per equilibrar el so de
la percussió, que consta de quatre
timbales cromàtiques, xilòfon, dues
caixes, triangle i plats. Aquests instruments enriqueixen els timbres
dels pianos. Justament això és el que
busca Bartók, que no vol enfrontar
les dues famílies d’instruments, sinó
crear entre elles una relació complementària. Tot i que Bartók atorga el
principal instrument temàtic als pianos, és sorprenent la manera en què
fa intervenir la percussió, emfasitzant, suportant i fusionant-se amb les
complexes textures dels pianos.
El primer moviment de l’obra,
Assai lento. Allegro molto, comença amb
un redoblament de timbales, del qual
neix la primera nota que fa el piano.
Després d’un accelerando arriba l’allegro molto, i s’inicia la sonata, amb tres
motius temàtics. La culminació del
primer moviment és la fuga sobre el
tercer d’aquests temes. El segon
moviment, Lento ma non troppo, comença amb un ritme obstinat de la
percussió, que fa de fons misteriós
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dels ritmes marcats i insistents que
introdueixen els pianos. Els sons de
Bartók recreen l’ambient nocturn
característic d’algunes de les seves
obres. El tercer moviment, Allegro
non troppo, s’inicia amb la melodia
popular que fa el xilòfon, que trenca

amb l’atmosfera del moviment anterior i ens porta cap a un final vigorós
i rítmic, ple de melodies provinents
del folklore hongarès enllaçades dins
una estructura complexa, que s’acaba
amb un llarg diminuendo de la percussió.

S EGONA PART
GEORGE GERSHWIN
Una de les principals aportacions de
Gershwin al món de la música va ser
la fusió del jazz i dels ritmes i les
melodies populars nord-americans
amb la música simfònica. Sovint
Gershwin escrivia una primera versió de les seves obres simfòniques per
a dos pianos. En aquestes versions
pianístiques hi ha tota la inspiració i
la vitalitat de la posterior versió
orquestral. Aquest és el cas d’Un americà a París. «El meu propòsit és el de
presentar les impressions d’un americà que visita París, que passeja per
la ciutat, escolta els sorolls dels
carrers, s’impregna de l’ambient
parisenc [...]. No pretenc evocar escenes determinades (...) cada oient
pot trobar-hi els episodis que la seva
imaginació li suggereixi.» Gershwin
presenta amb aquestes paraules la
seva obra, que comença amb una
successió de temes a través dels quals
se suggereix el passeig del visitant,
que camina pels Camps Elisis. Els
sorolls dels cotxes, de la gent, els teatres de music-hall, un idil·li nocturn
al costat del Sena, la trobada amb un
compatriota, la nostàlgia, tot se suc-

ceeix a través dels timbres i els ritmes
d’aquesta obra, una de les més cèlebres del seu compositor.

DARIUS MILHAUD
Entre els anys 1916 i 1918 Milhaud
va treballar com a secretari de l’ambaixador de França al Brasil, Paul
Claudel. Aquesta estada va marcar
gran part de la seva producció musical, a la qual va incorporar els ritmes
de la música que havia trobat a
Amèrica. Membre del Grup dels Sis,
la producció de Milhaud és una de
les més extenses del nostre segle.
Scaramouche data del 1937, i va ser un
encàrrec del duo de pianistes format
per Ida Jankelevitch i Marcelle Meyer. En principi, l’encàrrec no li va
fer gaire il·lusió, i va recuperar fragments d’una obra anterior per complir amb el compromís. Va agafar la
música d’escena que havia escrit per
a la representació de Le médecin volant de Molière i la va convertir en
els tres moviments de Scaramouche.
Milhaud acaba creant una obra enèrgica i alegre, que introdueix una
samba com a conclusió.
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CONCERT
MÚSICA

I

DANSES

DE LA

DE

CORT

NADAL
I DEL

TEATRE BARROC

Danses de Palau
VIRGÍNIA MILLÁN, direcció
VIRGÍNIA MILLÁN, JOAN APARICIO i ESTHER SÁNCHEZ, ballarins
JORDI COLOMER, flautes de bec, JORDI REGUANT, clavicèmbal
ANA MOREIRA, violoncel (dia 19), i JORDI COMELLAS, viola de gamba (dia 27)
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P RO G R A M A
P RIMERA

PART
Coreografia

Suite en Mi b major

Música

F. COUPERIN

Introducció

Courante per a tecla, en Fa major

TAUBERT

F. COUPERIN

PÉCOUR
Bourrée (de la tragèdia lírica «Achille»)
Menuet
Anònim
Sonata per a flauta i baix continu en Re menor

J.-B. LULLY
Anònim
ANNE DANICAN

Lentement — Fugue — Courante
Gracieusement — Fugue

Sarabande pour une femme
FEUILLET
Menuet vif et gigue
PÉCOUR
Gigue (de la tragèdia lírica «Roland»)
PÉCOUR
Passepied
PÉCOUR
Suite en Re menor (flauta i baix continu), H. 1141
Prélude — Allemande — Courante
Rondeau — Grave — Gigue

J. MATTHESON
ANDRÉ CAMPRA
J.-B. LULLY
Anònim
J. HOTTETERRE

S EGONA

PART
Coreografia

Música

Sonata per a clavicèmbal i viola de gamba
D. SCARLATTI
La folie d’Espagne
FEUILLET
A. CORELLI
Menuet
WAITE
A. C. DESTOUCHES
Sonata per a flauta i baix continu
F. BARSANTI
núm. 5, en Fa major
Adagio — Allegro — Siciliana — Minuet

Gavotte de Saux
Messe en pastorale pour le 1er consul
Rigaudon

BALON
ISAAK
WAITE

Anònim
G. PAISIELLO
ANDRÉ CAMPRA

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts al concert nadalenc, en el qual aquest any us oferim
l’oportunitat, a través de la música i el ball, de fer un viatge retrocedint en el
passat fins al temps del Barroc.
Per a això, tenim el grup Danses de Palau, format per Virgínia Millán,
que n’és la directora i alhora una de les ballarines; els ballarins Joan Aparicio i
Esther Sánchez i els músics Jordi Colomer (flautes de bec), Jordi Reguant (clavicèmbal) i Jordi Comellas (viola de gamba). Tots ells ens porten avui l’espectacle anomenat «Música i danses de la cort i del teatre barrocs».
El d’avui és un espectacle on tot és original de tres-cents anys enrere, tant
pel que fa als tractats de música i als instruments dels intèrprets com per la
indumentària i la coreografia. Per a la indumentària s’ha procedit a una recerca
meticulosa en els gravats del moment per reproduir vestits, calçats, perruques,
maquillatge, etc. amb la màxima fidelitat. Igualment, per a les coreografies dels
diversos balls s’han estudiat acuradament les publicacions de l’època, les quals
contenien anotacions prou detallades per permetre’n la reproducció fidedigna.
A mi em resulta sorprenent que, ja en aquell temps, les coreografies fossin tan
importants per venir signades pel seu autor i perdurar fins als nostres dies, cosa
que em fa pensar en danses d’una certa complexitat, amb moviments estudiats,
calculats... Parlem, doncs, d’artistes que gaudien, com els mateixos músics,
d’una alta consideració a la seva societat i, entre aquests, els que han esdevingut
veritablement clàssics.

Atès el rigor històric de l’espectacle, avui descobrirem una petita part del
passat: com es vestien i es movien al so de la música els nobles a la cort i els
ballarins al teatre en una època on la dansa era una part importantíssima de
l’educació social perquè enaltia els ideals heretats de la tradició clàssica: serenitat i harmonia.
Així, la major part de la noblesa rebia classes de dansa que després li permetien ballar als salons, mentre que les danses de la segona part, que es ballaven
al teatre, requerien ballarins professionals.
De tant en tant, s’intercalaran unes peces de música, naturalment també de
l’època. Per no trencar l’ambient, demanem que no s’aplaudeixi fins al final
de cada part.
Esperem que aquesta nova disposició de la sala permeti a tothom seguir
millor l’espectacle.
Després, el refresc habitual.
Acabem desitjant-vos a tots que hagueu passat un bon Nadal i que tingueu
un feliç Any Nou!
I, ara amb tots nosaltres, i reculant tres-cents anys:
Danses de Palau
amb

Virgínia Millán, Joan Aparicio i Esther Sánchez, ballarins, i
Jordi Colomer, flautes de bec,
Jordi Reguant, clavicèmbal, i
Jordi Comellas, viola de gamba.
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INTÈRPRETS
DANSES

DE

PALAU

VIRGÍNIA MILLÁN
Directora i ballarina
JOAN APARICIO
Ballarí
ESTHER SÁNCHEZ
Ballarina
JORDI COLOMER
Flautes de bec
JORDI REGUANT
Clavicèmbal
ANA MOREIRA
Violoncel (dia 19)
JORDI COMELLAS
Viola de gamba (dia 27)

VIRGÍNA MILLÁN

El grup Danses de Palau, especialitzat en la dansa, va ser creat a la tardor
de l’any 1995 per Virgínia Millán
amb el propòsit de recrear les danses
del Barroc mitjançant coreografies
originals de l’època amb les indumentàries que li eren pròpies, dins
d’una acurada posada en escena.
Danses de Palau presenta un suggestiu programa de música i dansa de
la cort i el teatre del segle XVIII, i està
integrat per un nombre variable de
ballarins i músics, segons l’espectacle.
Col·labora amb altres grups especialitzats en dansa barroca, com el Consort de Danse Baroque (Cardiff) i
Timedance (Londres), i amb músics
amb gran experiència en l’execució
de la música d’aquesta època, com els
del grup Barcelona Consort i el Trio
Barroc, format per Jordi Colomer,
Jordi Comellas i Jordi Reguant.
Danses de Palau ha ofert recitals
tant per la geografia catalana com
per la de l’Estat espanyol.

ESTHER SÁNCHEZ

C O M E N TA R I M U S I C A L
DANSES

DE

PALAU

Si viatgéssim en el túnel del temps
fins a la segona meitat del segle XVII
i entréssim al palau de Versalles, un
dels més sumptuosos d’Europa, podríem admirar les imatges dels cortesans reflectides als nombrosos miralls
i percebre les fragàncies que usaven,
tot acompanyat de música. Perquè el
Rei Sol, Lluís XIV, estimava la música i la dansa: els salons es transformaven en teatres; les quadres, en sales de
concerts, i la dansa, que havia estat
creada per enaltir els ideals heretats
de la tradició clàssica (serenitat i harmonia), era una part importantíssima
de l’educació social. Gairebé tota la
música instrumental d’aquesta època
eren danses.
Lluís XIV va donar un gran impuls al desenvolupament del moviment, establint així les bases del ballet
clàssic i facilitant la creació d’un sistema d’escriptura per a les danses
molt perfeccionat, gràcies al qual les
podem reconstruir avui amb gran
fidelitat.
França viu un moment d’expansió política i cultural, i per això les
normes del bon gust es difonen molt
més enllà de les seves fronteres.
La primera part del concert d’avui representa el saló d’una cort
europea a finals del segle XVII i començaments del XVIII, amb danses

ballades pels mateixos cortesans. La
segona part representa el teatre del
Barroc, on les danses arriben a un
punt màxim de complexitat tècnica i
han de ser ballades per ballarins professionals, amb un vestuari i una
escenografia encara més artificials.
Es tracta, doncs, d’un viatge en el
túnel del temps, als segles XVII i XVIII.

LA MÚSICA DE PHILIDOR,
HOTTETERRE I BARSANTI
Anne Danican Philidor i Jacques
Martin Hotteterre posseeixen diversos trets en comú: ambdós són contemporanis (primera meitat del segle
XVIII), francesos, i pertanyien, respectivament, a famílies molt respectades
en la seva època.
Anne va néixer a París l’11 d’abril
del 1681. És conegut com a compositor d’òperes i de música sacra, però
especialment com a fundador del
Concert Spirituel de París (1725). La
Sonata en re menor per a flauta de bec i
baix continu fou publicada a París
l’any 1712.
Jacques-Martin Hotteterre, anomenat Le Romain (el romà), va néixer a París l’any 1680 i va morir al
mateix lloc l’any 1761. De família
molt reconeguda als ambients musicals de la ciutat, Jacques-Martin es
destacà entre els seus membres com
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a músic virtuós, així com en qualitat
de constructor d’instruments de vent
i de fusta, compositor i professor. La
seva vocació pedagògica l’induí a
escriure tractats, en els quals s’explica
d’una manera molt acurada com
executar estilísticament la música
francesa del seu temps, tenint alhora
en consideració els seus signes convencionals. Entre ells es destaquen el
Traité de flûte traversière, els Principes de
la flûte traversière, de la flûte à bec, et du
hautbois i L’Art de preluder sur la flûte
traversière. La Suite en re menor per a
flauta de bec i baix continu va aparèixer
editada per primera vegada l’any
1715. Fou originalment composta
per a flauta travessera i baix continu,
però transcrita per a flauta de bec pel
mateix autor, una tercera més aguda
que l’original.
Francesco Barsanti, contràriament
a Philidor i a Hotteterre, és un exem-

ple genuí del Barroc italià. Diversos
moviments de les seves sonates
(especialment l’adàgio de la seva
Sonata en do major per a flauta de bec i
baix continu) són mostrats com a
exemple de bon gust en la manera
d’ornamentar, segons el concepte del
Barroc italià. Barsanti va néixer a
Lucca el 1690. Conjuntament amb
Geminiani viatjà i s’instal·là a Londres, l’any 1714, i treballà com a
flautista i com a oboista al Teatre de
l’Òpera fins a l’any 1735, durant el
qual es traslladà a Edimburg. En
aquesta ciutat se li dispensà un ampli
reconeixement, com a compositor i
com a instrumentista. L’any 1743 retornà al Teatre de l’Òpera de Londres com a violinista. Va morir l’any
1772. La Sonata en fa major per a flauta
de bec i baix continu va aparèixer
publicada l’any 1727 per Walsh and
Hare.
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MÚSICA

DEL

BARROC

NOSTRES DIES

ALS

Orquestra de Cambra de Brno
JIRI MOTTL, direcció artística i musical
TOMAS FRANTIS, fagot

P R O G R A M A*
P RIMERA
Suite en La major
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PART

(Arxiu del Castell de Kromeriz)

ANÒNIM

Concert per a fagot i orquestra de cambra,
en La menor, RV 497

ANTONIO VIVALDI

Gigue
Allemande
Courante
Gigue
Gavotta
Sarabande
Gigue

Allegro — Andante molto — Allegro
Solista: Tomas Frantis

Concerto grosso, en Si menor,
op. 6/12, HWV 330
Largo
Allegro
Aria i variation
Largo
Allegro
* Dissabte, 20 de febrer del 1999.

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

S EGONA

PART

Concert per a fagot i orquestra de cambra,
en Do major

JAN NERUDA

Allegro spiritoso — Adagio sostenuto — Tempo di menuetto
Solista: Tomas Frantis

Simfonia de cambra, en Do menor,
op. 110a

DMITRI XOSTAKÒVITX

Largo — Allegro molto — Allegretto
Largo — Largo

Escenes alegres de concert, per a fagot
i orquestra, en honor de B. Matala

MILOS ST ĔDRON̆

1. Entrada
2. Vals
3. Tango
4. Catalina a la fila
5. Càncer
6. Catalina i Monteverdi
7. Catalina, Martinu° i Ja n á c̆ek
8. Dansa
9. Rock and roll
10. Retirada

P R O G R A M A*
P RIMERA

PART

Concerto grosso núm. 4,
en Re major, op. 6

ARCANGELO CORELLI

Adagio. Allegro — Adagio — Vivace — Allegro

Suite de l’òpera The Fairy Queen

HENRY PURCELL

Prélude — Hornpipe — Ouverture — The air
Rondeau — Prélude — Entry dance — Hornpipe
Dance for the fairies — Chacone

Concert per a fagot i orquestra de cambra,
en La menor, RV 497, op. 45/6

ANTONIO VIVALDI

Allegro — Andante molto — Allegro
Solista: Tomas Frantis

S EGONA
Simfonia en La major
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PART

(Arxiu del Castell de Kromeriz)

JOSEF MYSLIVE C̆EK

Allegro — Andante — Presto

Simfonia en Re major

FRANTI S̆EK ADAM MÍC̆A

Presto — Largo — Tempo di presto

Tema i variacions per a fagot
i orquestra de cambra, en Sol major

ANTONÍN REICHA

Solista: Tomas Frantis

Serenata núm. 2, en Re major
Allegro — Poco andante — Allegro con brio

* Diumenge, 21 de febrer del 1999.

BOHUSLAV MARTINU°

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert d’avui, en el qual tindrem l’ocasió d’escoltar
l’Orquestra de Cambra de Brno, de la República Txeca, fundada l’any
1977, és a dir, ara fa 22 anys, una de les orquestres més consolidades que han
passat per aquesta sala. Està formada per catorze instrumentistes, la flor i nata,
que provenen de l’Orquestra Filharmònica Estatal de Brno, és a dir, gent que
viu totalment per a la música. Això no significa solament que es passen gran
part del dia tocant, entre pràctica i assaig, sinó que, a més a més, organitzen
altres obligacions com menjar, horaris, repòs, etc. només en funció de la música,
sobretot en dies de concert.
A diferència d’altres orquestres i grups dedicats a períodes determinats, l’Orquestra de Cambra de Brno abraça un repertori ampli i complet que va des del
Barroc al clàssic contemporani, incloent també mostres de música txeca antiga
com la que obrirà el concert d’avui.
En aquesta ocasió els acompanya un fagotista destacat, Tomas Frantis, guanyador de primers premis nacionals i internacionals. Podrem escoltar-lo com a
solista en una obra a cada part.
En el programa d’avui* escoltarem tres compositors txecs, a part dels altres:
l’anònim del segle XVII, el Concert per a fagot i orquestra de cambra de
Neruda i les Escenes alegres amb què clourem aquesta sessió.
Aquest és un dels caps de setmana on a Paper de Música toquem sostre
quant a nivell, amb una bona orquestra, i això ho podem fer gràcies a l’oportunitat que ens ofereix Carme Picanyol, avui aquí present. Per a tu Carme, tot
el nostre reconeixement.
Avui també ens acompanya per primera vegada el Sr. bisbe de Barcelona, Joan
Enric Vives, responsable d’aquesta zona acompanyat del nostre jove rector, mossèn
Pere Milà. Volem dir-los que estem encantats de tenir-los entre nosaltres.
Amb una gran orquestra i un gran concert estem segurs que la sessió d’avui
us deixarà un gran record.
Després, com sempre, el refresc habitual.
Amb tots nosaltres, l’Orquestra de Cambra de Brno amb el seu director
artístic i musical, Jiri Mottl, a qui després s’afegirà el fagot solista Tomas
Frantis.
* Dissabte, dia 20.

El programa d’avui** està dedicat majorment al Barroc: en la primera part
tenim compositors tan coneguts com Corelli, Purcell i Vivaldi. La segona part està
°
íntegrament dedicada a compositors txecs: tres barrocs i un contemporani, Martinu,
de qui ja fa uns quants anys ens van tocar un trio en un concert d’hivern.
Ateses les tonalitats de les obres (quasi totes elles en to major, excepte Vivaldi)
i, bon nombre d’allegros, vivaces i prestos en els moviments, més la suite de
l’òpera Fairy Queen de Purcell, això tot junt em fa pensar que tindrem un concert ben airós compensat pels adagios, els andantes i els largos sempre adients
per a l’equilibri de l’obra.

INTÈRPRETS
ORQUESTRA
BRNO

DE

CAMBRA

DE

L’Orquestra de Cambra de Brno està
integrada a l’Orquestra Filharmònica
Estatal de Brno. Des de la seva fundació l’any 1977, l’orquestra ha consolidat el seu estil d’interpretació i el
seu repertori característic, cosa que li
ha permès fer-se un nom en el món
musical no només de Moràvia, sinó
també a l’estranger (Noruega,
Àustria, Suïssa, Bulgària, Suècia, Espanya, Alemanya, el Japó i els Estats
Units). També ha participat en festivals internacionals, entre els quals
podem destacar els d’Estocolm, Munic, Viena, Constança i Schleissheim.
L’orquestra treballa conjuntament
amb solistes famosos, com ara els
violinistes Melkkus i Lessing, la violoncel·lista Fukacova, el mandolinista
Ochios, els flautistes Stivin, Cavallo i
Zanoni, l’oboista Sequardt, el corn
francès Damm, els trompetistes
** Diumenge, dia 21.

Touvron i Boisson, els cembalistes
Ruzickova i Klepper i l’organista
Vesela, així com amb el cantant
Richard Novak.
Dins del seu repertori, gran part
del qual ha estat enregistrat per a
ràdio, televisió i diverses cases discogràfiques, cal destacar l’atenció dedicada als diferents períodes estilístics,
que inclouen molts compositors
clàssics i contemporanis. Una part
molt important està constituïda per
obres txeques originals i descobertes
en diversos arxius.

JIRI MOTTL
Direcció artística i musical
El director artístic, Jiri Mottl, nascut
el 1950, va ser primer violí de
l’Orquestra de Cambra de Moràvia i
guanyador del Concurs Internacional de violí de Lausana (1971), quan
era estudiant del Conservatori de
Brno. Va estudiar violí i direcció
d’orquestra a l’Acadèmia Janác̆ek
d’Arts Musicals. Va obtenir el diploma de violinista el 1975 i el de direc-
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TOMAS FRANTIS

tor d’orquestra el 1993. La seva afició
i dedicació a la música antiga el van
dur a fundar, el 1977, l’Orquestra de
Cambra de Brno, on va actuar com
a primer violí i director artístic.

TOMAS FRANTIS
Fagot
Aquest excel·lent fagotista va néixer
el 1975 a Olomouc i des de molt
aviat es va dedicar a la música. Entre
el 1989 i el 1995 va estudiar al Conservatori de Brno i, posteriorment,
va ser alumne dels professors F. Herman i Jiri Seidl, ambdós solistes de la
Filharmònica Txeca, a l’Acadèmia de
Música de Praga.
El 1993 va ser solista de la Filharmònica de Brno, i un any després el

JIRI MOTTL

director d’orquestra txec Jiri Belohlavek li va oferir el lloc de solista a
la prestigiosa Filharmònica de Cambra de Praga.
Tomas Frantis ha participat amb
èxit en diversos concursos nacionals i
internacionals celebrats a la República Txeca. Cal destacar la seva participació al Concurs dels Conservatoris
de Brno, el 1994, on va guanyar el
primer premi. El mateix any va ser
vencedor absolut del Concurs Internacional d’Intèrprets d’Instruments de Vent de Chomutov.
Com a solista ha ofert concerts a
França, Alemanya i el Japó. És sol·licitat freqüentment per les agrupacions de cambra txeques, entre les
quals cal destacar l’Orquestra de
Cambra de Brno.

R ECULL G RÀFIC
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LA VEU DE L’ANOIA, DIA 19 DE FEBRER DEL 1999
LA MIRANDA, NÚM. 135,
MARÇ DEL 1999.
COMENTARI A «QUOTIDIANITATS»,
DE PEP VALLÈS.

Altres Concerts
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C a p e l l a d e s, 1 3 d e m a r ç d e l 1 9 9 9

LA MÚSICA

DE JOSEP

FREIXAS I VIVÓ

Marta Clariana, soprano
Magda Pujol, contralt
Jesús Silvestre, piano

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Sonata núm. 6, en Mi menor
Moderato — Lento — Allegro

Escenes nocturnes II

(estrena)

Comiat a la llum (1989)
Invocació a la nit (1977)
Somni del gitanet (1975)
Cant del capvespre (1965)
Cançó de bressol (1973)1
Nit oriental (1961)
Dansa dels esperits (1960)

1
1
1

Estampes II. Postals als amics
Lleonesa (1961)
Bètica (1963)
Valenciana (1966)
Aragonesa (1957)
Asturiana (1967)
Gallega (1963)
Extremenya (1963)

1
1
1
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S EGONA
Cançons muntanyenques

Som muntanyencs! Som catalans!
Ai muntanyes del Pallars…!
Tardoral
Esquirolejant!
El primer tres mil
Dia de Tots Sants
Anirem a Sant Medir

Veus forestals

PART

(Estrena)

Textos de JOAN COSTA

1

(1989)

Arbres pensants
Veus forestals
Amistat
L’alzina pensadora
Del bressol fins al taüt
Febrer
Paraula de boix
Els oms devots
Bany de lluna
El primer

Textos de SEBASTIÀ SANZ

1
1
1
1

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert tan especial perquè tot ell està dedicat a
un compositor del poble: en Josep Freixas i Vivó.
Sempre havia pensat: si un dia un intèrpret o un grup capelladí pogués tocar
en el Paper de Música, com a guanyador o finalista del nostre concurs, amb el
llistó alt que comporta, quina il·lusió que em faria!
I avui resulta que no és que tinguem els intèrprets sinó el compositor, en persona, i pertanyent a una família capelladina de soca-rel com és la Freixas-Vivó.
Una família sorprenent, ja que tres dels germans viuen del seu art: en
Sebastià, pintant sobretot bodegons i retrats (els terrassencs ho saben bé prou, ja
que és allí on habitualment viu i exposa), l’Amadeu, profundament vinculat a
Capellades, on darrerament va fer una exposició antològica que ens va deixar
meravellats, i en Josep, el personatge que avui ens ocupa, que també habitualment viu a Terrassa amb en Sebastià i la seva germana, tot i que ja fa força
temps que passen els caps de setmana a Capellades.

Llegint el currículum de Josep Freixas i Vivó veiem que ha dedicat la seva vida
totalment a la música, amb una capacitat fora del que és normal: dirigir set escolanies al mateix temps, Déu n’hi dó! Sabia que havia estat director de l’Escola
Municipal de Música de Terrassa, però no que al mateix temps havia fundat el
Conservatori Municipal de Vilanova i la Geltrú i l’havia dirigit durant cinc anys!
Això al costat d’una composició fecunda que no enumeraré perquè ja ho
tenim imprès en el programa. Per tant, el concert d’avui en serà només una mostra, prou variada, però, per tenir una idea clara de la música de Josep Freixas i
Vivó, compositor capelladí.
Per interpretar la seva música tindrem una primera part dedicada exclusivament al piano amb Jesús Silvestre, pianista format al Conservatori de Terrassa,
i del qual és professor actualment. Destaquem d’aquesta primera part les
Escenes nocturnes II, que es tocaran avui per primera vegada, en qualitat
d’estrena.
A la segona part intervindran, a més, Marta Clariana, soprano, i Magda
Pujol, contralt, formades totes dues als conservatoris de Terrassa i Barcelona.
Marta Clariana compagina la tasca de concertista amb la de pedagogia del cant,
i Magda Pujol és membre del Cor de Cambra del Palau, que compagina amb
la direcció de la Massa Coral de Terrassa i la docència.
També en aquesta segona part tindrem una estrena: les Cançons muntanyenques, compostes l’any 1995.
Ahir un capelladí em comentava que la música de Josep Freixas i Vivó era
amable a l’orella: passarem, doncs, una vetllada agradable, i després ho celebrarem amb el refresc habitual.
I acabem expressant el nostre agraïment a Ràdio Nacional per l’enregistrament d’aquest concert i la seva posterior divulgació.
Ens demanen que aplaudiu després de cada grup de cançons.
Amb tots nosaltres, Jesús Silvestre, piano, a qui s’afegiran a la segona part
Marta Clariana, soprano, i Magda Pujol, contralt.
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INTÈRPRETS
JOSEP FREIXAS I VIVÓ
Compositor
Nascut a Capellades el 16 de juliol
del 1930, als dotze anys començà a
estudiar música al seu poble amb la
professora E.Vilanova. El 1945 es traslladà a Terrassa i seguí els estudis de
solfeig i piano a l’Escola Municipal
de Música. Als divuit anys inicià els
estudis d’harmonia i, sota el mestratge de J. Serres, escriví les primeres
sardanes.
L’any 1953 inicià estudis al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona amb els mestres
Pich Santasusana, Caminals i Zamacois. Juntament amb altres estudiants
terrassencs, organitzà vetllades de música dins l’àmbit d’activitats de Joventuts Musicals, entitat de la qual
fou soci fundador i president els anys
1963-1964, càrrec que deixà per
dirigir la coral Santa Cecília durant
dotze anys.
L’any 1954 inicià la seva labor pedagògica com a director de grups
corals infantils i ha arribat a dirigir
fins a set escolanies al mateix temps.
El 1955 ingressà com a professor a
l’Escola Municipal de Música de
Terrassa, de la qual fou nomenat
director el 1966, càrrec que exercí
fins que es jubilà l’any 1991. També
fou director fundador del Conservatori Municipal de Vilanova i la
Geltrú, el qual dirigí del 1975 al
1979.

JOSEP FREIXAS I VIVÓ

Ha compost més de cent sardanes,
diverses obres musicoteatrals, misses,
motets, obres per a piano i altres instruments, cançons per a cor, cantates,
etc. Té editat per la Casa Boileau un
mètode per al curs preliminar de
piano, d’ús en diferents centres d’ensenyament musical, i les col·leccions
«Estampes», «Sardanes» «Nadales»,
«Preludis» i «Sonates». També l’any
1967 li foren enregistrades quatre sardanes per a cobla i cor en un disc
anomenat Sardanes de ma terra.

MARTA CLARIANA
Soprano
La seva formació musical s’inicia
amb M. Pueyo a Terrassa, Enedina
Lloris a València, i amb altres importants mestres com M. Sabartés, A. L.
Chova, J. Aragall, J. Bise i M. A. Miró.
Ha guanyat el premi d’honor de
grau superior al Conservatori Superior de Barcelona.
Ha actuat com a solista dins i fora
de l’Estat espanyol, interpretant obres

com el Magnificat de Vic Nees, el
Gloria i el Magnificat de Vivaldi, entre
altres. També ha col·laborat amb
l’Orquestra Ciutat de Barcelona i ha
intervingut esporàdicament en produccions operístiques.
Ha participat a les estrenes de Les
anelles dels anys d’E. Ferrer i A. Susanna i Ave Maria de F. Holz. Actualment compagina la tasca de concertista amb la de pedagogia del cant a
diferents escoles especialitzades.

MAGDA PUJOL
Contralt
Cursa els estudis de cant, piano i altres
disciplines als conservatoris de Terrassa i Barcelona, on obté les màximes qualificacions i diferents premis
i distincions. També ha rebut classes
de H. Lips, E. Tarrés i H. Lagarska, M.
Figueras, N. Rogers i G. Laurens,
entre d’altres.
Ha col·laborat com a solista amb
l’Orquestra de Cambra Nacional de
Moldàvia, la Frysk Jeugd Orkest,
l’European Symphony Orchestra, etc.
i en gires internacionals amb cors

MARTA CLARIANA

professionals per Holanda, Califòrnia,
Israel, Hongria, Eslovènia i Àustria.
És membre del Cor de Cambra
del Palau de la Música Catalana, que
dirigeix Jordi Casas des de la seva
fundació l’any 1990, tasca que compagina amb la direcció de la Massa
Coral de Terrassa i la docència.

JESÚS SILVESTRE
Piano
Format musicalment al Conservatori
de Terrassa, ha rebut classes de Maria
Vancells i, al CSMM de Barcelona,
del pianista Miquel Farré.
Ha fet concerts a Catalunya, les
Balears i França, on ha estrenat obres
com Nocturnos de la ventana de F. Vila
i Les anelles dels anys, amb música
d’Enric Ferrer i textos d’Àlex Susanna. Alguns d’aquests concerts han
estat enregistrats per Catalunya Ràdio i Ràdio Clàssica.
Exerceix de professor de piano al
Conservatori de Terrassa i al C. E.
Gresol. Forma duo estable amb les
sopranos M. Clariana, M. Mateu i el
tenor Ll. Valero.

MAGDA PUJOL
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
LA MÚSICA DE
JOSEP FREIXAS I VIVÓ
Fantasia, formalisme i tradició
L’obra d’un artista està lligada necessàriament als esdeveniments biogràfics que han marcat la seva vida.
Aquesta afirmació que sovint acostumem a fer sobre els compositors
clàssics i consagrats és també vàlida
per als nostres contemporanis.
Autor d’un extens catàleg, Josep
Freixas podria ser descrit a partir de
les seves obres. De la seva dedicació
pedagògica han sorgit diversos manuals acadèmics i també un reconegut
mètode d’iniciació al piano; del seu
interès per la societat que l’envolta
són fruit les edicions d’un volum biogràfic de compositors i d’una breu
història de l’Escola de Música-Conservatori Professional de Terrassa; de
l’amor a les tradicions del país donen
fe més de 100 sardanes; de la seva
recerca filosoficopersonal han nascut
quatre volums de l’assaig L’eterna presència. A partir d’aquests trets i molts
altres s’ha gestat la producció musical
de Freixas com de forma sintetitzada
s’intenta resumir en l’encapçalament
d’aquest comentari.
Entre la multitud d’obres de diferents gèneres que integren la seva
producció ens centrarem, en aquest
comentari, en les creacions per a

piano i les cançons que formen el
programa.
L’obra pianística es compon entre
d’altres, de 20 sonates (de les quals
n’hi ha sis d’editades), preludis, Cançons sense paraules, Estampes, sardanes i
peces i arranjaments per a principiants. La seva investigació estilística
es palesa en les Sonates, en què, partint
dels estils clàssic i clavecinístic, aprofundeix en les capacitats expressives
del piano al servei de la visió musical
de l’autor; als preludis posa de manifest la fantasia pianística en l’estat més
pur i lliure dels límits formals; la visió
íntima de la realitat es tradueix en les
Cançons sense paraules i les Escenes nocturnes; i, finalment, trobem reflectida
la gran passió familiar per la pintura a
les Estampes.
La Sonata en Mi menor núm. 6,
composta el 1976 i que es va editar
onze anys més tard, està dedicada a
l’eminent concertista Miquel Farré.
S’allunya gradualmet de l’objectivitat i el formalisme de la núm. 1
(1965) i de l’impuls i els afectes interiors de la núm. 3 (1963). El dolor i
la melangia són presents a les seves
pàgines ja des de l’interval disminuït
que tanca el primer motiu. Un desesperat fragment fa de pont cap a un
entretallat tema en mode menor,
que, com si es tractés de gemecs,
condueix a un plàcid final, ara en
tonalitat major.

El segon moviment està constituït
per dos temes diferents. El primer,
misteriós i de contrastats plans sonors,
crea un clima boirós sobre el qual
dialoguen alternativament dos elements oposats: un baix melòdic i el
petit contrapunt arpegiat de la veu
aguda. El dolor i la melangia del
moviment anterior prenen de nou
protagonisme amb el líric segon tema
format per una melodia acompanyada
d’harmonització acordal. El misteri
torna a ser protagonista amb la reaparició literal del primer tema.
El darrer temps d’aquesta sonata fa
oblidar dubtes, melangies i misteris
com si es volgués allunyar la profunditat de tot el que s’ha exposat abans
mitjançant una altra característica
invariable que hom té: les arrels.
Primer solemnement, de forma àgil i
popular després, tanca aquesta sonata
un aire evocador de danses tradicionals, paral·lelament a com els clàssics
concloïen les seves sonates. La melodia acompanyada, la imitació i altres
recursos estan al servei d’aquesta bella
peça que intenta allunyar el transcendentalisme que protagonitzava tant el
primer com el segon temps.
Les Escenes nocturnes, juntament
amb les Cançons sense paraules i els Preludis, pertanyen al món imaginatiu i
fantàstic de l’autor. Freixas estableix
magistralment el registre nocturn amb
acompanyaments basats en alternances acordals sobre els quals creiem
percebre suggeridores melodies. Els
anhels i els neguits d’aquestes melodies es confonen en la dolça o amarga

tenebra de la nit. Comiat a la llum és
una peça que traspua optimisme en
un clima difuminat. A Invocació a la nit
es poden sentir els suaus cants quotidians que traspassen les boires de la
foscor. El Somni del gitanet és una fràgil melodia que es pot veure amenaçada pels auguris més funestos del
tema central enmig de la calmada son
general. Cant del capvespre és un
al·legat líric a l’optimisme com una
pregària d’agraïment per totes les
coses bones que el dia ha portat. La
Cançó de bressol, amb moviment de
barcarola, gronxa rítmicament una
delicada melodia que intenta submergir-se en el tendre somni del nadó. El
capítol més oníric d’aquest recull l’integra la Nit oriental, una nit exòtica,
desconeguda, composta d’arabescos
que, com si es tractés de veus, romanen en l’atmosfera d’un oasi on es
contenen les fantasies que mai no
podrem realitzar. Finalment, la Dansa
dels esperits és una dansa d’«esperits»
amables, allunyats dels de la nit de
Sant Joan de Mussorgski. El seu ball
rodola oníricament mentre la raó
dorm. L’ús que Freixas fa del piano es
mostra oposat al virtuosisme i ofereix
a l’intèrpret l’oportunitat de posar de
manifest el preciosisme i la sensibilitat
que contenen les seves pàgines.
Estampes II. Postals als amics constitueixen la plasticitat en la producció
del compositor capelladí. Són el vessant tradicional de la música de
Freixas, juntament amb les sardanes.
Recorren la geografia mediterrània
tractant de descriure terres i homes.
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A més, en Josep Freixas ha anat dedicant «als amics» les diferents imatges,
cosa que fa del subtítol de l’obra
quelcom més que encertat. Les diferents estampes les podem dividir en
estampes construïdes a partir de danses preexistents o recreacions sobre el
caràcter dels pobles i les característiques de la terra. Entre les primeres:
Valenciana, Aragonesa (jota aragonesa) i
Gallega. Totes reflecteixen a la perfecció les característiques i els aires de la
música popular dels pobles que descriu. Entre les segones: de Lleonesa,
d’una planera austeritat, cal destacar el
caràcter polirítmic del tema; Bètica
aprofundeix encara més en l’ambient
andalús i flamenc que l’Andalusa del
primer volum; Asturiana contrasta l’abrupta orografia amb la calidesa del
verd paisatge; i la magistral Extremenya posa de manifest la barreja de
sentiment meridional i el caràcter
feréstec d’aquelles terres.
La cançó ha estat tractada també
amplament pel compositor de Capellades. Del coneixement de la veu
que assolí Freixas com a director de
formacions corals podem destacar
una Passió basada en textos de Vicenç
Villatoro, i cançons per a solistes o
duo. Entre aquestes darreres sobresurten les Cançons muntanyenques i les
Veus forestals.
Cançons muntanyenques. Aquest
recull d’obres a partir de poesies de
Joan Costa està format per set peces
de temes muntanyencs. En cinc cançons predominen els ritmes alegres i
les melodies populars al mateix temps

que s’exalta la geografia catalana i el
caràcter muntanyenc del seu poble als
textos. Menció a part mereixen Tardoral i Dia de Tots Sants, contrapunt als
temes extravertits de la resta. De caràcter més íntim, Tardoral desplega
una senzilla melodia cíclica sobre un
acompanyament acordal i de textura
quasi impressionista.També Dia de Tots
Sants presenta un paisatge boirós amb
una definida melodia que es bressola
sobre un ritme ternari. Contrasten de
forma evident les dues seccions oposades que l’integren, que presenten la
mateixa melodia en mode major, primer, i després en mode menor.
Veus forestals. Tot i l’analogia del tema natural entre Cançons muntanyenques i aquesta col·lecció, el tractament
musical és ben diferent. Els sonets del
poeta Sebastià Sanz condicionen la
longitud de les peces que integren
Veus forestals. Aquestes peces són més
breus i també més personals que les
del recull anterior. Hi ha obres de
caràcter introvertit (Veus forestals, Paraula de boix, Els oms devots); n’hi ha
que arriben a extrems tràgics en alguns moments (L’alzina pensadora, Del
bressol fins al taüt). També hi ha lloc
per a melodies amables (Amistat, Febrer, El primer) i decididament alegres
(Arbres pensants i Bany de lluna). Veus
forestals és un petit univers representatiu dels diferents registres del compositor. Es veuen enriquides, a més, per
la possibilitat d’interpretar-se, algunes
de les peces, a duo o per veus de colors més profunds que contrasten amb
la transparència de tenors i sopranos.

S EGONA PART
Cançons muntanyenques
Lletra: Joan Costa
Som muntanyencs! Som catalans!

Ai, muntanyes del Pallars…!

(Rocabruna – Santuari del Coral – Coll de
Malrem – Comanegra – Baget – Vall de Salarsa
– Camprodon). Octubre, 1959.

(Sant Maurici – Pic de Ratera – S. M. Pic de
Peguera – S. M.) Agost, 1957.

Som muntanyencs! Som catalans!
És una llei d’amor que ens mena a la muntanya
d’ençà que, obrint els ulls, la vàrem descobrir.
És una llei d’amor que el cor ens abrandava
i encara ens posseeix i ens mana de seguir.
És una llei d’amor que ens mena als pics gegants!
Som muntanyencs! Som catalans!
Volem petjar l’indret més alt de la contrada
i veure, als nostres peus, les planes en estol.
Volem trobar els corrents en llurs fonts amagades
i, amb ells, baixar cantant, al grat del vent i el sol.
Volem amar el país que Déu volgué atorga’ns!
Som muntanyencs! Som catalans!
Ens plau carenejar per les muntanyes nues,
d’un coll a l’altre coll; als peus, les verdes valls.
Ens plau la nit al ras, o dins la borda en runes,
mirant brillar els estels, cremant ressecs boscalls.
Ens plau la solitud, ens plau l’auster descans!
Som muntanyencs! Som catalans!
Ens mou la passió de retrobar les petges
deixades ça i enllà pel temps de l’avior.
Ens mou la passió d’assaborir les gestes
d’aquells avantpassats que ens feren nació.
Ens mou la passió de fer sentir els vells cants…
Som muntanyencs! Som catalans!

Ai, muntanyes del Pallars,
si en teniu d’anomenada
pels estanys, pics, avetars
i les valls tostemps gemmades!
1. Mai com ara no havia comprès
com serveu la bellesa reclosa!
Cal petjar-vos amb passa calmosa:
cal conviure en els vostres secrets.
Acampat a la nit, en la prada,
us sentia el pregon alenar
i mirava passar l’estelada,
sempre nova, incomptable, incessant…
La riera, no lluny, entonava
el seu càntic etern, remorós.
Més enllà, dins del bosc, dalt dels rasos,
el silenci regnava del tot.
2. Quina albada més pura, més fina
reflectí els Encantats sobre el llac!
El camí era ple d’alegria!
La pujada semblava un descans!
Els estanys, un a un es deixonden
i llueixen el blau més intens.
Sols el més enlairat lluita amb força
per guardar el blanc mantell de l’hivern.
I, de sobte, s’ha obert la collada,
temptadora, al repòs invitant!
Fins al cim d’una sola pitrada:
Món de neus, pics i valls, rius i llacs!
3. Dia nou! Per què fas mala fila?
Tant com tu, som tossuts: No ens fas por!
I, si al llac, quatre gotes destil·les,
ens parem i mengem un crostó.
Ara ens deixes cansar en la pujada
i, tot just dalt del coll arribats,
ens aculls amb granissa i tronada
i ens avies glissant tarterar.
Som tossuts. Hem tornat a la brega
i ara ens deixes jugar en els teus grenys,
i ja ens vols al teu cim, gran Peguera:
bon amic, bon minyó alt i ferm!
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Tardoral
Fred i bon sol:
Temps de bonança:
Dol i no dol,
cansa i no cansa:
Un corriol
dicta la dansa
mentre l’estol
passa i avança
ple d’esperança.

Temps de tardor:
Sol de migdia:
Mitja lluor,
mitja alegria.
Té el senderó
la melangia
d’una cançó
d’Epifania
que ara ens venia.

Llum de ponent:
Tarda gelada.
Vila silent.
Font encantada.
Cessa ara el vent,
lluu l’estelada.
Vens d’orient
lluna argentada!
És la vesprada!

Esquirolejant!
1.
Esquirolejant
per les roques encantades,
sempre tens l’encant
de senderes impensades.
Vas, adés, grimpant
per les preses amagades
i, ara, escalejant
amb descomunals gambades.
Esquirolejant,
vas pujant, pujant
per les roques encantades.

2.
Esquirolejant, vas, com foll,
per entre roques:
per seguir endavant, sota un
pont rocós t’ajoques…
T’estintolaran abriülls i guerxes soques
o la rel penjant que se’t trenca
si la toques.
Esquirolejant,
vas marxant, marxant com
un foll, per entre roques.

3.
Esquirolejant per les roques
sempre soles
sembles un infant
fent mil salts i cabrioles.
Tens al teu davant
tantes planes, viles, moles
que, per un instant imagines
que les voles.
Esquirolejant,
vas pujant, baixant
per les roques sempre soles.

El primer tres mil
(Ref. Piedrafita – La Frondella – Bretxa Latour – Balaïtús – R. Piedrafita). Agost, 1953.
Fores un somni, una esperança,
fores, encara, il·lusió.
Ara ets sang meva, oh recordança
d’aquella bella ascensió!
1.
Pujant pels glevers sinuosos,
la nit es va fondre en la llum.
De cop, els cimals alterosos
ens queien, semblava, al damunt.
Creuàrem, saltant pedres molles,
el foll devessall del torrent;
muntàrem per grenys i per roques
fins a l’aspra paret imponent.
(Als peus, l’estany gelat.
Davant, la cresta hirsuta.
Damunt, el cobejat!)

2.
Les mans esgarrapen la pedra,
grimpant per la dreta canal.
En ésser al coll de la bretxa
la neu ha quedat més avall.
Vençuda la pedra penjada,
tenim el camí afranquit.
Enllà la congesta encrestada
el pic s’ha retut assolit.
(Al lluny, turons i valls.
Al cel, la volta immensa.
Al volt, tot són crestalls!)

3.
Amics, que m’heu dut a l’imperi
on prenen els àngels el vol:
em plau de tenir un baptisteri
tan alt, tan obert i tan sol.
Potser dalt del cim començava
la nostra pregona amistat.
El llaç amb què allà vau lligar-me,
a tots ens haurà ben lligat!
(El temps va ser gentil,
i tot foren rialles
al meu primer tres mil.)

Dia de Tots Sants

Anirem a sant Medir…

(Vidrà – Bellmunt – Sant Pere de Torelló).
Novembre, 1955.

(Matinal pel Tibidabo). Desembre, 1957.

La boira baixa avui és sobirana:
el seu mantell cobreix cims i vessants.
Sentim la veu del campanar, llunyana
i no tenim ni el sant delit pels cants…
Boira matinera, dia de Tots Sants.
Amb ulls d’orat, perdut en la pasombra,
anem marxant pel bosc com uns infants.
A cada pas sorgeix una àvol ombra:
un faig, un roure, uns rocs són uns gegants.
Boira muntanyenca, dia de Tots Sants.
Ramat esquiu que el nostre pas acora
plugim damunt les fulles: diamants;
camí llisquent i màgia de l’hora
que porta l’àngelus amb sons distants!
Boira ploranera, dia de Tots Sants.

Anirem a Sant Medir,
a fer molsa per al pessebre,
un diumenge desembrí
amb camins coberts de gebre.
Anirem a Sant Medir,
bo i cantant nadales velles,
que el Nadal ens torna a obrir
tot un món de meravelles.
Anirem a Sant Medir
amb el cor ple d’esperança
pel Nadó que ha de venir
a la miserable estança.
Anirem a Sant Medir
pels camins de dins l’obaga,
i el camí ens farà sentir
una joia més manyaga.
Anirem a Sant Medir,
que el Nadal ja es fa percebre.
Anirem a Sant Medir
a fer molsa per al pessebre.

Veus forestals
Cançons per a veu i piano
Lletra: Sebastià Sanz
Arbres pensants

Veus forestals

Com l’estimo aquesta argila
que nodreix la meva arrel
i afanyosament m’enfila,
cada dia un pas, al cel!

Per virtut del cel, un foc
va arborant la meva saba
i, calladament, s’esbrava
pels meus dintres, poc a poc.

Com la mare que vigila
amb extrema cura i zel,
sempre oberta la pupil·la,
sempre atenta al menor bel,

Des que sóc semblant a un broc,
dins l’hivern que a l’erm em trava,
fins l’estona que em desclava
de tristors, en hàbil joc.

com cadell que s’alimenta
de la saba del seu pit,
tu ets fontana que acontenta

Quan somriu la primavera
venturosa, i adelera
la tendror, en petits rovells,

tots els bels del meu neguit,
que és ta saba llet calenta
que jo xuclo amb foll delit.

quan, obrint subtils esquerdes,
van tornant-se flames verdes
els que foren llucs vermells.
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Amistat

L’alzina pensadora

La figuera, canelobre
opulent, desorbitat,
amorosa, els braços obre
per fer seu tot el terrat.

Sóc valenta, prou que ho sé.
Sento a dir que em dic alzina.
«Quina fusta més divina!
És, per al foc, la que em convé!»

Una nina amb fam de pobra
hi manté fonda amistat.
Déu n’hi do el menjar que es cobra
passejant-se pel brancat!

Ser la reina del llenyer
fa bonic, però amoïna.
Hi ha mig món que m’assassina:
la destral del carboner,

«Hem de ser bones amigues»
diu, mostrant la palangana
i la font de la paret:

el xerrac del llenyataire,
qui em vol fusta, qui em vol foc…
Com voleu que duri gaire

«Per la gràcia de les figues,
tu m’apagaràs la gana.
Jo t’apagaré la set».

ni que sigui com el roc?
Seré fum que es fon dins l’aire
i esventada cendra, a poc.

Del bressol fins al taüt

Febrer

De tu va néixer el bressol
on la mare m’adormia.
De tu, la taula on sabia
panets com trossos de sol.

Breu de dies, curt de passa,
pel desig corres ben poc.
Com que el temps encara glaça,
em mantens devora el foc.

De tu, en sorprenent revolt,
la taula on m’embadalia
la primera poesia,
quan l’amor m’estrenà el vol.

Fes-te gran, no triguis massa!
Vull al camp el blanc i el groc
i aquell verd, a frec de bassa,
i un vermell que hi cali foc.

De tu el tàlem on tastava
la fruita que em demanava,
extrema, la joventut.

Vull tornar a veure la lluna
com s’enfila, en ser de nit,
amb el seu rostre de pruna

De tu ha de néixer el que amagui,
quan m’aturi, quan m’apagui,
el que guardi el meu taüt.

dalt del cirerer florit.
I estimar-te fins a la una
que la son em voldrà al llit.

Paraula de boix

Els oms devots

Si de carn i pell groguejo
i, sovint, no sóc gens alt
i, ordinàriament, primejo,
no penseu que estic malalt.

Som els oms de vora el temple.
L’hem vist néixer a frec del riu
i a tothom donem exemple
de bondat, en ser l’estiu.

Sent com sóc no pas delejo
poder ser roure pairal.
Si l’admiro, no l’envejo;
no em plau ser monumental.

Quan hi ha algú que mira el temple
refresquem més l’ombradiu
i oferim al qui ens contempla
clams d’església, cants de niu.

L’estar prim no em fa estar moix.
No tothom es pot dir boix
i lluir una carn tan fina.

De vegades, roden danses
ben a prop, pel juliol,
i copsem les enyorances

De mi es valen culte i art
per fer talles que, en gran part,
em fan ser fusta divina.

dels xiulets del flabiol.
I al brancam tot són frisances
de l’oreig i el rossinyol.

Bany de lluna

El primer

Alts pollancs de l’embassada,
entreteniment del vent,
balanceig de la mirada
sempre rere el moviment.

Ametller, sempre el primer
a brandar l’alba bandera!
Quina pau tan matinera
que ens proposes, ametller!

Quan, de nit, l’aigua aturada
ofereix acolliment
a una lluna despullada
que entra al bany secretament,

Ja la neu del carener,
que t’ha vist, fa passa enrere.
Va endavant la primavera,
l’arç t’emula, i el pruner.

tan bon punt vola la una
d’un llunyà rellotge estrany,
un ocell, dins l’ombra bruna,

Blanc i blanc damunt la terra.
Per la pau, en peu de guerra
tot el que floreix en blanc!

de potser mal averany,
fa un xisclet, i fuig la lluna,
tremolosa, del seu bany.

També el camp, en fer mudança,
com verdeja, amb l’esperança
d’esborrar el que sembli sang!
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REGIÓ 7, DIA 12 DE MARÇ DEL 1999

MOLTS CAPELLADINS VAN VOLER HOMENATJAR EL SEU PAISÀ

ACABAT EL CONCERT, JOSEP FREIXAS FELICITA EL PIANISTA
JESÚS SILVESTRE

FELICITACIONS PER AL MÚSIC CAPELLADÍ,
EN EL LLIBRE DE RECORDS

LA NOSTRA AMIGA MARGA CARCELLER,
DE LA FURA,
ABANS DE COMENÇAR EL CONCERT
ELS GERMANS FREIXAS I VIVÓ

Altres Concerts
057
C a p e l l a d e s, 7 d e j u l i o l d e l 1 9 9 9

CONCERT
SETÈ CURS INTERNACIONAL

DE
DE

PROFESSORS

MÚSICA

DE

CAMBRA

DE

CAPELLADES

Doru Pop, violí, i Rasvan Neculai, violoncel
(del Silvestri String Quartet)

Viorel Tudor, viola
Suzanne Bradbury, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA
DORU

PART

SUZANNE BRADBURY, piano,
POP, violí, RASVAN NECULAI, violoncel

Trio amb piano núm. 4,
en Si b major, op. 11

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Allegro con brio
Adagio
Allegretto. Thema: «Pria ch’io l’impegno»

Adagio per a trio amb piano, en Mi b major,
op. pòstum 148, D. 897, «Nocturn»

S EGONA
DORU

FRANZ SCHUBERT

PART

SUZANNE BRADBURY, piano,
POP, violí, VIOREL TUDOR, viola, RASVAN NECULAI, violoncel

Quartet amb piano núm. 1,
en Sol menor, K. 478
Allegro — Andante — Rondó

WOLFGANG AMADEUS MOZART

P R E S E N TAC I Ó

JOSÉ LUIS CASTILLO, PROFESSOR D’ANÀLISI MUSICAL,
PARLÀ DE L’ESTRUCTURA DEL CONCERT

INTÈRPRETS
SILVESTRI STRING QUARTET
DORU POP
Violí
RASVAN NECULAI
Violoncel
Constituït el 1988, el Quartet Silvestri va estudiar amb Piero Farulli,
viola del Quarteto Italiano, i amb
membres dels quartets Smetana,
Amadeus, Tokyo, La Salle, Guarneri,
Ysaÿe, etc.
Al llarg de la seva carrera ha
guanyat diversos premis, com el primer premi exclusiu, al Concurs
Internacional de Quartet de Corda
Rotary Internacional de Cremona;

el primer premi absolut i premi especial «Carlo Soliva» al Concurs Internacional de Cambra de Casale
Monferrato; la Medalla d’Honor del
president de la República Italiana i la
Medalla d’Or del Trofeu Internacional Medusa Aurea de l’Academia
Internazionale di Arte Moderna de
Roma, entre molts d’altres.
Actua a Espanya, Itàlia, Alemanya,
Holanda, Romania, França, Anglaterra, Mèxic, Portugal... i fa classes
magistrals de música de cambra i instruments a diversos cursos internacionals de perfeccionament. El gener
del 1996 va tocar davant de Sa Majestat la reina Sofia al tradicional concert
d’Any Nou.
El 1997 van llançar dos CD: el primer, amb el quartet La mort i la donzella, de Schubert, enregistrat, editat i
distribuït per Musicosophia Interna-

DORU POP

tional d’Alemanya, i el segon, amb la
pianista Suzanne Bradbury, amb els
quintets de Schumann i Bartók, editat i distribuït pel segell ASV de
Londres.

VIOREL TUDOR
Viola
Viorel Tudor neix el 1957 i comença
els seus estudis musicals a l’edat de sis
anys. Als deu inicia els de viola,
i
el 1980 rep el títol de professor superior de viola per la Facultat d’Instruments i Cant del Conservatori de
Música Ciprian Porumbescu de Bucarest. Es perfecciona amb V. Pitulak,
Stefan Gheorghiu, Varujan Kozighian i Daniel Podlovski, i ocupa el
lloc de viola principal a l’orquestra
Camerata del mateix conservatori,
amb la qual fa gires de concerts a
gairebé tots els països europeus.
Després, treballa com a viola principal en orquestres de renom de
Romania, com l’Orquestra Simfònica Oltenia de Craiova, l’Orquestra de
l’Òpera Nacional de Bucarest i l’Orquestra Filharmònica Paul Constanti-

RASVAN NECULAI

nescu de Ploies, ti. Durant set anys ha
estat viola principal de l’Orchestra
Internazionale d’Itàlia i darrerament
ho ha estat de l’Orquestra Simfònica
de Galícia, a la Corunya. Des de la
tardor del 1998 ocupa el lloc de viola
principal a la Real Filharmonía de
Galícia i el de professor a l’Escola de
Altos Estudios Musicais de Santiago
de Compostel·la.
Alhora, desenvolupa una intensa
activitat relacionada amb la seva gran
passió, la música de cambra, i actua
amb diversos grups de cambra, entre
els quals es destaca la seva col·laboració molt especial amb el Quartet
Silvestri.

VIOREL TUDOR

527

SUZANNE BRADBURY

SUZANNE BRADBURY
Piano
Nascuda a Califòrnia, es va criar a
Espanya. Els seus mestres més importants foren José Ortiga (Madrid) i,
més tard, Ludwig Hoffmann (Munic), amb qui va estudiar a la Hochschule für Musik.
Fou invitada per Wilhelm Kempff

al seu curs magistral de Positano, del
qual va néixer una llarga amistat
musical. Stefan Askenase va esdevenir durant molts anys per a ella un
altre conseller musical de gran valor.
Interpreta sovint com a solista i
en concerts amb orquestra, així com
amb diverses formacions de cambra.
Com a pianista resident, actua al Festival Internacional de Deià.
Ha estrenat obres per a la Ràdio
de Baviera i ha gravat per a la BBC.
Ha actuat, entre d’altres, a la Kammermusiksalle der Philharmonia de
Berlín.
Actualment fa classes a Mallorca,
on forma trio amb membres de
l’Orquestra Simfònica de Palma. El
1999 actuarà als Estats Units amb el
concert de Schumann al març, i a
Mèxic, a l’abril.
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CANÇONS DE TROBADORS,
ANDALUSINES I SEFARDITES
Adolfo Osta,
veu, guitarra i llaüt del Renaixement
LAURA IMBERT-BOUCHARD, violí
PHILIP CUNNINGHAM, flautes i clarinet, MANEL SEGARRA TOMÀS, guitarra

P RO G R A M A
Lo ceu n’a creat
Tradicional occitana
La filha d’un paisan
Tradicional occitana
Quantas sabedes amar amigo
MARTÍN CODAX
Eno sagrado en Vigo - Amor, ei
MARTÍN CODAX
La tarara
Tradicional andalusina
Lo testament d’Amèlia
Tradicional catalana
Yo me levantí un lunes
Tradicional sefardita
Romance del enamorado y la muerte
Tradicional castellana
El comte Raixa
Tradicional mallorquina
La doncella guerrera
Tradicional castellana
Scalerica de oro
Tradicional sefardita
Debajo del limón
Tradicional sefardita
Zolst azoy lebn
Jiddisch asquenasita
Tourdion
Anònim francès
Dansa de la mort
Tradicional. Versió catalana de ROSER TÉRMENS
Los caulets
Tradicional occitana
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert de cançons de trobadors, andalusines
i sefardites, danses del Renaixement i romanços.
Aquesta sessió d’avui és especial perquè, d’una banda, no és un tema fàcil
de trobar programat, i de l’altra, ens ve a càrrec de grans professionals encapçalats
per Adolfo Osta, que porta anys investigant la música tradicional en la qual
s’ha especialitzat.
Adolfo Osta és un artista d’una formació molt completa, i se li coneix un treball profund i rigorós en un tema minoritari com és aquest, sense que això faci
minvar la seva il·lusió i tenacitat. Per la gran qualitat que té ha estat convidat en
llocs tan importants de Barcelona com són el Tradicionàrius, les festes de la Mercè,
L’Espai, Santa Maria del Mar i el Grec, i també en els Ciclos de Música
Religiosa y Medieval de Madrid. Té diversos discos compactes en el mercat, que
al final del concert posaran a la venda per a qui hi estigui interessat.
En aquesta ocasió l’acompanyen Laura Imbert-Bouchard, violí, Philip
Cunningham, flautes i clarinet, i Manel Segarra Tomàs, guitarra.
Laura Imbert-Bouchard és igualment una artista amb una formació i una
cultura completes, que a partir del 1991 s’integra al món de la música tradicional, participant també a Tradicionàrius i al Grec, i amb actuacions per Europa
i l’Amèrica Central. A més d’acompanyar l’Adolfo, forma part del grup Sol de
Nit, del quartet de violins Les Violines i del grup de fusió Lo Poder del Cant.
És a dir, que està en plena activitat artística.
Philip Cunningham, en canvi, prové del món clàssic. Va estar relacionat
amb diverses orquestres filharmòniques americanes fins que guanyà la plaça de
clarinet solista de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, i aquí el
tenim com a tal des del gener del 1988. Avui acompanyarà l’Adolfo amb flautes i clarinet.
Manel Segarra Tomàs també s’ha dedicat d’una manera total a la música:
com a professor, compositor, intèrpret, i en camps tan variats com el clàssic, el poprock, el blues, el folk i el tradicional. Ha fundat diferents grups i en l’actualitat, a
més de ser professor de guitarra clàssica, forma part de la banda de blues Sweet
Little Band, col·labora amb el cantautor Salvador Aumedes i acompanya l’Adolfo.
Com és habitual en les sessions de cant, teniu a les mans les lletres de les
cançons per emportar. I dic «per emportar» perquè avui l’Adolfo Osta ens farà

una explicació abans de cada cançó i potser no caldrà seguir les lletres, moltes
d’elles ben entenedores.
El concert es farà sense interrupció i després us oferirem el refresc de sempre.
Us desitgem una bona vetllada, de la qual sortirem, n’estem segurs, més enriquits.
Amb tots nosaltres:
Adolfo Osta, veu, guitarra i llaüt del Renaixement,
Laura Imbert-Bouchard, violí,
Philip Cunningham, flautes i clarinet, i
Manel Segarra Tomàs, guitarra.

INTÈRPRETS
ADOLFO OSTA
Veu, guitarra i llaüt
Nascut a Pamplona el 1966. És llicenciat en filologia hispànica per la
Universitat de Barcelona (1990).
Cursa estudis superiors de guitarra
clàssica, llaüt del Renaixement, solfeig
i cant. Participa, entre d’altres festivals,
al Tradicionàrius (Barcelona, 1991 i
1992), Terra de Trobadors (Castelló
d’Empúries, 1991 i 1993), Festival de
Tardor (Barcelona, 1991 i 1993),
Mercè Folk (Barcelona, 1991), segon
i tercer Ciclo de Música Religiosa y
Medieval (Madrid, 1993 i 1994). Així
mateix, ha pres part en programacions
a la sala alternativa de teatre La
Casona (1994 i 1995), al SAT Teatre
(1994) i a L’Espai, amb Rosa
Zaragoza i Toni Xuclà (Barcelona,
1994).

Ha ofert concerts a la Basílica de
Santa Maria del Mar (1993 i 1995), la
Universitat de Barcelona (1994, 1995
i 1996), UAB (1993 i 1995), Universitat Politècnica de Tarragona (1993
i 1995), l’Obra Cultural Caja Madrid
(1995), el Grec (Barcelona, 1995) i
també als cicles d’Amics de la Música
de Barcelona 1997, al Mercat de Música Viva de Vic 1997 i a la programació a l’Espai Brossa (Barcelona, maig
del 1998).

ADOLFO OSTA
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LAURA IMBERT-BOUCHARD
Violí
Neix a Barcelona l’any 1973. És llicenciada en filologia catalana. Cursa
estudis musicals de solfeig, violí, harmonia, conjunt coral i piano, de mestratge en música tradicional i popular,
de mandolina amb Antoni Xuclà, de
tècnica i repertori de violí tradicional
italià amb Maurizio Padovan i de violí de música celta amb Aly Bain (Escòcia), Dermot McLaughlin (Irlanda)
i Christian Lanau (França).
Del 1986 al 1992 forma part de la
Jove Orquestra Simfònica Gèrminans i amb ella realitza concerts arreu
dels Països Catalans i d’Alemanya.
Durant diversos estius ha treballat
en Setmanes Musicals a nivell orquestral amb directors com Isabel
Costes i Jordi Mora. Del 1992 al
1994 és component del Cor Maixata
de l’Hospitalet de Llobregat, amb el
qual ha actuat a Barcelona, Dinamarca i Euskadi.
S’integra al món de la música tradicional l’any 1991, quan entra a formar part del grup Sol de Nit i actua a
diversos festivals arreu dels Països

LAURA IMBERT-BOUCHARD

Catalans (Tradicionàrius, del 1993 al
1998, i Grec 1995), França (el Gran
Ball d’Europa, celebrat a Gennetines
del 1992 al 1998), Anglaterra, Croàcia
i l’Equador (Primera Fira Mundial
d’Instruments Històrics de Quito).
Actualment, acompanya el cantant Adolfo Osta, forma part del grup
Sol de Nit, del quartet de violins Les
Violines i del grup de fusió Lo Poder
del Cant, que el desembre del 1997
ha tret un disc al mercat.

PHILIP CUNNINGHAM
Flautes i clarinet
Nascut a Los Angeles (Califòrnia),
on comença els estudis de clarinet als
set anys. Es gradua a l’Acadèmia
Interlochen i al Conservatori d’Oberlin. Cursa estudis de postgrau amb
Alan Balter al Conservatori de San
Francisco, amb Rosario Mazzeo a la
Simfònica de Boston i amb Leon
Russinoff a l’escola Juilliard de Nova
York, així com cursos de perfeccionament amb Karl Leister, de l’Orquestra
Filharmònica de Berlín.
Treballa dos anys a l’Orquestra
Simfònica Santa Rosa de Califòrnia.

PHILIP CUNNINGHAM

El 1979 es trasllada a Mèxic i actua
com a solista de clarinet a l’Orquestra Simfònica de Guadalajara, l’Orquestra Filharmònica de la Ciutat de
Mèxic i l’Orquestra del Teatro de Bellas Artes (Òpera Nacional de Mèxic).
També fou membre cofundador
de la Camerata Panamericana, que
durant sis anys es dedicà a difondre
música de cambra contemporània.
A partir del 1987 s’instal·la a Chicago, on treballa en estudis de gravació i com a clarinetista suplent de
l’orquestra simfònica de la ciutat.
Pertany també a la junta directiva del
Festival de Música Nova de Chicago.
El novembre del 1987 guanya el
concurs convocat per a la plaça de
solista de clarinet de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, lloc
que ocupa des del gener del 1988.

MANEL SEGARRA TOMÀS
Guitarra
Nascut, l’any 1965, a Tortosa. És professor titulat pel Conservatori Superior de Música de la Diputació de
Tarragona en l’especialitat de guitarra
clàssica. Ha estudiat també harmonia
i guitarra i baix elèctrics amb les tècniques del jazz i el blues.
L’any 1980 forma el seu primer
grup musical a Tortosa i actua per tot
Catalunya. Alhora, col·labora amb altres formacions, tant de música clàssica com de pop-rock.
L’any 1985 funda els Freddy Nois,
grup de rock amb el qual es trasllada

a Barcelona el 1987. Amb aquesta
formació enregistra dos LP-CD
(Sidecar Prod.) amb temes propis.
Actua per tot l’Estat, així com a
diverses televisions.
L’any 1994 entra a formar part,
com a guitarrista, autor i productor,
del grup El Amigo Americano, amb
el qual enregistra un CD (PDI, 1995).
L’any 1996 treballa tota una temporada a TV2 amb el cantautor
Salvador Aumedes, interpretant cançons pròpies i versions de blues i
folk. També ha intervingut com a
músic de sessió en alguns espots publicitaris i programes de televisió i
com a autor de sintonies.
Paral·lelament acompanya molt
sovint el cantant de lírica tradicional
Adolfo Osta, amb qui col·labora en
l’enregistrament del llarga durada
Amor, Ei (Saga ed.).
Actualment treballa a l’Escola de
Música Esclat, vinculada al Conservatori del Liceu, i forma part de la
banda de blues Sweet Little Band,
col·labora amb el cantautor Salvador
Aumedes i acompanya amb la guitarra Adolfo Osta.

MANEL SEGARRA TOMÀS

535

LLETRES

DE LES

CANÇONS

Lo ceu n’a creat

La filha d’un paisan

Tradicional occitana

Tradicional occitana

Lo ceu n’a creat
Tan volatge pastora
Non at pôt denegar.
Jo at vii suu tojar
Terci qu’èra tot solet,
Aclepat dens lo bosquet,
E tu, prauba traidoreta,
Qu’et segós près d’eth!

De bon matir she lèva
La filha d’un paisan.

Passèi ta’u serrat
entà-u ras de la coma,
Drin tot abaishat
Per véder l’esbat.
A! Mon Diu, quin m’escosó
Quan hasès com lo pijon,
O si vòs, com la paloma
Dab son parelon.
En ve separant
Lo ton tint com la rosa
Hèit com un diamant,
Qu’èra autan brilhant.
Jo’m lhevei, lo cór clavat,
Jo que t’at disi en vertat,
Que’m demorèi, bèra pausa,
Com un desenciat.
Més, bon sòrt, «elas»,
Jo vii a Caterina
Qu’au doblèi lo pas
Mèrci que’m hè cas;
La doçor de sos oelhons.
Qu’a calmat las mias dolors.
Lo son pairque la’m destina,

She lèva amai s’avilha
En pren sus abits blancs
Son paìre ye demanda:
–Filha ont volètz anar?
–Voli ‘nar a Lauzun, paire,
Veìre lo Rèi passar
Non i anguetz pas, ma filha
Que vos’n tornariatz pas!
Lu Rèi n’ero en feneitro
La regardèt passar.
–Quala es aquela dama
Que passo per mou prat ?
–Siro, nou sei pas damo,
Sei filha d’un paisan!
–Pairiatz l’èstre d’un prince
Que vos’n tornariatz pas!

Quantas sabedes amar amigo
Poeta: Martín Codax (segles

XIII-XIV)

Quantas sabedes amar amigo,
treides comig’a lo mar de Vigo:
E bannar nos emos nas ondas.
Quantas sabedes amar amado,
treides comig’a lo mar levado:
E bannar nos emos nas ondas!
Treides comig’a lo mar de Vigo
e veeremo’ lo meu amigo:
E bannar nos emos nas ondas!
Treides comig’a lo mar levado

Eno sagrado en Vigo
Poeta: Martín Codax (segles

Lo testament d’Amèlia
XIII-XIV)

Eno sagrado en Vigo,
beylava corpo velido.

Tradicional catalana

Amor ei ...........

N’Amèlia està malalta,
la filla del bon rei,
comtes la van a veure,
comtes i noble gent.

En Vigo, no sagrado,
beylava corpo delgado.

Ai! Que el meu cor se’m nua
com un pom de clavells.

Amor ei ............

També hi va sa mare
quan no hi ha més remei.
–Filla, la meva filla,
de quin mal vos doleu?

Beylava corpo delgado,
que nunc’ ouver’ amado.
Amor ei .............
Beylava corpo velido,
que nunc’ ouver’ amigo.
Amor ei .............
Que nunc’ ouver’ amigo
ergas no sagrad’, en Vigo.
Amor ei ...............
Que nunc’ ouver’ amado,
ergas en Vigo, no sagrado.
Amor ei ................

La tarara
Tradicional andalusina

–Mare, la meva mare,
penso que bé ho sabeu:
metzines me n’heu dades
que maten lo cor meu.
–Filla, la meva filla,
d’això us confessareu;
quan sereu combregada
lo testament fareu.
–Del meu testament, mare,
poc vos n’alegrareu.
Set castells tinc a França,
tots són al poder meu.
–Filla, la meva filla,
i a mi, què em deixareu?
–Mare, la meva mare,
a vós lo marit meu.

Echan los naranjos
unas flores blancas
y unas frutas rojas
que son las naranjas,

Que us el tingueu en cambra
tothora que vulgueu
perquè el vetlleu de dia
tant com de nit ho feu.

el naranjo sí
el naranjo no
el naranjo niña que ya floreció.

Ai, pare, lo meu pare,
en cartes ho trobareu,
metzines me n’heu dades
perquè morta em voleu.

Unas flores blancas
que son de pureza
que llevan las novias
cuando van de fiestas,
el naranjo sí
el naranjo no
el naranjo niña que ya floreció.
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Yo me levantí un lunes
Tradicional sefardita
Yo me levantí un lunes
un lunes antes de albar
cogí mi vacío en mano
y a la mar me fui y
a lavar y al sol,
y al sol de la hierba,
yo me iré a durmir.
Me encontrí a un mancebico
que de mí quiso burlar
yo le di un entrepecho
y lo tiré a la mar y al sol,
y al sol de la hierba
yo me iré a durmir.
Mi corazón se amansía
de ver a un hombre amar,
yo le di los mis trenzados
y los saqué de la mar y al sol,
y al sol de la hierba
yo me iré a durmir .

Romance del enamorado
y la muerte

–¡Ábreme la puerta, blanca,
ábreme la puerta, niña!
–¿La puerta cómo he de abrirte
si la hora no es convenida?
Mi padre no fue a palacio,
mi madre no está dormida.
–Si no me abres esta noche,
ya nunca más me abrirías;
la Muerte me está rondando,
junto a ti vida sería.
–Vete bajo la ventana
donde bordaba y cosía,
te echaré cordón de seda
para que subas arriba,
si la seda no alcanzare
mis trenzas añadiría.
Ya trepa por el cordel,
ya toca la barandilla;
la fina seda se rompe
él como plomo caía.
La Muerte le está esperando
allá en la tierra fría.
–Vamos, el enamorado,
la hora ya está cumplida.

Tradicional castellana
Me estaba yo reposando
anoche como solía,
soñaba con mis amores
que en mis brazos se dormía.
Vi entrar señora tan blanca
muy más que la nieve fría.
–¿Por dónde has entrado, amor?
¿por dónde has entrado, vida?
Cerradas están las puertas,
ventanas y celosías.
–No soy el amor, amante:
la Muerte que Dios te envía.
–¡Oh, Muerte tan rigurosa,
déjame vivir un día!
–¡Un día no puedo darte,
una hora tienes de vida!
Muy deprisa se levanta,
más deprisa se vestía;
ya sale para la calle,
en donde su amor vivía.

El comte Raixa
Tradicional mallorquina
–Mon pare que no ho sabau
el que m’ho vare en deixà
que en tenir los 12 años
marit m’habiau de dar.
Jo ja tinc 12 i un dia
vos començau a torvar.
–Per tota Espanya he cercat
i marit per tu no n’hi ha.
A no ser el comte Raixa
no sé si t’agradarà.
–Mon pare fais un dinar
i convidau-lo per un día.
El rei va fer un dinar
i el convida per un dia
mentre estava menjant
i va parlar de sa filla.

–No pot ésser, senyor rei,
tenir dues dones vives.
–Mata la teva comtessa
i et casaràs amb ma filla.
Si no mates la comtessa
i no cases amb ma filla
t’enviaré els meus soldats
i tots morireu en un dia.
Se n’anà cap a ca seva
la va trobar que cosia
li va dir: –Desgraciada,
desditxada esposa mia.
–Perquè em dius desgraciada,
desditxada esposa mia?
–Perquè el rei m’ha mandat
que t’he de llevar sa vida.
–No em matis, maridet meu,
sóc la teva companyia,
tanca’m dins un convent gran
i així me llevarà sa vida.
Veniu, infantons, veniu,
veniu a vostra mareta,
que ton pare em vol matar
i vol donar una mort secreta.
Mentre tengué l’espasa alta
un àngel del cel venia.
–Se detengui, senyor comte,
se detengui de part mia.
El rei s’ha mort en sa nit
i sa filla a punt de mig dia,
el rei crema dins l’infern
i sa filla per companyia.

La doncella guerrera
Tradicional castellana
En Sevilla a un sevillano
siete hijas le dio Dios,
todas siete fueron hembras
y ninguna fue varón.
A la más chiquita de ellas
le llevó la inclinación
de ir a servir a la guerra
vestidita de varón.
Y al montar en el caballo
la espada se le cayó,
por decir ¡maldita sea!
dijo ¡maldita sea yo!
El rey que lo estaba oyendo
de amores se cautivó,
–Madre, los ojos de Marcos
son de hembra y no de varón.
–Convídala tú, hijo mío,
a los ríos a nadar,
que si ella fuere hembra
no se querrá desnudar.
Toditos los caballeros
se empiezan a desnudar
y el caballero Don Marcos
se ha retirado a llorar.
–¿Por qué llora usted Don Marcos?
–Porque debo de llorar,
por un falso testimonio
que me quieren levantar.
–No llores alma, querida,
no llores, mi corazón,
que eso que tú tanto sientes,
eso lo deseo yo.
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Scalerica de oro

Zolzt azoy leben

Tradicional sefardita

Jiddisch asquenasita

La novia no tiene dinero,
que nos tenga un mazal bueno,
que nos traiga un mazal alto.

Zolzt azoy leben, sai gesind
und ich, wel de sitzen
un weigen das kind.

Scalerica de oro, de oro y de marfil,
para que suba la novia,
a dar guidushin.

Ay, Lulu, shashasha
y mama ist gegamgen en markarai.

Venimos a ver,
venimos a ver,
y gocen y logren
y tengan mucho bien.

Debajo del limón
Tradicional sefardita
Debajo del limón, la novia,
debajo de la rosa.

Ay, Lulu, schlof mein kind
y mama shi de kommen gich und gesh wind.
Andere meilach tantzen und shpringen
und ich darf dem kind lidel ersingen.
Anderg meilach zu keletn naschen
und ich dart dem kind,
zwindel erwaschem.
Dai mama ist a chachka sei yo azii
als du slafst wit ans
gai si auf mi.

–¿Qué haces mi alma querida?
–Yo, esperandoos a vos, mi vida,
para hacer con vos la guarida,
debajo de la rosa.
Debajo del limón dormía la niña,
sus pies en el agua fría,
su amor por ahí venía.
–¿Qué haces, mi novia galana?
Yo, esperandoos a vos, mi alma,
para hacer con vos la morada
debajo de la rosa.
Debajo del limón dormía la niña
sus pies en el agua clara
su amor por ahí pasara.

Tourdion
Anònim francès
Buvons bien, là buvons donc
A ce flacon faisons la guerre.
Buvons bien, là buvons donc
Ami trenquon gaiment chantons.
En mangeant d’un gras jambon,
à ce flacon faisons la guerre,
en mangeant d’un gran jambon,
à ce flacon faisons la guerre.
Quand je bois du vin claret
ami tout tourne, tourne, tourne, tourne.
Aussi désormais je bois
Anjou ou Arbois.
Chantons et buvons,
à ce flacon faisons la guerre,
chantons et buvons,
les amis, buvons donc.

Dansa de la mort

Los caulets

Tradicional castellana
Versió catalana de Roser Térmens

Tradicional occitana

Jo sóc la mort dels homes
i porto corona,
sóc de la vostra vida
mestressa i patrona
i és clar que sóc cruel
com també forta i molt dura
i el perdó no coneix ma figura.
Jo sóc la mort dels homes
i porto corona,
sóc de la vostra vida
mestressa i patrona
i davant la meva dalla
a tothom faig tremolar
que la sega és per a tots igual.
Convidada d’honor
en la dansa de les vostres vides,
dansa que interpreteu dia rere dia,
balleu, giravolteu,
mostreu-me bé les vostres cares,
que jo del temps sempre en seré senyora.

Los caulets qu’an la torrada
la fuèlha daissan anar.
Los caulets qu’an la torrada
la fuèlha daissan anar.
La fuèlha daissan anar
atal fan las jovas filhas
quand passan de maridar,
quand passan de maridar.
Dos ausèls sus una espiga
non se’n pòdon sostenir
los gojats amb una filha
non se’n pòdon divertir.
Los boissons fan mala cara,
ié! quand pèrdon las rasics
atal fan las jovas femnas,
ié! quand pèrdon los marits.
Mira-la’t quand va a la missa!
Mira-la’t a caminar!
E, se ara non t’agrada,
jamai non t’agradarà.
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MÚSICA

DE JAZZ

Aiaguaviva Quartet
ARACELI AIGUAVIVA, veu
JOSÉ REINOSO, piano, JOSEP M. «CURRO» GÁLVEZ, contrabaix
RAMÓN DÍAZ, bateria

P RO G R A M A
Makin whoopee
Take the «A» train
Someone to watch over me
Hey baby (Blues)
Almost like being in love
Chega de saudade
On the sunny side of the street
Georgia on my mind
Fever
I’m walking
Sing sing sing
Route 66
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WALTER DONALDSON/GUS KAHN
BILLY STRAYHORN
BILLY STRAYHORN
Anònim
FREDERICK LOEWE
ANTONIO CARLOS JOBIM
JIMMY MCHUGH
HOAGY CARMICHAEL
JOHN DAVENPORT/EDDIE COOLEY
FATS DOMINO/DAVE BARTHOLOMEW
LOUIS PRIMA
BOBY TROUP

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert de jazz a càrrec d’Aiguaviva Quartet,
amb Araceli Aiguaviva, veu; José Reinoso, piano; Josep M. «Curro» Gálvez,
contrabaix; i Ramón Díaz, bateria.
Alguna vegada he dit que amb la pressió amb què molts de nosaltres treballem avui dia és bo que de tant en tant un bon concert ens faci oblidar
neguits i cabòries, ens aporti una estona de pau i tranquil·litat i ens faci gaudir de la bona música.
L’Araceli Aiguaviva és un exemple a mida per il·lustrar la bondat musical
en aquest sentit, ja que exerceix una professió de màxima responsabilitat: és
magistrada de la jurisdicció penal de Barcelona.
I ha escollit el jazz, en el seu cas com a intèrpret, per canviar saludablement
del seu treball diari. Es va preparar a consciència en diverses escoles i amb professors notables, i des de l’any 1985 en què va començar cantant amb una gran
orquestra, ja no ha parat, fins a formar el seu propi quartet l’any 1994. Des
de llavors actua en els llocs més variats i reconeguts. Avui és el nostre torn per
gaudir d’un concert fruit d’una llarga experiència de la mà d’una singular cantant, que en la seva vida professional exerceix de jutge: Araceli Aiguaviva.
Per acompanyar-la i formant part del seu quartet tenim José Reinoso, pianista de l’Uruguai format al seu país i als Estats Units d’una manera completa,
que inclou piano clàssic, harmonia i improvisació. Es dedica professionalment a
la música, ensenyant, acompanyant músics i participant en diferents grups. Té
discos enregistrats amb els quals ha obtingut premis i ofereix concerts en llocs
tan selectes com la Jazz Cava de Terrassa, La Cova del Drac a Barcelona o el
Festival de Jazz de Montreux a França.
Al contrabaix hi ha Josep M. «Curro» Gálvez, barceloní i amb una sòlida
formació musical que inclou el clarinet, el baix elèctric i l’harmonia moderna, a
més del contrabaix. També és un professional que ha participat en nombroses
orquestres de jazz, en diversos enregistraments i en prestigiosos festivals com el de
Getxo, al País Basc, on el seu grup va ser declarat el millor el 1990 i va ser finalista a Leverkusen (Alemanya) el 1996. A més es dedica a la docència.
I finalment tenim en Ramón Díaz a la bateria, procedent de Santa Cruz
de Tenerife, però format a Barcelona.També ha participat en diverses formacions
com a bateria, acompanyant diferents músics i efectuant diversos enregistraments,
alguns dels quals amb el seu propi grup, el Ramón Díaz Group. Entre els pre-

mis aconseguits té de el millor grup a Canàries i a Getxo; el de millor instrumentista a Canàries i millor solista a Getxo en diferents edicions. També ell es
dedica a la docència.
No vull acabar sense donar les gràcies a Ràdio Nacional, que amb el seu
enregistrament contribueix a la divulgació de la música.
Disposem-nos, doncs, a gaudir del jazz d’aquests professionals, acompanyant
l’Araceli Aiguaviva i formant el quartet que porta el seu nom, en aquesta sessió
memorable i irrepetible: la veu d’una jutgessa en forma de música serà la que
ens aportarà aquella pau de què parlàvem al principi.
Amb tots nosaltres:

Aiguaviva Quartet amb:
Araceli Aiguaviva, veu,
José Reinoso, piano,
Josep M. «Curro» Gálvez, contrabaix,
i Ramón Díaz, bateria.

INTÈRPRETS
ARACELI AIGUAVIVA
Veu
Nascuda a Barcelona, és llicenciada
en dret i magistrada de la Jurisdicció
Penal de Barcelona.
Realitza estudis a diverses escoles
de jazz de la ciutat (Avinyó Espai
Musical, Aula, Taller de Músics...) i
també amb alguns professors de veu
(Lottie Lewis, Xavier Garriga, Mercedes Delclós, Errol Wolski, Mireia Lara, Oriol Bordas...).
L’any 1985 s’incorpora com a vocalista a la Big Band La Farga Hot
Jazz Band, que practica un jazz que
invita a ballar, en la línia de La Locomotora Negra.
Ha col·laborat amb diferents músics i amb diverses formacions, com

el quartet Block Notes, Martin
Poinsot, Peter Delphinic, Martí de
Borja, Eva Cabrera, Llorenç Ametller, Miguel Ángel Cordero, Joan
Díaz, Martí Ventura i Francesc Capella, entre d’altres.
El 1994 crea la seva pròpia formació, l’Aiguaviva Quartet, amb la qual
interpreta fonamentalment jazz clàssic, blues i bossa, amb el bateria Ramón Díaz, el contrabaixista Josep
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Maria «Curro» Gálvez i, en l’actualitat, el pianista uruguaià José Reinoso. Amb el quartet actua als clubs de
jazz de Barcelona i de Catalunya, als
festivals locals, als centres cívics, etc.
Du també la programació de l’Hivernacle del Parc de la Ciutadella.

JOSÉ REINOSO
Piano
Uruguaià de naixement, la seva formació musical té lloc al seu país, als
Estats Units –on va obtenir una beca
BAS (Best Applicant Student) del
Berklee College of Music de Boston– i a Europa. Inclou estudis de
piano clàssic i d’harmonia i improvisació, així com nombrosos clinics –
cursos magistrals– impartits per diversos músics de prestigi internacional.
A més d’una intensa activitat docent a Montevideo i desenvolupada
actualment a Barcelona (Taller de
Músics, Alois Haba i 3 por 4), com a
pianista professional ha col·laborat
amb diferents músics i ha estat inte-

JOSÉ REINOSO

grant d’un gran nombre de grups
amb els quals ha realitzat actuacions
als Estats Units, l’Amèrica del Sud i
Europa, ha enregistrat discos i ha
obtingut premis com l’Eduardo Fabini a la millor banda de l’Uruguai
l’any 1992. Darrerament ha ofert
concerts al Jamboree, la Jazz Cava de
Terrassa o La Cova del Drac.
Cal destacar també la seva participació en festivals de jazz com els de
Montreux o Punta del Este, així com
al Memorial Tete Montoliu, «L’hora
del jazz», a Barcelona el 1999.

JOSEP M. «CURRO» GÁLVEZ
Contrabaix
Nascut a Barcelona, hi estudia clarinet al Conservatori, baix elèctric i
harmonia moderna al Taller de Músics i contrabaix al Conservatori del
Liceu, a més de participar en diferents seminaris.
Com a contrabaixista, ha format
part de grups com la Big Band del
Taller de Músics & Tete Montoliu,
la Big Band Avinyó, la Barcelona

JOSEP M. «CURRO» GÁLVEZ

Big Latin Band, la Iruña Big Band,
la Michelle McCaine Blues Band o
Loquillo & Gabriel Sopeña, i ha
col·laborat amb músics com Perico
Sambeat, entre altres, i a TVE2.
Ha participat en diferents enregistraments, així com en prestigiosos festivals de jazz, on ha obtingut premis
com el de millor grup a Getxo (1990)
i el de finalista a Leverkusen (1996).
D’altra banda, imparteix classes de
baix elèctric i contrabaix en diverses
escoles de música.

RAMÓN DÍAZ
Bateria
Nascut a Santa Cruz de Tenerife, inicia els estudis musicals a la seva ciutat
natal i els continua posteriorment al
Taller de Músics de Barcelona i en
diversos seminaris.
Ha estat bateria de formacions
com la Michelle McCaine Blues
Band o el Barcelona Jazz Quintet i ha

RAMÓN DÍAZ

col·laborat amb músics com Chano
Domínguez o Perico Sambeat. A més,
ha realitzat enregistraments, entre
altres, amb el seu propi grup, el Ramón Díaz Group.
Entre les seves participacions en
festivals, podem esmentar els premis
aconseguits com a millor grup (Canàries 1986 i Getxo 1990), millor instrumentista (Canàries 1987) i millor
solista (Getxo 1991).
Actualment és professor del Taller
de Músics de Barcelona.
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CONCERT

DE

NADAL

Orquestra de Cambra de la Simfònica Europea
CRISTIAN FLOREA, direcció
CECILIA LAVILLA BERGANZA, soprano

P RO G R A M A
P RIMERA
Schatz-Walzer
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PART

(El vals del tresor), op. 418

JOHANN STRAUSS II
Arranjament ANTON VON WEBERN

Verklärte Nacht

(La nit transfigurada), op. 4

S EGONA
Lieder eines fahrenden Gesellen,
per a veu i orquestra

ARNOLD SCHÖNBERG

PART

GUSTAV MAHLER
Arranjament ARNOLD SCHÖNBERG

(Cançons d’un camarada errant)

Kaiser-Walzer

(Vals imperial), op. 437

JOHANN STRAUSS II
Arranjament ARNOLD SCHÖNBERG

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert nadalenc a càrrec de l’Orquestra de
Cambra de la Simfònica Europea, dirigida per Cristian Florea, i amb la
soprano Cecilia Lavilla Berganza com a solista.
També donem la benvinguda a la diputada al Parlament Sra. Flora Sanabra,
juntament amb els alcaldes i els regidors de la nostra vila i comarca que avui ens
honren amb la seva presència, convidats per l’Ajuntament de Capellades.
Inicialment havíem comentat que hi hauria 20 músics sobre l’escenari. De
fet, seran 23, però no sempre tocaran junts. També les polques, anunciades a la
programació anual, han estat substituïdes per dues obres molt especials. En primer lloc, La nit transfigurada de Schönberg, composta a Barcelona l’1 de desembre del 1899, ara fa justament un segle! Tot i que el nom del compositor
ens podria fer pensar en música contemporània, aquesta és l’obra més romàntica
escrita per ell i l’última obra major del romanticisme. I si llegiu els comentaris
veureu que fins i tot el tema és molt humà, amb un final feliç permès pel sentiment wagnerià de sublimar l’amor per sobre de tot. És una composició d’una
profunditat extrema. Em comentava el director que porten tot un any treballantla, l’han tocat en diversos concerts i cada vegada tenen la sensació d’arribar més
enllà en el seu coneixement.
La segona part començarà amb les Cançons d’un camarada errant de
Mahler, on podrem apreciar el vessant tràgic d’aquest romanticisme de què parlàvem. Segons els comentaris que teniu a les mans, l’art d’aquest gran compositor el
va salvar del suïcidi: en abocar la seva desesperació en les cançons, va quedar alliberat. És un cicle de quatre que serà cantat per la soprano Cecilia Lavilla
Berganza, posseïdora d’una formació extraordinària rebuda principalment del seu
pare, Félix Lavilla, i la seva mare, Teresa Berganza. Amb veu càlida ens cantarà
en alemany, el text original. Les persones interessades podran llegir en els comentaris, durant l’entreacte, una bella traducció catalana, gentilesa de l’Assumpta
Mateu, la nostra estimada i admirada soprano de Manresa.
Finalment volia dir-vos, sobre aquests valsos que tocaran avui, que en l’orquestra de gran format són alegres, positius, mostren l’esplendor de l’imperi austro-hongarès. En canvi, en aquests arranjaments per a cambra, fets per grans compositors,
es comença a pressentir l’acumulació negativa del període just d’abans de la
Primera Guerra Mundial, desapareix aquell glamour de la gran orquestra i
veiem venir a grans passes la fi d’aquest imperi amb el so decadent de l’harmònium, un instrument habitual en les esglésies, però no en una sala de concerts.

És un programa, el d’avui, especial, d’estrena, a part La nit transfigurada,
pensat per a sales de dimensions semblants a la nostra i preparat per aquest
director genial, inquiet i vital que és Cristian Florea amb l’Orquestra de
Cambra de la Simfònica Europea.
Hem de dir sobre ells que des de fa uns quants mesos els tenim a
Esparreguera en règim de kibbutz, és a dir, viuen i treballen, conjuntament, amb
la qual cosa el fruit del seu treball és un resultat molt més arrodonit. Tant és
així que han estat nominats per obtenir el premi de l’Associació Johann Strauss
d’Espanya, que presideix el conegut director Enrique García Asensio, per la seva
labor de divulgació d’aquest compositor tant a nivell de concerts com d’enregistraments.
En aquesta ocasió, però, l’orquestra està complementada amb músics del país,
i tots junts, sota la batuta exigent del seu director, ens faran passar una vetllada
agradablement diferent amb aquest concert especial d’avui.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos a tots un bon Nadal i any 2000!
Després us oferirem el refresc habitual.
En el cicle de quatre cançons demanem que no s’aplaudeixi entremig.
Amb tots nosaltres, l’Orquestra de Cambra de la Simfònica Europea,
dirigida per Cristian Florea.
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INTÈRPRETS
ORQUESTRA DE CAMBRA
LA SIMFÒNICA EUROPEA

DE

L’Orquestra de Cambra de la Simfònica Europea, fins fa poc depenent
de la Filharmònica de Moldàvia, és
ara una agrupació autòctona i independent. Aquest col·lectiu és també
el nucli principal de la secció de
corda de l’Orquestra Simfònica
Europea.
Ha realitzat diverses gires per
Europa. Compta amb nombroses
gravacions per a les ràdios i les televisions de Moldàvia, França i Espanya.
El Teatre Auditori de Ripollet va
ser escenari d’un dels enregistraments
que va fer per a la Televisió de Catalunya, TV3.
El seu darrer CD, editat per Polygram, inclou 6 concerts per a trompeta i orquestra, juntament amb el
solista Bernard Soustrot.

Ha col·laborat també amb solistes
com Alain Marion, Pedro Iturralde,
Alexander Paley, Adelina Oprean,
Gavril Croitoru, Stefan Ruha, Cecilia Lavilla Berganza, María Esther
Guzmán i d’altres.
Des de 1994 el violoncel·lista Cristian Florea és el seu director titular.

CECILIA LAVILLA BERGANZA
Soprano
Nascuda a Madrid, cursa primer
estudis de ball al Centre de Dansa
Internacional Rosella Hightower, a
França, i posteriorment a Nova York
i Aix-en-Provence, al mateix temps
que debuta als teatres d’òpera d’Hamburg i de París. A més, estudia art
dramàtic a París, idiomes a diverses
ciutats i arquitectura d’interiors a
Madrid.
Posteriorment rep classes de cant
d’Isabel Penagos i de repertori del
seu pare, Félix Lavilla, amb els quals
comença la seva formació al món de
la lírica. També treballa amb Juan
Antonio Álvarez Parejo, que l’acom-

CECILIA LAVILLA BERGANZA

panya en tots els seus recitals, i amb
la seva mare, Teresa Berganza, de qui
rep recolzament i consells.
Amb ella debuta el 1996, en un
recital de duos dins el cicle «El Otoño
Musical Soriano». Des de llavors participa en nombrosos festivals, en els
quals ofereix un repertori ampli i
variat que abraça des dels autors
barrocs fins als contemporanis.

CRISTIAN FLOREA
Violoncel·lista i director
Ja des de les seves primeres aparicions en públic a Romania –el seu
país d’origen– és considerat un músic
de gran talent. Així en deixen constància premis i distincions internacionals (Belgrad, Colmar-1978, Ginebra
-1979 i ARD de Munic-1982).
Ha estat violoncel solista de les
orquestres Tonhalle i Opernhaus de
Zuric, i de l’Orquestra Simfònica de
la Ràdio de Baden-Baden. Desenvolupa la seva activitat pedagògica a
Friburg de Brisgòvia i Trossingen

CRISTIAN FLOREA

(Alemanya). Fa concerts i recitals de
violoncel per tot Europa i els Estats
Units, així com gravacions de discos,
CD, ràdio i televisió. Gairebé totes les
obres importants escrites per a violoncel figuren en el seu repertori.
Compagina internacionalment la
seva activitat solística amb la de
director i col·labora amb orquestres
com la Sinfónica de Madrid, la Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya, la Filharmònica George
Enescu de Bucarest, els Solistes de
Praga, els Solistes de MontpellerMoscou o la Filarmónica de Monterrey (Mèxic) entre d’altres. Fundà
la seva pròpia orquestra de cambra, la
Kammerorchester Cristian Florea de
Friburg (Alemanya).
Actualment resideix a Catalunya,
on exerceix de violoncel·lista i pedagog, i és professor de música de cambra al Conservatori de Tarragona. És
director titular de l’Orquestra de
Cambra Nacional de Moldàvia i director fundador de l’Orquestra Simfònica Europea.
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C O M E N TA R I M U S I C A L*
PRIMERA PART
ARA FA

UN

SECLE

Quan una societat busca i pressent un
canvi, els seus creadors ho reflecteixen
amb llenguatges nous. No es canvia
de llenguatge per caprici, i aquest canvi és intuït obscurament per la societat. La música no n’és cap excepció.
Aquests canvis són evidents i tenen gran força durant els primers 14
anys d’aquest segle que, d’alguna
manera, l’esclat de la Primera Guerra
Mundial estronca.
Arnold Schönberg vivia llavors
entre Berlín i Viena, entregat a la
composició i als seus deixebles. Componia febrilment, es relacionava amb
la vida intel.lectual del moment, i la
seva figura provocava les més agres polèmiques que puguin ser imaginades.
Tot i que comença recolzant-se
sobretot en el wagnerisme i sent admiració, que també és amistat, per
Gustav Mahler, la seva música busca
una forma autònoma i innovadora de
continuar la tradició heretada. Per a
Schönberg l’expressió és la meta
principal, i totes les seves novetats de
llenguatge responen a la necessitat
imperiosa de parlar una llengua viva.
Protagonitzà un dels moviments
més fascinants de la música occidental, que va ser l’Escola de Viena, on
nasqué l’anomenat dodecafonisme. La
fundà amb dos dels seus deixebles:
Anton von Webern i Alban Berg.
* A càrrec de MONTSERRAT SITJÀ.

JOHANN STRAUSS
Els valsos de Strauss
Una activitat social que els compositors de l’Escola de Viena promovien
va ser l'Associació d’Audicions Musicals Privades (1918). Presentaven
obres contemporànies amb la màxima exquisitat, però no eren concerts,
sinó més aviat assajos comentats on
tant els aplaudiments com els cops
de peu o els xiulets hi eren prohibits.
Alguna d’aquestes sessions van ser
consagrades a Johann Strauss, per qui
tant Schönberg com Webern sentien
profunda admiració. No és gens
estrany, doncs, que fessin aquestes
versions de dos dels seus valsos més
famosos en petita i poc habitual formació de cambra.
Cal remarcar la presència de
l’harmònium en aquests arranjaments, del qual el color i el timbre,
un xic intrús, impregnen el conjunt
d’un gust romàntic i decadent.
ARNOLD SCHÖNBERG
Verklärte Nacht, op. 4
(La nit transfigurada)
El poema Zwei Menschen (Dues persones) de Richard Dehmel inspirà
aquesta obra de Schönberg.

Fins aleshores el poema simfònic o
la música programàtica només s’havien realitzat amb grans orquestracions. Per primera vegada es trasllada
la descripció d’un poema a la intimitat del conjunt de cambra.
El 1899 Schönberg tenia vint-icinc anys i es trobava a Barcelona
quan es va inspirar per escriure, només en tres setmanes, aquesta obra
per a sextet de corda en la seva primera versió. Posteriorment, el 1917,

en féu la versió per a orquestra de
corda, que tornà a revisar el 1943.
El tema són les confessions d’una
jove, que espera un fill d’un anterior
amor, a un nou amant. L’home, que
l’estima, l’allibera dels seus sentiments de culpabilitat i li respon que
per l’amor que els uneix accepta
aquell fill com si fos seu. Es crea una
estranya atmosfera de malenconia febril i serena, i l’amor dels dos transfigura la nit d’aquesta confessió.

S EGONA PART
GUSTAV MAHLER
Lieder eines fahrenden Gesellen
(Cançons d’un camarada errant)
«En lloc d’utilitzar moltes paraules,
potser hauria de dir senzillament:
tinc la ferma i segura creença que
Gustav Mahler fou un dels més grans
homes i un dels més grans artistes.
Perquè només hi ha dues possibilitats
per convèncer algú de la grandesa
d’un artista: la primera, i la manera
millor, és la interpretació de la seva
obra; la segona, que em veig obligat
a emprar, és transmetre als altres la
meva creença en aquesta obra.
Que mesquí que és l’home! En
veritat hauríem de tenir fe que les
nostres creences s’haurien de transmetre directament per si mateixes.
La nostra passió per l’objecte venerat
ens ha d’inflamar fins al punt que
qualsevol que s’acosti a nosaltres es
vegi contagiat d’aquesta flama, con-

sumit per la mateixa cremor i reti
culte al mateix foc que per a nosaltres és sagrat...» (Arnold Schönberg,
Gustav Mahler. L’estil i la idea).
«Mentre jo pugui definir una
experiència en paraules, no puc crear
música sobre ella... però això no vol
dir que l’estímul per a un quadre
musical no sigui, tanmateix, una
experiència del seu creador...» Aquesta frase, extreta d’una carta de
Mahler, és molt significativa en un
cicle de cançons com els Lieder eines
fahrenden Gesellen, que l’autor escrigué entre els vint i trenta anys, inspirat en l’antologia de poesia folklòrica
alemanya Des Knaben Wunderhorn,
per expressar amb música el resultat
d’una cicatriu emocional per a la
qual les paraules devien ser inadequades. Quan Mahler era director de
l’Òpera de Kassel tingué una desgraciada relació amorosa amb l’actriu
Johanna Richter, que sembla que el
conduí a contemplar el suïcidi. Per
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sort, va saber transmutar en art les
emocions d’aquesta dolorosa realitat.
En paraules seves: «He escrit un cicle
de cançons, dedicades a Johanna. Ella
no ho sap: les cançons tenen, com a
pla, suggerir el vagareig d’un ésser
que només ha trobat adversitat des
de la seva arribada al món i que
deambula per ell en solitud». Com ja
trobem en el Winterreise (Viatge
d’hivern) de Schubert, també el protagonista d’aquest cicle s’ajeu vora

un til·ler per reposar, un til·ler que
ofereix les perspectives de pau i d’oblit, conceptes que el romanticisme
alemany identifica sovint amb la
mort. I així s’ha interpretat en aquest
cas, ja que Mahler adopta el mateix
tema musical per al trio de la «Marxa
fúnebre» de la seva Primera simfonia.
El caminant d’aquests poemes, en
contrast amb els de Schubert, veu
com el seu món s’ensorra enmig de
la bellesa i la primavera.

Lieder eines fahrenden Gesellen*

Cançons d’un fadrí errant

I

I

Wenn mein Schatz Hochzeit macht,
Hab’ ich meinen traurigen Tag!
Geh’ ich in mein Kämmerlein, dunkles Kämmerlein!
Weine! Wein’! Um meinen Schatz, um meinen
[lieben Schatz!

Quan la meva estimada celebra les noces
és per a mi el dia més trist!
Em tanco al meu racó, fosc racó!
Ploro! Ploro! Per la meva estimada, pel meu
[estimat tresor!

Blümlein blau! Verdorre nicht!
Vöglein süss! Du singst auf grüner Heide!
Ach! Wie ist die Welt so schön! Ziküth!

Floreta blava! No et marceixis!
Ocellet dolç! Que cantes pels prats verds!
Ah! Que n’és, de bonic, el món! Oi là!

Singet nicht, erblühet nicht! Lenz ist ja vorbei!
Alles singen ist nun aus!
Des Abends, wenn ich schlafen geh’,
Denk’ ich an mein Leid, an mein’ Leide!

No canteu, no floriu! Se n’ha anat la primavera!
Ara els cants s’han acabat!
Al vespre, quan me’n vaig a dormir,
penso en el meu dolor, en els meus dolors!

II

II

Ging heut’ morgen übers Feld,
Tau noch auf den Gräsern hing;
Sprach zu mir der lustge Fink:
«Ei, du! Gelt? Guten Morgen! Ei gelt? Du!
Wird’s nicht eine schöne Welt? Schöne Welt!?
Zink! Zink! Schöne Welt? schöne Welt!?
Zink! Zink! Schön und fink!
Wie mir doch die Welt gefällt!»

Anava aquest matí pels camps,
l’herba encara era xopa de rosada;
i el pinsà que em diu:
«Ei, tu! Ep! Bon dia, eh, tu!
No és preciós el món? Preciós el món!?
Xiu! Xiu! món preciós? Món preciós!?
Xiu! Xiu! Preciós i viu!
Com m’agrada aquest món!»

Auch die Glockenblum’ am Feld
hat mir lustig, guter Ding,
mit dem Glöckchen kling, kling,
ihrem Morgengruss geschellt:
«Wird’s nicht eine schöne Welt? Schöne Welt!?
Kling, kling, Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt. Hei-a!»

També la campaneta del camp,
menuda i alegre,
m’ha saludat de bon matí
amb el so del seu cling, cling:
«No és preciós el món? Preciós el món!?
Cling! cling! Que n’és, de bonic!
Com m’agrada aquest món. Oi là!»

* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.

Und da fing im Sonnenschein
gleich die welt zu funkeln an;
Alles, alles, Ton und Farbe gewann im
[Sonnenschein!
Blum’ und Vogel, gross und klein!
Guten Tag, guten Tag! Ist’s nicht eine schöne Welt!?
Ei du! Gelt? Schöne Welt!?

I heus ací que amb la lluïssor del sol
s’ha posat a brillar el món sencer;
tot, tot, s’impregna de so i color amb la
[lluïssor del sol!
Flors i ocells, grossos i xics!
Bon dia, bon dia! No és un món preciós?
Ei, tu! Ep! Món preciós!?

Nun fängt auch mein Glück wohl an?!
Nein! Nein! Das ich mein’, mir nimm blühen kann!

També a mi m’ha d’arribar la joia, ara?
No! No! La joia, a mi, ja no em pot florir mai més.

III

III

Ich hab’ ein glühend’ Messer ein Messer in meiner
[Brust.
O weh! O weh!
Da schneidt so tief in jede Freud’ und
[jede Lust, so tief!
Ach, was ist das für ein böser Gast!
Nimmer hält er Ruh, nimmer hält er Rast,
Nicht bei Tag, noch bei Nacht, wenn ich schlief!
O weh! O weh!

Tinc un ganivet roent, un ganivet al pit.

Wenn ich in den Himmel seh’,
Seh’ ich zwei blaue Augen stehn!
O weh! O weh!
Wenn ich gelben Felde geh’,
Seh’ ich von fern das blonde Haar im Winde wehn!
O weh! O weh!
Wenn ich aus dem Traum auffahr und höre
klingen ihr silbern Lachen,
O weh! O weh!
Ich wollt’, ich läg auf der schwarzen Bahr,
Könnt’ nimmer die Augen aufmachen!

Quan miro al cel,
hi veig dos ulls blaus clavats!
Ai, dolor! Ai, dolor!
Quan camino per camps daurats,
veig de lluny el cabell ros que dansa al vent!
Ai, dolor! Ai, dolor!
Quan em desvetllo del somni
i sento la seva rialla d’argent,
ai, dolor! Ai, dolor!
voldria jaure en un taüt negre
per no poder obrir els ulls mai més!

IV

Ai, dolor! Ai, dolor!
Que m’esqueixa fins al fons qualsevol alegria i
[qualsevol il·lusió!
Ai, quin hoste més roí!
No té mai un moment de treva o de descans,
ni de dia ni de nit, quan voldria dormir!
Ai, dolor! Ai, dolor!

IV

Die zwei blauen Augen von meinem Schatz,
die haben mich in die weite Welt geschickt.
Da musst ich Abschied nehmen von allerliebsten
[Platz!
O Augen, blau! Warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab ich ewig Leid und Grämen!

Els dos ulls blaus de ma estimada
m’han enviat a un món llunyà.
Vaig haver d’acomiadar-me del lloc que més
[estimava!
Ai ulls, blaus! Per què em vau mirar?
Ara tinc dolor i sofriment eterns!

Ich bin ausgegangen in stiller Nacht,
in stiller Nacht wohl über die dunkle Heide.
Hat mir niemand ade gesagt, ade!
Mein Gesell war Lieb und Leide!
Auf der Strasse stand ein Lindenbaum,
da hab’ ich zum erstenmal im Schlaf geruht!

Me’n vaig anar una nit silent,
una nit silent vaig travessar les fosques bardisses.
Ningú no em va dir adéu, adéu!
Per company duia l’amor i el dolor!
Vora el camí s’alçava un til·ler
i allà per primer cop vaig reposar en el son.

Unter dem Lindenbaum, der hat seine Blüten
über dem Lindenbaum, der hat seine Blüten
über mich geschneidt, da wusst’ ich nicht,
wie das Leben tut, war alles, ach alles wieder gut!
Alles! Alles! Lieb und Leid!
Und Welt und Traum!

Sota el til·ler que em nevava,
sobre el til·ler que em nevava
amb les seves flors, i ja no vaig saber
què era viure, i tot, ai, tot es va tornar bonic!
Tot! Tot! Amor i dolor!
I món i somni!
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CONCERT
VUITÈ CURS INTERNACIONAL

DE
DE

PROFESSORS

MÚSICA

DE

CAMBRA

DE

CAPELLADES

Doru Pop, violí, i Rasvan Neculai, violoncel
(del Silvestri String Quartet)

Marius Sima, violí, Viorel Tudor, viola,
Suzanne Bradbury i Camelia Sima, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Intermezzo per a trio de corda

ZOLTÁN KODÁLY

MARIUS SIMA, violí; VIOREL TUDOR, viola, i RASVAN NECULAI, violoncel

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

JOHANNES BRAHMS

Vivace ma non troppo
Adagio
Allegro molto moderato
DORU POP, violí, i SUZANNE BRADBURY, piano

Tango, per a violí i piano, op. 165/2

ISAAC ALBÉNIZ
Arranjament FRITZ KREISLER

MARIUS SIMA, violí, i CAMELIA SIMA, piano

La vida breve
Primera danza española
MARIUS SIMA, violí, i CAMELIA SIMA, piano

MANUEL

DE

FALLA

Arranjament FRITZ KREISLER

S EGONA

PART

Quartet amb piano núm. 2, en La menor, op. 67

JOAQUÍN TURINA

Lento — Vivo — Andante
SUZANNE BRADBURY, piano; MARIUS SIMA, violí;
VIOREL TUDOR, viola, i RASVAN NECULAI, violoncel

Don Quixotte, suite per a corda,
en Sol major, TWV 55:G10

GEORG PHILIPP TELEMANN

Ouverture (Maestoso)
Le Reveil de Quixotte
Son Attaque des Moulins à Vent (très vite)
Les Soupirs amoureux après la Princesse Dulcinée
Sanche Panche berné
Le Galop de Rosinante
Celui d’âne de Sanche
Le couché de Quixotte
DORU POP, violí, MARIUS SIMA, violí, VIOREL TUDOR, viola,
RASVAN NECULAI, violoncel, i SUZANNE BRADBURY, piano

P R E S E N TAC I Ó

ANTONI PONS, REGIDOR DE CULTURA
DE L’AJUNTAMENT, PRESENTA EL CONCERT

JOSÉ LUIS CASTILLO, PROFESSOR D’ANÀLISI MUSICAL, EXPLICA L’ESTRUCTURA DEL CONCERT

INTÈRPRETS
RASVAN NECULAI
Violoncel
Fundador del quartet de corda Silvestri, es perfecciona a Itàlia, Anglaterra, Holanda i França amb
membres dels quartets Italiano,
Smetana, Amadeus, Tokyo, La Salle,
Guarneri i Ysaÿe. Amb el quartet
va guanyar el primer premi exclusiu
a Cremona, el primer premi absolut
i el premi especial Carlo Soliva a
Casale Monferrato, la medalla d’honor del President de la República
Italiana, la medalla d’or de l’Academia Internazionale di Arte Moderna de Roma, etc.
Actua a Espanya, Itàlia, França,
Anglaterra, Portugal, Alemanya, Holanda, Romania, Mèxic, etc. Grava
per al segell ASV de Londres i Musicosophia International d’Alemanya.
És coordinador de la càtedra de
violoncel del Liceu de Música de València i imparteix classes magistrals
de violoncel i música de cambra en
cursos nacionals i internacionals de
perfeccionament. Des del 1996 és
membre del jurat del Concurs Paper
de Música de Capellades.

RASVAN NECULAI

ment amb Max Rostal (Anglaterra) i
Andrée Gertler (Bèlgica).
Fou concertino de l’Orquestra
Simfònica de Ploies, ti i de l'Orchestra Internazionale d’Italia, i primer
violí de l’Orquestra Filharmònica de
Bucarest i de l’Orquestra de Cambra
Virtuosi di Bucarest. Va desenvolupar
una intensa activitat com a solista,
acompanyat per orquestra o piano, als
principals centres musicals de Romania i en gires internacionals.
El 1988 va fundar el Quartet Silvestri, que va assolir una important
projecció internacional en pocs anys.

DORU POP
Violí
Va dur a terme estudis musicals sota
la guia de Stefan Gheorghiu, alumne
d’Oistrach, i cursos de perfecciona-

DORU POP
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En considerar el repertori de
cambra l’essència de la inspiració
dels grans compositors, decideix dedicar-se preferentment a una activitat concertística i pedagògica capaç
d’impulsar una major difusió d’aquest gènere musical.

MARIUS SIMA
Violí
Estudia a Romania, Alemanya i Rússia amb Stefan Gheorghiu, Wolfgang
Marschner, Karl Suske i Vladimir
Malinin, entre d’altres.
Actua successivament com a concertino de l’Orquestra Filharmònica
G. Dima de Brasov, de l’Orquestra
de Cambra Virtuosi di Bucarest i de
l’Orquestra Filharmònica de Bucarest.
Des del 1991 és primer concertino de l’Orquestra Filharmònica de
Jena (Alemanya) i, paral·lelament, actua com a concertino de l’Orchestra
Internazionale d’Italia i de l’European Music Project. Toca com a
solista en centres culturals d’Alemanya, Itàlia, Suïssa, Holanda, Espanya,
Noruega, Dinamarca, Suècia, països
d’Orient i els Estats Units. Grava per
a RTV Bucarest, MDR-Leipzig,
SWF-Stuttgart, Deutschland-Funk
Berlin, etc., i CD per als segells Arte
Nova Classics (Munic), POA Classic
(Berlín), Kamprad Verlag (Weimar)...
És professor del Conservatori de
Weimar (Alemanya) i és convidat a
cursos magistrals de violí i música de
cambra, tant a Alemanya com a d’altres països d’Europa.

MARIUS SIMA

VIOREL TUDOR
Viola
Llicenciat per la Facultat d’Instruments del Conservatori Nacional de
Bucarest, va ser, successivament, viola
principal de l’Orquestra Simfònica
de Craiova, l’Orquestra de l’Òpera
Nacional de Bucarest i l’Orquestra
Filharmònica de Ploies, ti. Durant set
anys ha estat viola principal de l’Orchestra Internazionale d’Italia i darrerament de l’Orquestra Simfònica
de Galícia, a La Corunya, i de la Real
Filharmonia de Galícia. Com a solista ha actuat amb diverses orquestres
a Romania, Grècia, França i Itàlia,
amb concerts de Bach, Vanhal, Telemann, Händel, Stamitz, Mozart,
Bartók i Hindemith. Alhora desenvolupa una intensa activitat de cambra i participa en recitals amb piano i
concerts amb reconeguts grups de
cambra. Duu a terme la seva tasca
didàctica com a professor a l’Escola
de Altos Estudos Musicais de Santiago de Compostel·la i en cursos magistrals de viola i cambra.

VIOREL TUDOR

SUZANNE BRADBURY
Piano
Nascuda a Califòrnia, estudia a Espanya, Àustria, els Estats Units i Alemanya, on es diploma a Munic amb
Gran Diploma i Diploma Meisterklasse. Entre els seus mestres es destaquen José Ortiga, Dieter Weber,
Ludwig Hoffmann, Wilhelm Kempff
i Stefan Askenase. És guanyadora de la
primera medalla al Concurs Maria
Canals, de la medalla de plata al Concurs Vercelli, segon premi al concurs
entre tots els conservatoris d’Alemanya i del premi de la Ràdio Televisió de Frankfurt.
Actua a Espanya, Alemanya, els
Estats Units, Suïssa, Itàlia, Holanda,
Anglaterra, Portugal, Polònia, l’Argentina i Mèxic amb New American
Chamber Orchestra, Zürich Strings,
Mannheim Stamitz i l’Orquesta Filarmónica de Guanajuato sota les
batutes de Micha Rachlevski, Howard Griffiths, Karl Fischer, José Luis
Castillo, etc. Col·labora amb solistes

SUZANNE BRADBURY

com Gottfried Schneider, Mark
Dobrinsky o Walter Seyfarth i grups
com els quartets Brodsky, Silvestri,
Russo, el Quintet de Vents de la
Filharmònica de Berlín, etc. Grava
CD per als segells ASV, Orion,
Balance i per a Ràdio Bavària, BBC,
NDR, Frankfurt, Köln...
Actualment viu a Mallorca, on
desenvolupa també la seva tasca
didàctica.

CAMELIA SIMA
Piano
Comença a estudiar piano als sis
anys amb Melania Flechtenmacher
i, més endavant, amb Dan Grigore,
el pianista més important de Romania. Als quinze, actua per primera
vegada com a solista amb orquestra.
Es perfecciona a Praga, Bonn i Londres amb Frantisek Rauch i Peter
Feuchtwangler. Finalista a Senigallia
i Santander, guanya el 1985 i el 1987
el primer premi al Concurs Nacional
de Música de Cambra i el 1986 el
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primer premi com a solista.
Llicenciada per la Facultat d’Instruments i Cant del Conservatori de
Bucarest, entra per oposició com a
solista a l’Orquestra Filharmònica
de Brasov i actua a Romania,
Alemanya, Espanya, Itàlia, Suïssa,
Holanda, Bèlgica, els Estats Units, etc.
amb directors com David Montgomery, Andreas Weiser, I. I. Galati,
Johannes Rieger, Hans Roth-mann,
entre d’altres. Toca en duo amb el
violinista Marius Sima, amb el Trio
Sima i amb l’European Music
Project, i actua a Alemanya,

CAMELIA SIMA

Holanda, Suïssa i països d’Extrem
Orient. Enregistra el Triple concert de
Beet-hoven i el Trio de Fanny
Mendels-sohn. Descobreix, estrena i
enregistra als Estats Units, juntament
amb el pianista i director David
Montgo-mery, els duos de piano de
Carl Löwe i Franz Schubert. A la
Casa Mendelssohn de Leipzig enregistra els Lieder de Felix i Fanny
Mendelssohn, amb la mezzosoprano
Carolin Masur, filla del compositor
Kurt Masur. Així mateix, grava per a
Ràdio Bucarest, Mitteldeutsche
Rundfunk i Ràdio Brüssel.

R ECULL G RÀFIC
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Altres Concerts
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MÚSICA BARROCA I TXECA
Orquestra de Cambra

Musica Bohemica de Praga
JAROSLAV KRC̆EK, direcció

P R O G R A M A*
P RIMERA

571

PART

Concert per a flauta, oboè d’amor,
GEORG PHILIPP TELEMANN
i baix continu, en Sol major, TWV 42:A9
Vivace — Grave — Vivace
Solistes: Gabriela Krc̆ková i Katerina Kopecká

Non sa che sia dolore, BWV 209

JOHANN SEBASTIAN BACH

(Cantata per a soprano i orquestra)
Soprano: Anna Hlavenková

Concert per a oboè i orquestra
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
núm. 3, en Sol menor, HWV 287
Grave — Allegro — Sarabande — Allegro
Solista: Gabriela Krc̆ková

Concert per a flauta, oboè, dos violins
i baix continu, en Do major, RV 87
Solistes: Katerina Kopecká, Gabriela Krc̆ková,
Eduardo García i Martin Sandera
* Dia 27 de maig de 2000.

ANTONIO VIVALDI

S EGONA

PART

Concert de Resurrecció, op. 26

B. ARTHAPSO

Soprano: Anna Hlavenková

Quatre preludis corals
«Wachet auf, ruft uns die Stimme», BWV 140
JOHANN S. BACH
«Wunderbarer König»
JOHANN CHRISTOPH OLEY
«Jesu meine Freude», BWV 227
JOHANN S. BACH
Coral en Sol major, núm. 10
JOHANN LUDWIG KREBS

Regina coeli, antífona per a doble cor

BOHUSLAV C̆ERNOHORSKY

Soprano: Anna Hlavenková; violoncel: Josef Prazek

Balls i cançons del període barroc
Salta Civilis (dansa)
Caminava, caminava pel camp de blat cridant el seu amor
Alia Phantasia (dansa)
Bufa, bufa el vent del Danubi. Allí està el meu amor
Variació sobre la cançó popular «Rebel·lions de camperols a Dymokury»
Espera i atura’t, petit carreteret meu (dansa de noces)
Dansa ràpida

P R O G R A M A*
P RIMERA

PART

Simfonia «La Rosaura»

ALESSANDRO SCARLATTI

Concert per a violí i orquestra de corda

JOSEPH-HECTOR FIOCCO

Solista: Magdalena Krc̆ková

Cantata per a soprano, flauta
i orquestra «Nel dolce dell’oblio»,
HWV 134

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Solistes: Anna Hlavenková i Katerina Kopecká

Concert per a oboè i orquestra
de corda, en Re menor, BWV 1052

JOHANN SEBASTIAN BACH

Allegro – Adagio – Presto
Solista: Gabriela Krc̆ková

S EGONA

PART

Danses txeques i cançons del barroc
Dues melodies del segle XVI
Bufa, bufa el vent del Danubi. Allí està el meu amor
Variació sobre la cançó històrica del segle XVI (Angelet amorós)
Caminava, caminava pel camp de blat cridant el seu amor
Variació sobre la cançó popular «Rebelions de camperols a Dymokury» (dansa)
Petit Joan, tant de temps que no em véns a veure... pensava que no vindries més
Espera i atura’t, petit carreteret meu (dansa de noces)
Dansa sobre temes populars
Hi ha un prat ample prop d’Hosín
La pastoreta i el seu ramat al bosc verd
Dansa «Petita roda»
Que bé que toquen els Zalinski
Dansa ràpida
Solistes: Anna Hlavenková i Jaroslav Krc̆ek

* Dia 28 de maig de 2000.
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert de Música Barroca i Txeca que ens porta
l’Orquestra de Cambra Musica Bohemica de Praga sota la batuta del seu
director Jaroslav Krc̆ek.
D’una manera especial també donem la benvinguda als ajuntaments de
Capellades i Sarrià de Ter, avui aquí presents amb motiu de l’agermanament
de les dues viles. Esperem i desitgem que sigui per a un enriquiment mutu en
tots els aspectes. Benvinguts! (1)
Quan Musica Boheeeeemica de Praga ens va visitar ara fa un parell d’anys,
i dèiem en aquella ocasió que amb ells assolíem un dels nivells més alts en 10
anys de Paper de Música, avui, dos anys més tard, continuem dient el mateix.
Repetint un paràgraf de l’anterior presentació per al públic que llavors no hi
era, us direm que l’originalitat d’aquesta orquestra rau en el fet que són investigadors consagrats a la música històrica, especialment obres del barroc i prebarroc
txec i mundial, trobades sovint als arxius dels vells monestirs. Això els obliga a
tocar també amb instruments no tradicionals, extrets de l’antic folklore del seu país,
originals en alguns casos o, fins i tot, creats per ells mateixos si cal: realment són
gent que porta la música molt endins!, cosa que no ens ha de sorprendre si tenim
present l’ambient musical que viuen en el seu país i del qual, malauradament,
encara estem molt lluny. Tot i que anem avançant en la bona direcció, ens falten
anys per arribar-hi.
El programa d’avui segueix un esquema semblant al de fa dos anys: en la
primera part trobem 4 grans compositors com són Telemann, J. S. Bach, Händel
i Vivaldi, i a la segona part ens donen a conèixer més específicament els compositors propis. (2)
Voldria destacar, d’entre els solistes, la Gabriela Krc̆ková, oboè, de qui vaig
escoltar un CD, actuant ella com a solista amb l’orquestra, que era una pura
meravella: aquell oboè arribava a l’ànima.
Jaroslav Krc̆ek és una batuta consolidada i reconeguda en els països de
l’Europa central, on el nivell de música és alt i exigent.
També a Barcelona han tocat a l’Auditori en repetides ocasions i avui ens
fan l’honor d’actuar en aquesta sala, per mitjà de la seva agent Carme
Picanyol, a qui estem profundament agraïts, ja que sense la seva col·laboració
fóra impossible tenir una orquestra de tanta categoria.

També avui, després del concert, haurem donat un pas més en el coneixement
del poble txec a través dels seus compositors, dels seus artistes i de la seva música.
Una vegada acabat, hi haurà el refresc de sempre.
I ara us deixem amb Musica Bohemica de Praga, conduïts pel seu director
i cap artístic Jaroslav Krc̆ek.
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Paràgrafs substituïts a la presentació del dia 28
(1) Avui ens visita per primera vegada, acompanyat de la seva esposa i el compositor Enric
Ferrer, el Sr. Joan Casals, director de l’Orquestra de la Universitat Autònoma de
Barcelona i del Cor Montserrat, que amb 30 anys d’existència ha esdevingut un dels més
prestigiosos i de màxima categoria en el nostre país. Estem molt contents de tenir-vos
avui aquí amb nosaltres.
(2) El programa d’avui segueix un esquema semblant al de fa dos anys: en la primera part
trobem grans compositors com són Scarlatti, Händel i J. S. Bach. La segona estarà dedicada íntegrament a danses txeques i cançons del barroc.

INTÈRPRETS
MUSICA BOHEMICA

DE

PRAGA

JAROSLAV KRC̆EK
Director i cap artístic
MAGDALENA KRC̆KOVÁ
Violí
EDUARDO GARCÍA
Violí
MARTIN SANDERA
Violí
JOSEF PRAZEK
Violoncel
GABRIELA KRC̆KOVÁ
Oboè, oboè d’amor i flautes dolces
KATERINA KOPECKÁ
Flauta i flautes dolces
ANNA HLAVENKOVÁ
Soprano

JAROSLAV KRC̆EK

Orquestra de cambra fundada a Praga (República Txeca) l’any 1975 pel
compositor i director Jaroslav Krc̆ek
i el seu germà Josef Krc̆ek.
L’orquestra està formada per deu
excel·lents instrumentistes i tres cantants. Cadascun dels components de
l’orquestra toca, segons les necessitats
de l’obra, diversos instruments històrics i originals.
Musica Bohemica està consagrada a la música històrica, especialment
a les obres del barroc i prebarroc
txecs i mundials, trobades sovint als
arxius de vells monestirs. També
interpreten música contemporània
composta pel seu mateix director,
Jaroslav Krc̆ek.
L’originalitat d’aquesta agrupació
es troba en l’espontaneïtat de la seva
interpretació, una musicalitat plena
d’alegria i una dramatúrgia molt acurada i estudiada, altament apreciada
pel públic i la crítica de tot el món. La
interpretació viva, sense afectació, mou
el públic a una col·laboració improvi-

GABRIELA KRC̆KOVÁ

sada. Hi contribueix també l’ús d’instruments no tradicionals, extrets de
l’antic folklore del seu país, originals
en alguns casos o creats per ells mateixos en altres ocasions.
Una part molt important de l’activitat desenvolupada per Musica
Bohemica es dedica a concerts especialment adreçats a nens i joves. En
aquest tipus de programes són uns
autèntics especialistes.
Magistralment conduïts per Jaroslav Krc̆ek, la música del grup es pot
escoltar molt freqüentment a les emissores de ràdio i televisió txeques. Han
compost també música per a algunes
pel·lícules i obres de teatre, i disposen
d’una dilatada obra discogràfica.

JAROSLAV KRC̆EK
Compositor i director
Nascut el 1938 a Ceské Budejovice,
Jaroslav Krc̆ek ocupa actualment un
lloc destacat en el món de la música
txeca. A més de ser un excel·lent intèrpret, és molt apreciat com a compositor i director d’orquestra. És,
també, un gran coneixedor de la música txeca. Es va graduar al departament pedagògic de Bohuslav Jeremiás
Music School, a la seva ciutat nadiua,
i al Conservatori de Praga (1962), on
va estudiar composició amb el gran
compositor txec Miroslav Kabelác i
direcció d’orquestra amb el professor
Bohumil Liska.
Va iniciar la seva carrera professional com a director de música de la

ràdio de Pilsen i de la casa editora
Supraphon. La seva col·laboració
amb aquesta firma pel que fa als enregistraments de discos ha contribuït
a augmentar la seva reputació. És
molt sol·licitat també com a director
artístic i ha col·laborat amb agrupacions de cambra i orquestres (per
exemple amb la Capella Istropolitana) i importants teatres de Praga.
És un dels fundadors del conjunt
Chorea Bohemica i el director artístic del conjunt Musica Bohemica,
agrupació de cambra de l’Orquestra
Simfònica de Praga FOK. Amb
aquest grup ha ofert nombrosos concerts a tot Europa. Des del 1973 s’ha
dedicat exclusivament a la composició i la interpretació.
Jaroslav Krc̆ek ha contribuït en
gran manera al desenvolupament del
nivell interpretatiu de la música
barroca, amb moltes transcripcions
d’obres dels mestres del barroc txec.
Jaroslav Krc̆ek domina molts instruments musicals, i n’ha construït i
reconstruït molts més, el so dels
quals enriqueix les seves composicions tant clàssiques com folklòriques. Des del 1996 és director titular
de la Filharmònica de Ceske Budejovice, de la qual ha aconseguit mantenir el gran nivell interpretatiu, la
cultura del so i la brillant tècnica, fins
al punt que actualment és considerada una de les orquestres més importants de la República Txeca i ha
realitzat diverses gires per Àustria,
Alemanya, Suïssa i altres països
d’Europa.
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CARME PICAÑOL FA POSSIBLE QUE, APROXIMADAMENT CADA DOS ANYS,
PUGUEM GAUDIR AMB LA MÚSICA D’ARTISTES DEL NIVELL
DELS QUE HEM ESCOLTAT EN AQUESTA OCASIÓ
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DIA 20 DE MAIG DEL 2000

Altres Concerts
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Espectacle Poètic

JOAN SALVAT-PAPASSEIT
poetavantguardistacatalà

Quartetto da Cinque
XAVIER AUCELLÉ, FERRAN FRAUCA i MONTSE TRIOLA, actors
JOSEP PLA i JOAN FUSTER, comentaris
FREDERIC MOMPOU, piano (enregistrament)
FERRAN FRAUCA, direcció

P RO G R A M A
Poemes
Marxa nupcial
Vespreja i neva
Nadal
Quina grua el meu estel
Jaculatòria (cal·ligrama)
Com sé que es besa (cal·ligrama)
L’absurd
Nocturn per a acordió
Deixaré la ciutat
Encara el tram
El berenar a les roques
Dóna’m la mà
Seré a ta cambra, amiga
La meva amiga com un vaixell blanc
Si anessis lluny
Tot l’enyor de demà

Cançons
L’enamorat li deia
La casa que vull
Si jo fos pescador
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit.
Tinc l’honor de presentar a tots vostès, un concert d’un poeta que és un
autèntic mite. Morí jove, de malaltia, i contribuí a eixamplar els horitzons rígids
del país.
Joan Salvat-Papasseit participà en la gran ruptura de l’avantguarda i al capdavall d’ella, assolí de formular una poètica rigorosament personal, realitzant una
obra original i profunda, obra sens dubte de les més belles del seu temps.
Enric Bou diu de Salvat-Papasseit que «ocupa una posició molt especial en
el conjunt de la poesia catalana del segle XX». Per múltiples raons: per la pròpia
consistència individual i artística; per la consideració que rebé dels seus contemporanis, per l’esclat retardat de la seva fama. Però, sobretot, perquè SalvatPapasseit fou un poeta sincer, testimoni com cap altre del quotidià, amb el qual
es relacionava per una reacció d’enamorat. D’aquesta manera, la seva veu sincera és el testimoni singular d’un dels moments més intensos del segle, amb
una clara consciència de la força del seu ofici.
El concert d’avui és un concert tot seguit, d’uns 55 minuts, a càrrec de la
companyia Quartetto da Cinque, que presenta una selecció de l’obra de
Salvat-Papasseit, fent especial esment d’El poema de la rosa als llavis, acompanyat amb comentaris d’autors i amics de l’època.
L’espectacle també porta un fons musical i algunes composicions de cantautors que han musicat les seves poesies.
Cal recordar que, en acabar, s’oferirà cava i refrescos per completar la vetllada.
Moltes gràcies, i espero que els hi agradi l’espectacle.

ANTONI PONS, REGIDOR DE CULTURA, PRESENTÀ EL CONCERT

INTÈRPRETS
QUARTETTO

DA

CINQUE

1987. Es crea el grup a partir d’actors-cantants participants en l’espectacle El
Mikado, de Dagoll-Dagom.
Presenten per primera vegada al Teatre Victòria de Barcelona l’espectacle
Concert teatral, que consta d’una recapitulació de madrigals anglesos del segle
XVI i de duos, trios i quartets de diferents òperes. Fan gira per Catalunya
i Espanya.
1989. Estrena de Toccata i fuga.
El concepte musical de la fuga com a base per a un treball teatral amb un
fil argumental a partir de la fuga física en totes les seves possibilitats. Música de Bach, Boccherini i Panxulo Jornet.
1990. Estrena a Girona de Premoderns, espectacle basat en quatre músics representatius del segle XX: Montsalvatge, Falla, Weill i Gershwin. Temporada a
Barcelona i gira per Catalunya.
1993. Estrena a Girona de Quartetto da Cinque canta Beatles.
Cançons dels Beatles cantades en català i harmonitzades a quatre veus i dues
guitarres amb un lligam textual de Jordi Arbonès. Edició d’un disc compacte amb 12 cançons de l’espectacle.
1995. Estrena al Teatre Municipal de Girona de Quartetto a la carta.
Una mostra de peces breus de temes culinaris interpretats a cappella amb
text arranjat al català. El repertori de les cançons abarca des del Renaixement fins als nostres dies.
1995. Estrena a Girona de Salvat-Papasseit poetavantguardistacatalà.
Espectacle creat per a la campanya teatral d’instituts organitzat per l’A.G.T.
per donar a conèixer als alumnes l’obra de J. Salvat-Papasseit.
1996. Estrena a Girona de Nostradeulus, l’home blues.
Història d’un personatge enigmàtic, amb poemes de Llorenç Deulofeu
i música de Ferran Frauca.
1997. Estrena a Girona d’El fum, de Paul Auster.
Encàrrec del Museu d’Art per teatralitzar el primer llibre de poemes de
Paul Auster. Gira realitzada a la xarxa de biblioteques de «La Caixa».
1998. Estrena a Girona de Palpitasongs.
Història de Palpita Pons a través de cançons de diversos autors, que parlen
del cor.
1999. Estrena a Torroella de Montgrí de Viatges imaginaris, de Mercè Rodoreda.
Selecció de textos del llibre Viatges i flors.
2000. Reestrena a Banyoles de Salvat-Papasseit poetavantguardistacatalà. Selecció
de poemes, principalment del llibre El poema de la rosa als llavis.
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POEMES

I

CANÇONS

Si el revolucionari Salvat-Papasseit hagués tingut salut, potser s’hauria arriscat
fins a la presó. Com que estava malalt, s’hagué d’acontentar amb el sanatori.

Era un esperit angèlic, purament verbal, d’una angelicalitat modesta
però autèntica que portava sabates però que hauria preferit les espardenyes.
XAVIER NOGUÉS
(El millor amic de Salvat)

POEMES
Marxa nupcial
Llum de l’IRRADIADOR camaleònic damunt
l’estrella del Circ encara hexagonal
Exit!

Exit!!

Exit!!!

CLOWNS
Això és sa
cònics

equilàters
líders romàntics
i en les constel·lacions de quatre barrets

La terra només gira perquè jo sóc aquí i jo sóc un
PALLASSO qui agonitza
Margot amb el MALLOT i els cabells pintats
rojos sembla un ciri que cremi
Només crema per mi:
Davant dels cent centaures que fan faixa a la Pista

DAURADA D’EMOCIÓ
Margot ara m’esguarda fit a fit
i en caient del
Trapezi he llegit un anunci a la pantalla:

Escopiu a la closca
pelada
dels cretins

Aquest home que diu:
—La música de Circ és tant definitiva com no la va
[conèixer
Richard Wagner
tanmateix un pompier!
La sombra dels comparses en el sol de les taules
Moure’s
i projectar-se
no existir:
La

VIDA

al Dinamisme

Jo protesto que això degeneri també
—Perquè ara el «domador» vol fer jocs malabars
i els cavalls
amb les potes

Més m’estimo l’

RL

OT que s’han tornat bessons per
i en CHA
tal d’entrar en sèrio a la glòria del cel

(car ells són ignorants de que venim d’ahir
d’abans d’ahir
de l’altre abans d’ahir
i més d’abans encara)
L’Esfera del rellotge a les DOTZE fecunda les hores
que vindran
que són:
una
dues
tres
quatre
cinc
sis
set
vuit
nou
deu
onze
i després el

—i així seré immortal perquè d’aquí ha nascut el meu

JO dins el TOT
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Vespreja i neva
Les estrelles xerraires són fetes a tallets
i despreses del cel
una a una
disperses
besen les parets fosques i s’estenen a terra
sempre ran de les portes
per guarir-se del fred
El meu carrer és estret
sense cap arc voltaic
bola de neu encesa
i les velles rondinen tots els canvis de temps
El mateix l’adroguer:
—Quanta fècula es perd!
Darrera dels meus vidres sento els Reis que s’acosten
Ara el cel s’enrogia
de venjança i d’amor:
pensava en les sabates que embrutaran l’alfombra

Nadal
A Emili Badiella

Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca
Així el grup d’homes joves que ara passa cantant.
Sento el carro dels apis
que l’empedrat recolza
i els altres qui l’avencen tots d’adreça al mercat
Els de casa

a la cuina

prop del braser que crema
amb el gas tot encès han enllestit el gall
Ara esguardo la lluna
que m’apar lluna plena
i ells recullen les plomes
i ja enyoren demà
Demà posats a taula oblidarem els pobres
—i tant pobres com som—
Jesús ja serà nat
Ens mirarà un moment a l’hora de les postres
i després de mirar-nos
arrencarà a plorar

Quina grua el meu estel
Quina grua el meu estel,
quin estel la meva grua!
—de tant com brilla en el cel
sembla una donzella nua.
L’espurneig que em fereix l’ull
són els seus pits quan s’inclina:
si fa un mirall de l’escull
perleja a l’arena fina.
De la meva barca estant
dono al cordill tota mida.
I l’ala clara, sestant,
del gavot que passa, crida.
Oh, el seu flanc rosa i argent
i la trena que es deslliga
volar d’oronella al vent!
cabell desfet de l’amiga.
Amiga del dolç turmell.
—Com una vela s’enfila
espitllera de l’ocell:
si jo llenço el braç, vacil·la.
Vianant vora la mar
prega pels marins que arriben;
si veuen l’estel dansar
moren de tant que sospiren.
Vianant, puja al meu bot
que és lliure de la sentida,
però no diguis ni un mot
si no vols perdre la vida.
Vianant, no parlis, no,
que l’oreig l’acosta, i mira
que et prendrà l’amor senyor
—que el mariner ja sospira.
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El cal·ligrama, 1
Jaculatòria

O
H

ROSA LA ROSA ET SÓC PREGANT

T
O
T
A

PÈTAL QUE ES MORÍ TREMOLANT
EL BES DONANT SEMPRE CREMANT

—I

UN ALTRE PÈTAL ESPERANT

G
O
T
E
S

P
U
L
C
R
A

D
E

ET DURÉ

SEMPRE
S
A
N
G

AL PIT

ET SOMNIARÉ
A LA NIT

l’es

tam

pet

aé
sd
’or

ESPINES DE
LLIGA-AMANT

FERIU MA CARN
El cal·ligrama, i 2
Com sé que es besa

L’absurd
El dau d’ivori
virolet de la sort i la malastrugança
i la poma al caliu que esbufega
com més corre el ventall
Els ulls miren els ulls
i la paraula és morta:
el pigat de les xifres parlarà
(Damunt la taula el vas
i la pàl·lida imatge de l’absenta)
I el meu company i jo
de suara perjurats a jugar-nos la vida amb el misteri:
TOTS 2 AL MATEIX NÚMERO DEL DAU

Nocturn per a acordió
A Josep Aragay

Heus aquí: jo he guardat fusta al moll.
(Vosaltres no sabeu
què és
guardar fusta al moll:
però jo he vist la pluja
a barrals
sobre els bots,
i dessota els taulons arraulir-se el preu fet de l’angoixa;
sota els flandes
i els melis,
sota els cedres sagrats.
Quan els mossos d’esquadra espiaven la nit
i la volta del cel era una foradada
sense llum als vagons:
i he fet un foc d’estelles dins la gola del llop.
Vosaltres no sabeu

què és

guardar fusta al moll:
però totes les mans de tots els trinxeraires
com una farandola
feien un jurament al redós del meu foc.
I era com un miracle
que estirava les mans que eren balbes.
I en la boira es perdia el trepig.
Vosaltres no sabeu
què és
guardar fustes al moll.
Ni sabeu l’oració dels fanals dels vaixells
—que són de tants colors
com la mar sota el sol:
que no li calen veles.
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Deixaré la ciutat
Deixaré la ciutat que em distreu de l’amor
la meva barca
el Port
i el voltàmetre encès que porto a la butxaca—
l’autòmnibus brunzent
i el més bonic ocell
que és l’avió
i temptaré la noia que ara arriba i ja em priva
li diré com la copa melangiosa és del vi
—i el meu braç del seu coll—
i veurà que ara llenço la stylo i no la cullo
i em faré el rostre pàl·lid com si fos un minyó
i diré
maliciós:
—com un pinyó és la boca que em captiva.

Encara el tram
A D. Carles

Noia del tram, tens l’esguard en el llibre,
i el full s’irisa
en veure’s cobejat.
I el cobrador s’intriga si giraràs el full:
sols per veure’t els ulls!
Que les cames se’t veuen
i la mitja és ben fina;
i tot el tram ets tu.
Però els ulls no se’t veuen.
I la teva mà és clara
que fa rosa el teu cos de tafetà vermell,
i el teu mocadoret ha tornat de bugada.
Però els ulls no els sabem!
I si jo ara baixés? —Mai no et sabria els ulls…
Té, ara, ja he baixat!

El berenar a les roques
A Pere Coromines

jo seria el patró
d’aquell vaixell que es veu a l’horitzó
que l’horitzó
aniria més lluny
donaria a les noies el meu cor
i el tornaria a prendre
per donar-lo altre cop
—noies de tots els ports
faria mirallets amb llurs ulls
i els meus ulls
les sabria albirar
de dalt del pal més alt
cantaria cançons
com els marins de guerra:
duria uns pantalons acampanats de baix
NI SABRIA ELS MEUS FILLS QUAN
TORNARIA A TERRA

Dóna’m la mà
Dóna’m la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant,
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.
Les barques llunyes i les de la sorra
prendran un aire fidel i discret,
no ens miraran;
miraran noves rutes
amb l’esguard lent del copsador distret.
Dóna’m la mà i arrecera la galta
sobre el meu pit, i no temis ningú.
I les palmeres ens donaran ombra.
I les gavines sota el sol que lluu
ens portaran la salabror que amara,
a l’amor, tota cosa prop del mar:
i jo, aleshores, besaré ta galta;
i la besada ens durà el joc d’amar.
Dóna’m la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant,
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.

591

Seré a ta cambra, amiga
Seré a ta cambra, amiga, que ningú no ho sabrà:
Cupidell a la porta m’obrirà
i tancarà.
Entremaliat i destre serà Ell qui et prendrà.
I si Tu ets temerosa
no et deixarà cridar.

La meva amiga com un vaixell blanc
Aquella verge vinclada als meus braços
tota es donava però ha fet un gran crit.
—Oh, amat, no temis! —em deia
ajocant-se:
—No hi ha a la terra cap glavi més fi.
Cerca pel món, que no en trobaràs d’altra
que et faci ofrena d’un amor tan pur.
No em deixis, no, que el teu bes m’amanyaga:
¿com ho faria, si era sense tu?—
I ara s’alçava i jo la vestia
i els seus cabells destrenava pel coll.
La carn, flotant al mossec de la vida,
s’enorgullia de la comunió.
—¿Què més voldràs, si el meu cos que et guardava
ara ja és teu, i elevarà el teu cant?—
I amb els peus nus, de puntetes, mirant-me:
—Quan corris món, el meu nom ¿què et dirà?—
A cada mot més la veu endolcia,
i jo era alhora l’heroi i l’esclau:
—No et deixaré
et diré el nom d’amiga.
La meva amiga: com un vaixell blanc.
I encar de nou la prenia en mos braços
—ja era el seu ventre més alt i més fort.
I a cada pit un vermell:
dues brases
com la punxada del llavi i del cor.

Si anessis lluny
Si anessis lluny
tan lluny que no et sabés
tampoc ningú sabria el meu destí,
cap altre llavi no em tindria pres
però amb el teu nom faria el meu camí.
Un ram de noies no em fóra conhort
ni la cançó sota el dring de la copa,
vaixells de guerra vinguessin al Port
prou hi aniria, mariner de popa.
Si jo posava la bandera al pal
i era molt alta, t’hi veuria a dalt.

Tot l’enyor de demà
A Marià Manent

Ara que estic al llit
malalt,
estic força content.
—Demà m’aixecaré
potser,
i heus aquí el que m’espera:
Unes places lluentes de claror,
i unes tanques amb flors
sota el sol,
sota la lluna al vespre;
i la noia que porta la llet
que té un capet lleuger
i duu un davantalet
amb unes vores fetes de puntes de coixí,
i una rialla fresca.
I encara aquell vailet que cridarà el diari,
i qui puja als tramvies
i els baixa
tot corrent.
I el carter
que si passa i no em deixa cap lletra m’angoixa
perquè no sé el secret
de les altres que porta.
I també l’aeroplà
que em fa aixecar el cap
el mateix que em cridés una veu d’un terrat.
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I les dones del barri
matineres
qui travessen de pressa en direcció al mercat
amb sengles cistells grocs,
i retornen
que sobreïxen les cols,
i a vegades la carn,
i d’un altre cireres vermelles.
I després l’adroguer,
que treu la torradora del cafè
i comença a rodar la maneta,
i qui crida les noies
i els hi diu: —Ja ho té tot?
I les noies somriuen
amb un somriure clar,
que és el baume que surt de l’esfera que ell volta.
I tota la quitxalla del veïnat
qui mourà tanta fressa perquè serà dijous
i no anirà a l’escola.
I els cavalls assenyats
i els carreters dormits
sota la vela en punxa
que dansa en el seguit de les roderes.
I el vi que de tants dies no he begut.
I el pa,
posat a taula.
I l’escudella rossa,
fumejant.
I vosaltres
amics,
perquè em vindreu a veure
i ens mirarem feliços.
Tot això bé m’espera
si m’aixeco
demà.
Si no em puc aixecar
mai més,
heus aquí el que m’espera:
—Vosaltres restareu,
per veure el bo que és tot:
i la Vida
i la Mort.

CANÇONS
L’enamorat li deia

La casa que vull
La casa que vull
que la mar la vegi,
i uns arbres amb fruit
que me la festegin.

Penyora d’amor, penyora—
si tu em besaves, amor,
jo et donaria una rosa.
No fóra mesquí de res,
penyora d’amor, penyora;
—o bé et tornaria el bes
o et donaria una taronja,
una ametlla
o bé l’esqueix
d’una clavellina nova.

Que hi dugui un camí
lluent de rosada,
no molt lluny dels pins
que la pluja amainen.

No fóra mesquí de res,
penyora d’amor, penyora;
—o la flor del cirerer
o el llessamí
o bé la lluerna
que havés pogut descobrir
la nostra abraçada estreta.

Per si em cal repòs
que la lluna hi vingui;
i quan surti el sol
que el bon dia em digui.
Que el temps de l’istiu
níui l’orenella
al blanc de calç ric
del porxo amb abelles.
Oint la cançó
del pagès que cava;
amb la salabror
de la marinada.

No fóra mesquí de res,
penyora d’amor, penyora:
que jo em donaria teu
i tu et donaries tota.

Que es guaiti ciutat
des de la finestra,
i es sentin els clams
de guerra o de festa:

Si tu em besaves, amor,
jo et donaria una rosa.

per ser-hi tot prest
si arriba una gesta.

Si jo fos pescador
Si jo fos pescador pescaria l’aurora,
si jo fos caçador atraparia el sol;
si fos lladre d’amor m’obririen les portes,
si fos bandit millor
que vindria tot sol:
—els carcellers del món no em
si fos lladre i bandit no em sabrien el vol.

sabrien

Si tingués un vaixell m’enduria les noies,
si volien tornar deixarien llurs cors:
i en faria fanals
per a prendre’n de nous.

mai

l’ombra,
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Assumpta Mateu, soprano
Francisco Poyato, piano
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PART

Dans un bois solitaire, K. 295b

WOLFGANG AMADEUS MOZART

(En un bosc solitari)

Abendempfindung, K. 523

(Sentiment de capvespre)

Ganymed, op. 19/3, D. 554 (Ganimedes)
FRANZ SCHUBERT
Frühlingsglaube, op. 20/2, D. 686 (Creença de primavera)
Gretchen am Spinnrade, op. 2, D. 118 (Margarida a la filosa)
Vergebliches Ständchen, op. 84/4

JOHANNES BRAHMS

(Serenata en va)

Immer leiser wird mein Schlummer, op. 105/2
(Se’m va alleujant el son)

De l’Italienisches Liederbuch

(Del Cançoner italià)

Mein Liebster hat zu Tische mich geladen, part II/25
(El meu estimat m’ha convidat a dinar)

Wir haben beide lange Zeit geschwiegen, part I/19
(Tots dos hem callat durant molt de temps)

Verschling der Abgrund meines Liebsten Hütte, part II/45
(Que l’abisme engoleixi la cabana del meu estimat)

HUGO WOLF

S EGONA

PART

Drei Lieder der Ophelia, op. 67/3

RICHARD STRAUSS

Wie erkenn’ ich mein Treulieb vor andern nun?
(Ara com reconeixeré el meu fidel amor d’entre els altres?)

Guten Morgen, ‘s ist Sankt Valentinstag
(Bon dia, avui és sant Valentí)

Sie trugen ihn auf der Bahre bloß
(El duien nu sobre el fèretre)

Sieben frühe Lieder
Traumgekrönt (Coronat de somni)
Romanç de Santa Llúcia
La rosa als llavis

ALBAN BERG
EDUARD TOLDRÀ

Seré a ta cambra, amiga
Visca l’amor

Siete canciones populares españolas

MANUEL

DE

FALLA

El paño moruno — Nana — Polo

P R E S E N TAC I Ó
En consideració als alumnes, faré la presentació del concert en català, en castellà
i en anglès.
Bona tarda i benvinguts tots a aquest concert, l’objectiu principal del qual és
presentar les característiques i l’alta qualitat dels artistes Assumpta Mateu i
Francisco Poyato, responsables del curs que començarà demà. Això fa que el
programa sigui tan divers, per poder-hi incloure els compositors més importants
de lieder: així també es posarà en relleu la versatilitat dels professors en tant que
duo de cambra.
Em penso que pràcticament tots els que esteu aquí com a públic coneixeu aquesta parella d’artistes i heu vingut a escoltar-los atrets pel seu alt nivell i la seva gran
qualitat, que van molt més enllà dels convencionalismes i de la comercialitat.
Però voldria dir a tots els alumnes que fins avui no sabien res de l’Assumpta
i en Francisco que tindran una parella de professors de molt talent, amb una
capacitat de treball excepcional. I això ho diem nosaltres, que hem anat seguint,
al llarg d’onze anys, la trajectòria extraordinària d’aquesta parella d’artistes,

exigent, seriosa i responsable, i que els hem vist forjar el seu art dia rere dia,
amb rigor, esforç i il·lusió. Al final del curs us adonareu de la sort que heu tingut
d’haver-hi participat.
De la mateixa manera que som afortunats la resta del públic per l’oportunitat que aquest concert ens brinda de passar una estona d’aquelles que deixen
empremta durant molt de temps.
Després, us oferirem el refresc habitual.
Amb tots nosaltres:
Assumpta Mateu, soprano,
i Francisco Poyato, piano.

INTÈRPRETS
ASSUMPTA MATEU
Soprano
Neix l’any 1970 a Manresa, on comença els estudis de violí i cant.
Després d’acabar-los a Barcelona, es
trasllada a Salzburg per estudiar a la
Hochschule Mozarteum amb Horiana Branisteanu i cursar l’especialitat
de Lied amb Hartmut Höll i Mitsuko Shirai. Amb ells segueix estudis
de postgrau a la Musikhochschule de
Karlsruhe.
Ha rebut classes magistrals de Victòria dels Àngels, Edith Mathis,
Dietrich Fischer-Dieskau i Enedina
Lloris.
L’any 1995 rep el segon premi en
el Concurs Internacional de Cant
«Jaume Aragall» i el 1998 guanya el
Concurs Internacional de Cant de
Colònia i el Concurs Internacional
de Cant «Pedro Lavirgen».

Als vint-i-dos anys cantà per primera vegada al Palau de la Música
Catalana. Des de llavors ha compaginat els gèneres d’òpera, oratori i Lied,
actuant en espais com la Liederhalle
de Stuttgart, la Filharmonie de Colònia, el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Teatro Campoamor d’Oviedo, l’Auditori de Barcelona, la Basílica
de Montserrat o l’Auditori León de
Greiff de Bogotà. Ha protagonitzat,
per exemple, L’Incoronazione di Poppea, de Monteverdi, Le Nozze di Figa-
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ro, de Mozart, L’Elisir d’amore i Don
Pasquale, de Donizetti, La Bohème, de
Puccini, i Die Fledermaus, de J. Strauss.
En el camp de l’oratori ha cantat de
Bach a Honegger, passant per Mozart
i Haydn, i ha ofert recitals de Lied a
Catalunya, Àustria, Alemanya i Holanda. L’han acompanyada orquestres
com la Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, la Simfònica
del Liceu, la Sinfónica de Madrid, la
Kölner Rundfunk Orchester o la de
Radio Televisión Española, músics
com el clarinetista Wolfgang Meyer o
el trompista Bruno Schneider i directors com Alberto Zedda o
Christopher Hogwood.
Ha efectuat gravacions en CD,
així com per a televisió i ràdio.

FRANCISCO POYATO
Piano
Nasqué l’any 1965. Realitzà estudis
superiors de piano, composició i direcció d’orquestra a Barcelona i Badalona. De grat record per a ell és
l’empremta dels professors Josep Soler, Benet Casablancas i Salvador Mas.
Ha pres part en classes magistrals
de piano amb Frédéric Gevers, Maria
Curcio o Dimitri Bashkirov, entre
d’altres, i de Lied amb Edith Mathis,
Robert Holl, Dietrich Fischer-Dieskau i Thomas Hampson.
És guanyador de diversos premis,
tant com a solista com en el camp
del Lied.
Ha estat professor de piano a les
escoles Luthier i Diaula de Barce-

lona i d’acompanyament al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona.
D’ençà del 1994 resideix a Salzburg. Va estudiar l’especialitat de Lied
a la Universität Mozarteum amb el
pianista Hartmut Höll –qui influí
decisivament en la seva concepció
musical– i des del 1995 exerceix de
professor-correpetidor en el Departament de Cant d’aquest prestigiós
centre. També ha estat convidat com
a docent a la Sommerakademie del
Mozarteum.
Ha ofert concerts a Espanya,
Àustria, Alemanya i Croàcia.
Assumpta Mateu i Francisco Poyato treballen junts d’ençà de la seva
època d’estudiants al Conservatori de
Manresa, i com a duo van gua-nyar el
Concurs Paper de Música l’any 1990.
Més tard, al Mozarteum de Salzburg,
estudiaren plegats a la classe de Lied
dels professors Hartmut Höll i
Mitsuko Shirai –un dels duos més representatius del Lied alemany, i en

estreta relació professional amb
Fischer-Dieskau i Elisabeth Schwarzkopf.

En la vida concertística, Assumpta
Mateu i Francisco Poyato han donat
sempre prioritat al duo que formen.

C O M E N TA R I M U S I C A L*
PRIMERA PART
WOLFGANG AMADEUS MOZART
La major part de la producció liederística de Mozart és hereva de la seva
capacitat dramàtica i del seu amor per la música d’escena. Les seves cançons
són petites històries amb molta acció. Aquest és el cas de Dans un bois i d’altres com Das Veilchen, Als Luise, Der Zauberer... Abendempfindung, en canvi, és
una peça atípica: Mozart musica els versos de Campe sobre l’arribada d’una
mort plàcida en comunió amb la natura –to de Fa M–, els amics –apareix el
lluminós Mi b M maçònic– i l’íntim i senzill comiat de la companya –amb
el tendre Sol m– que es torna a barrejar amb la natura fins al final. Potser és
la cançó més corprenedora de Mozart.
Dans un bois solitaire

En un bosc solitari

Poeta: Antoine Houdart de la Motte (1672-1731)
Dans un bois solitaire et sombre
je me promenais l’autr’ jour,
un enfant y dormait à l’ombre,
c’était le redoutable Amour.

Passejava l’altre dia
per un bosc solitari i ombrívol,
un infant hi dormia a l’ombra,
era el temible Amor.

J’approche, sa beauté me flatte,
mais je devais m’en défier;
il avait les traits d’une ingrate,
que j’avais juré d’oublier.

M’acosto, la seva bellesa em sedueix,
però me n’he de malfiar;
tenia els trets d’una ingrata
que jo havia jurat d’oblidar.

Il avait la bouche vermeille,
le teint aussi frais que le sien,
un soupir m’échappe, il s’éveille;
l’Amour se réveille de rien.

Tenia la boca vermella,
la pell tan fresca com la seva,
se m’escapa un sospir, ell es desperta;
l’Amor es desvetlla per no res.

Aussitôt déployant ses ailes
et saisisant son arc vengeur,
l’une de ses flêches, cruelles en partant,
il me blesse au coeur.

Tot seguit, desplegant ses ales
i agafant son arc venjador,
em llança una de ses cruels sagetes
i em fereix al cor.

Va! va, dit-il, aux pieds de Sylvie,
de nouveau languir et brûler!
Tu l’aimeras toute la vie,
pour avoir osé m’éveiller.

Vés! vés, diu, als peus de Sílvia,
altre cop a llanguir i incendiar-te!
L’estimaràs tota la vida,
per haver gosat despertar-me.

* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.
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Sentiment de capvespre

Abendempfindung
Poeta: Joachim Heinrich Campe (1746-1818)
Abend ist’s, die Sonne ist verschwunden,
und der Mond strahlt Silberglanz;
So entfliehn des Lebens schönste Stunden,
fliehn vorüber wie im Tanz.

Som al vespre, el sol ha desaparegut

Bald entflieht des Lebens bunte Szene,
und der Vorhang rollt herab;
aus ist unser Spiel, des Freundes Träne
fließet schon auf unser Grab.

Aviat s’esmuny la colorida escena de la vida
i cau el teló;
la nostra actuació s’ha acabat, la llàgrima
de l’amic ja cau damunt la nostra tomba.

Bald vielleicht (mir weht, wie Westwind leise,
eine stille Ahnung zu),
schließ ich dieses Lebens Pilgerreise,
fliege in das Land der Ruh.

Aviat potser (una lleugera intuïció
m’arriba com una brisa de ponent),
finalitzaré aquest pelegrinatge de la vida,
volaré cap al país de la pau.

Werdet ihr an meiner Grabe weinen,
trauernd meine Asche sehn,
dann, o Freunde, will ich euch erscheinen
und will Himmel auf euch wehn.

Vosaltres plorareu vora el meu sepulcre,
veureu amb tristesa les meves cendres,
llavors, amics, vull aparèixer-vos
i bufar cel damunt vostre.

Schenk auch du ein Tränchen mir und pflücke
mir ein Veilchen auf mein Grab,
und mit deinem seelenvollem Blicke
sieh dann sanft auf mich herab.

Regala’m també tu una llàgrima
i cull-me una violeta per a la tomba,
i amb el teu esguard ple d’ànima
mira’m llavors tendrament.

Weih mir eine Träne, und ach! schäme
dich nur nicht, sie mir zu weihn;
oh, sie wird in meinem Diademe
dann die schönste Perle sein!

Dedica’m una llàgrima, i ai!
no t’avergonyeixis de dedicar-me-la;
perquè ella serà en la meva diadema
la més bonica de les perles!

i la lluna brilla amb lluïssor d’argent;
així s’esmunyen les més belles hores de la vida,
passen de llarg com en una dansa.

FRANZ SCHUBERT
Ganymed i Gretchen am Spinnrade són mostra de la fascinació –per desgràcia no
recíproca– que Schubert sentia per Goethe. Tant Ganymed com Gretchen són
subjectes sotmesos a una força que els envolta i els subjuga. En el cas de
Ganymed, és Zeus que s’enamora d’ell i se l’emporta a l’Olimp. El Lied és un
increment d’excitació des de l’encisament fins a l’elevació cap al «pare omniamant». El cas de Gretchen és l’enamorament malaltís i incontrolable que sent
aquesta per Faust arran de l’encantament de Mefistòfil. Gretchen am Spinnrade
és la segona cançó que va escriure Schubert –la primera va ser Erlkönig–, i sorprèn com d’un noi de disset anys surt una força capaç de musicar tals passions.
A Frühlingsglaube s’uneixen les últimes forces d’una persona que surt d’una
profunda depressió i s’emmiralla en la natura esclatant de la primavera per

Ganymed

Ganimedes

Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Wie im Morgenglanze
du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
sich an mein Herz drängt
deiner ewigen Wärme
heilig Gefühl,
unendliche Schöne!

Com en l’esplendor del matí
m’envoltes encesa,
primavera, estimada!
Amb mil delícies d’amor
s’inflama en el meu cor
la sagrada sensació
del teu escalf etern,
beutat sense fi!

Daß ich dich fassen möcht
in diesen Arm!

Que voldria agafar-te
en aquest braç!

Ach, an deinem Busen
lieg ich und schmachte,
und deine Blumen, dein Gras
drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
Durst meines Busens,
lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
liebend nach mir aus dem Nebeltal.

Ah, en el teu pit
m’ajauria i em fondria,
i teves són les flors, teva l’herba
que s’inflamen en el meu cor.
Tu calmes la set ardent
del meu pit,
suau vent de matí!
El rossinyol em crida amorós
des de la boira de la vall.

Ich komm, ich komme!
Wohin? Ach, wohin?
Hinauf! Hinauf strebt’s.
Es schweben die Wolken
abwärts, die Wolken
neigen sich der sehnenden Liebe.
Mir! Mir!
In Eurem Schoße
aufwärts!
Umfangend umfangen!
Aufwärts an deinen Busen,
alliebender Vater!

Ja vinc, ja vinc!
Però, a on? A on?
Amunt! Sempre amunt!
Els núvols llisquen,
els núvols,
atrets pel desig d’amor.
A mi! A mi!
Amunt
fins a la vostra falda!
Abraçat abraçant!
Amunt fins al vostre pit,
Pare omniamant!

Frühlingsglaube
Poeta: Ludwig Uhland (1787-1862)

Creença de primavera

Die linden Lüfte sind erwacht,
sie säuseln und wehen Tag und Nacht,
sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muß sich alles, alles wenden.

Les brises suaus s’han desvetllat,
xiuxiuegen i bufen de dia i de nit,
i engendren pertot arreu on passen.
Oh, fresc perfum, oh, so novell!
Ara, pobre cor meu, no s’ha de tenir por!
Ara és quan tot, tot ha de canviar.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
man weiß nicht, was noch werden mag,
das Blühen will nicht enden;
es blüht das fernste, tiefste Tal:
nun, armes Herz, vergiß der Qual!
Nun muß sich alles, alles wenden.

El món es fa cada dia més bonic,
ja no se sap què més pot succeir,
el florir no vol pas acabar;
floreix la vall més llunyana, més profunda:
Ara, pobre cor meu, oblida el suplici!
Ara és quan tot, tot ha de canviar!
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Gretchen am Spinnrade

Margarida a la filosa

Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Meine Ruh ist hin,
mein Herz ist schwer,
ich finde sie nimmer
und nimmermehr.

He perdut la pau,
el cor em pesa,
no la trobaré mai,
mai més.

Wo ich ihn nicht hab,
ist mir das Grab,
die ganze Welt
ist mir vergällt.

On no el tinc a ell
és per a mi la tomba,
el món sencer
se m’ha amarguejat.

Mein armer Kopf
ist mir verrückt,
mein armer Sinn
ist mir zerstückt.

El meu pobre cap
m’ha embogit,
el meu pobre seny
se m’ha esmicolat.

Meine Ruh ist hin (...)

He perdut la pau (...)

Nach ihm nur schau ich
zum Fenster hinaus,
nach ihm nur geh ich
aus dem Haus.

Vers ell guaito només
finestra enllà,
surto de casa
només vers ell.

Sein hoher Gang,
sein edler Gestalt,
seines Mundes Lächeln,
seiner Augen Gewalt.

El seu caminar alterós,
la seva noble figura,
el somrís dels seus llavis,
la força del seu esguard.

Und seine Rede
zauberfluß,
sein Händedruck
und, ach, sein Kuß!

I la màgia
del seu parlar,
la seva abraçada
i, ah, el seu bes!

Mein Busen drängt
sich nach ihm hin.
Ach dürft ich fassen
und halten ihn,

El pit m’empeny
a buscar-lo arreu.
Ah, si pogués tocar-lo
i retenir-lo,

und küssen ihn
so wie ich wollt,
an seinen Küssen
vergehen sollt!

i besar-lo
com jo voldria,
en els seus besos
moriria!

Meine Ruh ist hin,
mein Herz ist schwer.

He perdut la pau,
el cor em pesa.

JOHANNES BRAHMS
Vergebliches Ständchen forma part d’un bon nombre de textos populars regionals
que Brahms va musicar. Escena lúdica de diàleg entre noi i noia, que porta les
indicacions de «viu i amb bon humor». Al contrari, Immer leiser s’endinsa en
el terreny del drama: la malaltia en solitud, l’absència de l’estimat i un crit per
demanar que vingui a veure-la abans que sigui massa tard.
Vergebliches Ständchen

Serenata en va

Popular del Baix Rin
«Guten Abend, mein Schatz, guten Abend mein –Bona nit, tresor meu, bona nit, nena meva!
[Kind, Vinc a tu per amor,
ich komm’ aus Lieb’ zu dir,
va, obre’m la porta!
ach, mach mir auf die Tür!»
«Mein’ Tür ist geschlossen, ich lass’ dich nicht ein,
Mutter, die rät mir klug,
wärst du herein mit Fug,
wärst mit mir vorbei.»

–Tinc la porta tancada i no et deixaré entrar
–diu la mare, sàvia consellera–,
que, si et deixés passar,
llesta estaria!

«So kalt ist die Nacht, so eisig der Wind,
daß mir das Herz erfriert,
mein Lieb erlöschen wird,
öffne mir mein Kind.»

–La nit és tan freda, tan gelat el vent,
que se’m glaçarà el cor
i l’amor se m’apagarà,
obre’m, nena meva!

«Löschet dein Lieb, lass’ sie löschen nur!
Löschet sie immerzu,
geh’ heim zu Bett, zur Ruh!
Gute Nacht, mein Knab!»

–Apaga l’amor, ja el pots deixar apagar!
Apaga’l per sempre
i vés a casa a dormir tranquil!
Minyó meu, bona nit!

Immer leiser wird mein Schlummer

Se’m va alleujant el son

Poeta: Hermann von Lingg (1820-1905)
Immer leiser wird mein Schlummer,
nur wie Schleier liegt mein Kummer
zitternd über mir.

Se’m va alleujant el son,
només com un vel em sento el dolor
tremolant damunt meu.

Oft im Traume hör’ ich dich
rufen draus vor meiner Tür,
niemand wacht und öffnet dir, ich erwach’ und
weine bitterlich.

Sovint en somni sento que truques
a la porta de casa meva,
ningú vetlla ni t’obre,
jo em desperto i ploro amargament.

Ja, ich werde sterben müssen,
eine andre wirst du küssen,
wenn ich bleich und kalt.

Sí, he de morir-me,
una altra en besaràs
quan jo estigui pàl·lida i freda.

Eh’ die Maienlüfte weh’n,
eh’ die Drossel singt im Wald:
willst du mich noch einmal seh’n,
komm’, o komme bald!

Abans que bufin els aires de maig,
abans que el tord canti al bosc:
si vols veure’m encara un cop,
vine, vine aviat!
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HUGO WOLF
L’Italienisches Liederbuch és una recopilació de textos italians traduïts per
P. Heysse. Wolf assimila perfectament el caràcter fresc d’aquests versos, i el
resultat són unes cançons plenes d’energia i pebre, directes, viscerals, sinceres, sense retorçaments filosòfics.
De l’Italienisches Liederbuch

Del Cançoner italià

25)
Mein Liebster hat zu Tische mich geladen
und hatte doch kein Haus mich zu empfangen,
nicht Holz noch Herd zum kochen und zum
[Braten,
der Hafen auch war längst entzwei gegangen.
An einem Fäßchen Wein gebrach es auch,
und Gläser hat er gar nicht im Gebrauch;
der Tisch war schmal, das Tafeltuch nicht besser,
das Brot steinhart und völlig stumpf das Messer.

25)
El meu estimat m’ha convidat a dinar
i ni casa no tenia per rebre’m,
ni llenya ni llar per coure ni escalivar,
el tupí també feia temps que s’havia trencat.
En un barrilet se servia el vi
perquè de vasos no en feia pas servir;
la taula era estreta, les tovalles tampoc estaven millor,
el pa sec com un roc i el ganivet despuntat en
[extrem

19)
Wir haben beide lange Zeit geschwiegen,
auf einmal kam uns nun die Sprache wieder.
Die Engel, die herab vom Himmel fliegen,
sie brachten nach dem Krieg den Frieden wieder.
Die Engel Gottes sind herabgeflogen,
mit ihnen ist der Frieden eingezogen.
Die Liebesengel kamen über Nacht
und haben Frieden meiner Brust gebracht.

19)
Tots dos hem callat durant molt de temps,
de cop, ara ens torna la parla.
Els àngels que baixaren del cel
ens dugueren, després de la guerra, de nou la pau.
Els àngels de Déu van baixar volant,
i amb ells ha entrat la pau.
Els àngels de l’Amor vingueren de nit
i m’han portat la pau al pit.

45)
Verschling der Abgrund meines Liebsten Hütte,
an ihrer Stelle schäum ein See zur Stunde.
Bleikugeln soll der Himmel drüber schütten,
und eine Schlange hause dort im Grunde.
Drin hause eine Schlange giftger Art,
die ihn vergifte, der mir untreu ward.
Drin hause eine Schlange, giftgeschwollen,
und bring ihm Tod, der mich verraten wollen!

45)
Que l’abisme engoleixi la cabana del meu estimat,
que en el seu lloc escumegi un mar ara mateix.
Boles de plom ha d’abocar-hi el cel,
i una serp hi habiti els fonaments.
Que a dins hi habiti una serp de les verinoses
i que enverini el qui em va ser infidel.
Que a dins hi habiti una serp ben inflada de verí
i porti la mort a qui em va voler trair!

S EGONA PART
RICHARD STRAUSS
Ofèlia embogeix en conèixer la mort del seu pare a mans del seu estimat
Hamlet. Strauss utilitza diferents tècniques per plasmar aquesta bogeria. Al
primer Lied, la inestabilitat constant de la síncope a la mà esquerra del piano
i l’aparent incoherència melodia-ritme-text. En el segon, l’exaltació descontrolada amb la qual Ofèlia vomita allò que, si estigués en el seu seny, mai
no es permetria de dir. A la tercera cançó utilitza els canvis bruscs i inconnexes entre estats d’ànim extrems, la qual cosa dóna una força quasi visionària al personatge, que al final es dirigeix sarcàsticament a nosaltres amb un
«Déu sigui amb vosaltres, ànimes de Crist».
Drei Lieder der Ophelia

Tres cançons d’Ofèlia

(Del Hamlet, de Shakespeare)
1) Wie erkenn ich mein Treulieb
vor andern nun?
An dem Muschelhut und Stab
und den Sandalschuhn.

1) Ara com reconeixeré el meu fidel amor
d’entre els altres?
Pel barret de mol·lusc i el bastó
i per les sandàlies.

Er ist tot und lange hin,
tot und hin, Fräulein!
Ihm zu Häupten grünes Gras,
ihm zu Fuß ein Stein.
Oho!

És mort i se n’ha anat lluny,
mort i lluny, senyoreta!
Al seu cap, l’herba verda,
als seus peus, una pedra.
Oho!

Auf seinem Bahrtuch, weiß wie Schnee,
viel Liebe Blumen trauern.
Sie gehn zu Grabe naß, o weh!
vor Liebesschauern.

Damunt del sudari, blanc com la neu,
munts de flors precioses es condolen.
Van cap a la tomba, humides, ai las!
estremint-se d’amor.

2) Guten Morgen, ‘s ist Sankt Valentinstag,
so früh vor Sonnenschein.
Ich junge Maid am Fensterschlag
will Euer Valentin sein.
Der junge Mann tut Hosen an,
tät auf die Kammertür,
ließ ein die Maid, die als Maid
ging nimmermehr herfür.
Bei Sankt Niklas und Charitas!
Ein unverschämt Geschlecht!
Ein junger Mann tut’s, wenn er kann,
fürwahr, das ist nicht recht.
Sie sprach: Eh Ihr gescherzt mit mir,
verspracht Ihr mich zu frein.
Ich bräch’s auch nicht beim Sonnenlicht,
wärst du nicht kommen herein.
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2) Bon dia, avui és Sant Valentí,
tan d’hora que encara no ha sortit el sol.
Jo, jove donzella, picant a la finestra,
vull ser el vostre Valentí.
El xicot es posa els pantalons,
obre la porta de la cambra,
fa entrar la donzella,
que ja mai més va ser donzella.
Per Sant Nicolau i la Caritat!
Quin sexe tan desvergonyit!
Un xicot ho fa, si pot,
de debò que no hi ha dret.
Ella digué: –Abans de divertir-vos amb mi,
prometéreu demanar-me en matrimoni.
Per la llum del sol que mai ho hauria incomplert
si tu no haguessis entrat.

3) Sie trugen ihn auf der Bahre bloß,
leider, ach leider, den Liebsten!
Manche Träne fiel in des Grabes schoß...
fahr wohl, fahr wohl, meine Taube!

3) El duien nu sobre el fèretre,

quina llàstima, ai quina llàstima, l’estimat!
Unes llàgrimes queien a les entranyes de la
[tomba...
Vola, vola, colomet meu!

Mein junger frischer Hänsel ist’s,
der mir gefällt... Und kommt er nimmermehr?
Er ist tot, o weh!
In dein Totbett geh,
er kommt dir nimmermehr.

El jove i eixerit Joanet
és el que a mi m’agrada... I no vindrà mai més?
Ell és mort, ai las!
Vés al teu llit de mort,
ell mai més vindrà a tu.

Sein Bart war weiß wie Schnee,
Sein Haupt wie Flachs dazu.
Er ist hin, er ist hin,
kein Trauern bringt Gewinn:
Mit seiner Seele Ruh
und mit allen Christenseelen!
Darum bet ich! Gott sei mit Euch!

Duia una barba blanca com la neu,
i tenia el cap com el lli.
Se n’ha anat, se n’ha anat,
no hi ha dol que pugui fer-hi res.
Pau amb la seva ànima
i amb totes les ànimes del Crist!
Per això prego! Déu sigui amb vosaltres!

ALBAN BERG
Berg, com Mozart, és un compositor essencialment operístic. Tot i això, les
seves Set cançons de joventut, escrites primer per a veu i piano i orquestrades
posteriorment, són joies de l’expressionisme de principis de segle. A Traumgekrönt, el text de Rilke dóna tots els ingredients a Berg per crear un inestable i fràgil món interior ple d’un riquíssim contrapunt, i un tractament
harmònic subtil que ens confronta dos espais anímics oposats i alhora complementaris: l’angoixa i la culminació del desig en el somni.
Traumgekrönt

Coronat de somni

Poeta: Rainer Maria Rilke (1875-1926)
Das war der Tag der weißen Chrysanthemen,
mir bangte fast vor seiner Pracht...
Und dann, dann kamst du mir die Seele nehmen
tief in der Nacht.
Mir war so bang, und du kamst lieb und leise,
ich hatte grad im Traum an dich gedacht,
du kamst, und leis’ wie eine Märchenweise
erklang die Nacht.

Era el dia dels crisantems blancs,
a mi gairebé m’espantava la seva esplendor...
I llavors, llavors vingueres a endur-te’m l’ànima
en la nit profunda.
Tenia tanta por, i tu vingueres amable i silent,
justament en el somni jo estava pensant en tu.
Tu vingueres, i fluixet com en un conte
ressonà la nit.

EDUARD TOLDRÀ
Romanç de Santa Llúcia

Seré a ta cambra, amiga

Poeta: Josep M. de Sagarra (1894-1961)

Poeta: Joan Salvat-Papasseit (1894-1924)

Perquè avui és Santa Llúcia,
dia de l’any gloriós,
pels volts de la Plaça Nova
rondava amb la meva amor.

Seré a ta cambra, amiga, que ningú no ho sabrà:
Cupidell a la porta m’obrirà
i tancarà.
Entremaliat i destre serà Ell qui et prendrà.

Anem tots dos a la fira,
amiga anem-hi de jorn,
que una mica de muntanya
alegri nostra tristor.

I si Tu ets temerosa
no et deixarà cridar.

Comprarem grapats de molsa
i una enramada d’arboç,
i una blanca molinera,
i una ovella i un pastor.

Visca l’amor
Poeta: Joan Salvat-Papasseit (1894-1924)
Visca l’amor que m’ha donat l’amiga
fresca i polida com un maig content!

Ho posarem a migdia
dins el nostre menjador,
i abans de seure a la taula
ens ho mirarem tots dos;
que una mica de muntanya
ens faci el menjar més dolç.

Visca l’amor
l’he cridada i venia
–tota era blanca com un glop de llet.
Visca l’amor que Ella també es delia:
visca l’amor:
la volia i l’he pres.

Perquè avui és Santa Llúcia,
dia de l’any gloriós,
tals paraules m’acudien
quan he vist la meva amor.

MANUEL

DE

FALLA

De Siete canciones populares españolas
El paño moruno

Nana

Polo

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

Duérmete, niño, duerme,
duerme, mi alma,
duérmete, lucerito
de la mañana.

¡Ay!
¡Guardo una pena en mi pecho,
que a nadie se la diré!

Nanita, nana,
nanita, nana,
duérmete, lucerito
de la mañana.

¡Malhaya el amor, malhaya!
¡Y quien me lo dio a entender!
¡Ay!
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JAZZ

A LES

FOSQUES

Ignasi Terraza Trio
IGNASI TERRAZA, piano
ORIOL BORDAS, bateria
QUERALT CAMPS, contrabaix

P RO G R A M A
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Take the «A» train

B. STRAYHORN/D. ELLINGTON

I’m getting sentimental over you

G. BASSMAN/N. WASHINGTON

You took advantage of me

R. RODGERS/L. HART

This can’t be love

R. RODGERS/L. HART

Blues for Stephanie
Candy
Too close for comfort

JOHN CLAYTON
A. KRAMER/M. DAVID/J. WHITNEY
J. BOCK/G. D. WEISS/L. HOLOFCENER

I remember Clifford

BENNY GOLSON

Bourbon Street parade

PAUL BARBARIN

It don’t mean a thing if ain’t got that swing
Sometimes I’m happy, sometimes I’m blue
Capellades blues

DUKE ELLINGTON
V. YOUMANS/I. CAESAR

IGNASI TERRAZA/ORIOL BORDAS

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert especial Jazz a les Fosques, que ens
presenta l’Ignasi Terraza Trio, ben coneguts entre nosaltres.
Fa un parell d’anys, més o menys, en el curs de cambra que fem per Setmana
Santa, un dels professors em va convidar a una sessió especial per als alumnes,
on se’ns va demanar de tancar els ulls i escoltar mentre el quartet de corda tocava
una obra. Efectivament, va ser una sensació nova, tot i la incomoditat d’haver
de mantenir els ulls tancats una bona estona.
Avui, Jazz a les Fosques ens ho fa més fàcil, essent l’efecte el mateix: és la
sala la que quedarà sense llum. La manera de presentar aquesta sessió, tal com
ens diuen els intèrprets, «no és un fet casual ni gratuït. És fruit de la voluntat
de fer arribar la música al públic de la manera més pura possible, en un món en
què la imatge s’ha convertit en un element imprescindible com a mitjà d’expressió». Aquest efecte excepcional és el que buscaven els professors del curs de cambra per als seus alumnes. I és el que ens ofereix avui l’Ignasi Terraza Trio.
Entrant més específicament dins el seu món, ens diuen: «La foscor permet
alliberar la imaginació, deixar-se portar pel ritme màgic del jazz… gaudir de
les pròpies emocions i deixar una porta oberta a tot tipus de reaccions inesperades. Jazz a les Fosques és una experiència innovadora que ens proposa connectar-nos íntimament amb l’extens ventall de sensacions que provoca el jazz».
Ara bé, oferir un concert així no està a l’abast de tothom: s’ha d’ésser un
gran professional, tenir aquell talent innat que brolla de dins i la capacitat, després de l’entrenament adequat, de poder tocar amb el «swing» que requereix la
música de jazz.
I això és el que fa l’Ignasi Terraza Trio a través dels seus components:
l’Ignasi Terraza al piano, l’Oriol Bordas a la bateria i la Queralt Camps al
contrabaix.
Crec que pràcticament tots els aquí presents coneixem l’extraordinària qualitat artística de l’Ignasi i l’Oriol per haver estat aquí en diverses ocasions. No
en va estan considerats els millors intèrprets de jazz del país, amb uns currículums que incorporen diversos premis, CD enregistrats, i moltes actuacions en festivals de renom i amb figures importants dins de l’àmbit internacional.
La Queralt Camps s’ha incorporat al trio recentment, a principi d’aquest any.
Però una cosa que ens ha sorprès és que, després d’estudiar piano i flauta dolça,

als setze anys descobreix la passió pel contrabaix. No tenim cap dubte que, tocant
amb el seu instrument escollit vocacionalment, la música dels seus somnis, el jazz,
segons llegim en el seu currículum, serà el complement ideal de l’Ignasi i l’Oriol.
Avui passarem una vetllada realment diferent i enriquidora amb sensacions
noves, que l’acústica de la sala contribuirà a realçar, i de la qual, n’estem segurs,
gaudirem tots plegats. Aquells a qui la música acompanya a picar de mans, o fer
petar els dits, participant així d’una manera més activa del jazz, estan convidats
a fer-ho.
Per no trencar el «swing», el concert es farà sense interrupció.
I acabem donant les gràcies a Ràdio Nacional, que amb l’enregistrament
d’aquest concert contribueix a la seva divulgació.
Després, nosaltres us oferirem el refresc habitual.
I ara us deixem amb l’Ignasi Terraza Trio, format per:
Ignasi Terraza, al piano,
Oriol Bordas, a la bateria,
i Queralt Camps, al contrabaix.
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INTÈRPRETS
JAZZ

A LES

FOSQUES

«Jazz a les Fosques» és un concert
de jazz totalment a les fosques a
càrrec de l’Ignasi Terraza Trio.
La idea d’aquest espectacle està íntimament lligada al treball que aquesta formació està portant a terme des
de fa quatre anys. Durant l’enregistrament del seu primer disc, Let me tell
you something, els components de
l’Ignasi Terraza Trio van començar a
imaginar la possibilitat de muntar un
espectacle en un format diferent de
l’habitual. El fet de tocar a les fosques
no és casual ni gratuït. És fruit de la
voluntat de fer arribar la música al
públic de la manera més pura possible, en un món en què la imatge s’ha
convertit en un element imprescindible com a mitjà d’expressió.
La foscor permet alliberar la imaginació, deixar-se portar pel ritme
màgic del jazz, introduir-se a la pell
dels músics, gaudir de les pròpies
emocions i deixar una porta oberta a
tot tipus de reaccions inesperades.
Jazz a les Fosques és una experiència innovadora que ens proposa
connectar-nos íntimament amb l’extens ventall de sensacions que provoca el jazz.
El repertori de temes es basarà en
melodies molt conegudes de Broadway –com ara «You took advantage
of me» (Rogers i Hart) o «I’m getting

sentimental over you» (Washington i
Bassman)– i temes de compositors
específics de jazz com Duke Ellington, sense que hi falti el blues i alguna
marxa d’estil de Nova Orleans com
«Bourbon Street parade».

IGNASI TERRAZA TRIO
El rigor i la llibertat, la recreació del
llenguatge del jazz i la recerca de noves formes d’expressió, la frescor i la
profunditat en el sentiment, la senzillesa i la complexitat en la forma i la
complicitat dels seus integrants conformen l’univers sonor de l’Ignasi
Terraza Trio. Els treballs discogràfics,
Let me tell you something, Jazz a les
Fosques i Night Sounds, i la seva presència constant en els escenaris
donen fe de la categoria d’aquesta
excepcional formació.
Format l’any 1997 pel prestigiós
pianista Ignasi Terraza, el trio uneix
músics que ja tenen una extensa
trajectòria en comú. La primera
col·laboració entre Terraza i Bordas
es remunta a l’any 1985 amb el
grup Hot Swing, i s’ha mantingut al
llarg de tots aquests anys sota diversos noms.
Influenciat per Oscar Peterson,
Wynton Kelly i Ahmad Jamal, i nodrit per tota la tradició del jazz clàssic, l’Ignasi Terraza Trio manté viva
una de les característiques més essencials d’aquest estil: el swing. La seva
força rítmica, la claredat d’idees i l’economicitat amb les notes donen a la
seva música un so molt personal, ele-

gant i fresc, que va del swing al
bebop, amb incursions en el ragtime
i el blues, i els configura com un dels
millors grups de jazz en format petit
que hi ha actualment al nostre país.
El trio d’Ignasi Terraza actua regularment per Espanya i ha participat en nombrosos festivals (Madrid,
el Grec de Barcelona,València, Lugo,
Costa Brava, Salamanca o Roses).
Han col·laborat amb músics de gran
renom internacional com Jesse Da-

vis, Gene «Mighty Flea» Conners,
Charlie Gabriel, Josep M. Farràs o
Patrick Artero, i periòdicament acompanyen el cantant nord-americà
Randy Greer, amb qui han realitzat
una gira per Suïssa. Amb motiu d’un
concert realitzat en homenatge a
Tete Montoliu l’any 1997, la Universitat Complutense de Madrid
atorga a l’Ignasi Terraza Trio el premi
a la trajectòria més important de pianistes de jazz.
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LA VEU DE L’ANOIA,
DIA 24 DE NOVEMBRE DEL 2000
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VIDA...,
DIA 30 DE NOVEMBRE DEL 2000
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CONCERT

DE

NADAL

ARTE Y SENTIMIENO FLAMENCO
De Punta a Tacón
JOSÉ MANZANO, cante; JOSÉ CUESTA, guitarra, i GILAD, flauta
ANA DE UTRERA, SUSANA SALVADOR i RAQUEL VICENTE, bailaoras
PEDRO BAUTISTA i TONI MOÑIZ, bailaores
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P RO G R A M A
Música enregistrada amb orquestra

Caprici espanyol, op. 34

NICOLAI RIMSKI-KÓRSAKOV

El sombrero de tres picos, suite núm. 2

MANUEL

DE

FALLA

II. Danza del molinero

Alegrías

VICENTE AMIGO

Boda de Luis Alonso

ATAÚLFO ARGENTA

Música interpretada en directe

Tangos

Diversos

Alegrías

Diversos

Soleá por bulerías

Diversos

Sevillanas

Diversos

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts a aquest espectacle batejat amb el nom d’«Arte y

Sentimiento Flamenco» a càrrec del grup De Punta a Tacón format per: Juan
Manzano, cante; José Cuesta, guitarra; Gilad, flauta; Ana de Utrera,
Susana Salvador i Raquel Vicente, bailaoras; Pedro Bautista i Toni
Moñiz, bailaores, tots ells sota la direcció d’Enrique Rojo.
Ja fa anys que volíem dedicar una sessió al flamenc (i esperem que no sigui
l’única) en tant que expressió cultural i artística. I si no ho hem fet abans és per
la manca de relació amb els seus artistes.
Ens considerem afortunats de poder-vos-la oferir aquest cap de setmana de
la mà de Pedro Bautista, professor de l’Escola de Sevillanes de Capellades.
I aprofito aquesta avinentesa per retre un sincer homenatge a ell i a tants
d’altres, com els que tindrem avui sobre l’escenari, que sense estar dins el gran
màrqueting són artistes de cap a peus, cosa que no sempre es pot dir d’alguns
«famosos» (entre cometes). I a més a més col·laboren en el camp cultural compartint el seu art amb diverses escoles, de les quals, gràcies a aquests grans mestres, entregats a la seva tasca, sortiran noves generacions que ens ajudaran a
atansar-nos més a aquest món pur, noble i màgic que és el flamenc.
Avui el grup De Punta a Tacón ens farà un passeig il·lustratiu començant
amb ball espanyol acompanyat d’orquestra enregistrada i continuant amb una
mostra de les diferents danses més populars.
Si bé estem segurs que a una part del públic els resultaran familiars, pensem
que a l’altra ens descobriran una experiència nova pel que fa al directe, la proximitat i la diversitat, de la qual sortirem enriquits a través de l’art del flamenc.
La sessió es farà sense interrupció.
Després, nosaltres us oferirem el refresc habitual.
I acabem desitjant-vos un bon Nadal i sobretot un bon any 2001!
Ara us deixem, per passar una estona ben agradable, amb el grup
De Punta a Tacón.

INTÈRPRETS

ARTE Y SENTIMIENTO
FLAMENCO

DE PUNTA

L’espectacle «Arte y Sentimiento
Flamenco» que ofereix el grup De
Punta a Tacón consta de dues parts.
A la primera, sobre un fons de música enregistrada, els cinc bailaores i
bailaoras –a excepció de la Danza del
molinero, de El sombrero de tres picos,
en què només intervindran dos
intèrprets– ballaran coreografies a
partir de peces de Rimski-Kórsakov, Falla, Amigo i Argenta.
A continuació, ja amb tota la formació a l’escenari, bailaores i bailaoras actuaran amb acompanyament de
música en directe. En aquesta segona part assistirem a una mostra de
diferents palos del flamenc: tangos, alegrías, soleás i sevillanas.

A

TACÓN

El grup De punta a tacón va néixer a
Barcelona l’any 1998.
De llavors ençà, han realitzat gires
arreu d’Espanya i de diversos països
europeus, alhora que han participat
en diferents programes de televisió.
Els components del grup, professors a l’Escola de Sant Feliu, són els
següents:
JOSÉ MANZANO
Cante
JOSÉ CUESTA
Guitarra
GILAD
Flauta
ANA DE UTRERA
Bailaora
SUSANA SALVADOR
Bailaora
RAQUEL VICENTE
Bailaora
PEDRO BAUTISTA
Bailaor
TONI MOÑIZ
Bailaor
ENRIQUE ROJO
Director
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LA MIRANDA,
NÚM. 152, DESEMBRE DEL 2000

ANA DE UTRERA I PEDRO BAUTISTA

VIDA..., DIA 14 DE DESEMBRE DEL 2000
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A CAPELLADES TAMBÉ AGRADA EL FLAMENC!

Altres Concerts
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TANGO

I

MÚSICA LLATINOAMERICANA
Enrique Tellería,
mestre del bandoneó

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Melancólico (Tango)
Milonga de mis amores
Evolución (Tango modern)
La flor de la canela (Vals peruà)
Mis noches sin ti (Guarania paraguaia)
Alfonsina y el mar (Tango)

S EGONA
Paraules d’amor
Invierno porteño
Palomita blanca (Vals peruà)
El choclo (Tango)
Libertango (Tango modern)
Canaro (Tango-milonga)
Samba del grillo (Folklore argentí)
Otoño porteño
La cumparsita

JULIÁN PLAZA
PEDRO LAURENZ
ENRIQUE A. TELLERÍA
CHABUCA GRANDA
Popular
ARIEL RAMÍREZ
PART

JOAN MANUEL SERRAT
ÁSTOR PIAZZOLLA
ANSELMO AIETA
ÁNGEL VILLOLDO
ÁSTOR PIAZZOLLA
Popular
Popular
ÁSTOR PIAZZOLLA
GERARDO MATOS RODRÍGUEZ
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert especial de tango i música llatino-americana a càrrec d’Enrique Tellería, mestre del bandoneó.
Vam tenir Enrique Tellería per primera vegada el desembre del 1996: formava part d’un grup en un concert dedicat exclusivament al tango. En una d’aquelles sessions, hi va assistir la Big Mama (avui també entre nosaltres), gran
professional de renom en el nostre país. Després del concert em comentava:
«Aquest músic és un geni», paraules que, venint dels seus llavis, adquirien un
grau de veritat total.
Aquest geni que és Enrique Tellería m’havia proposat de tocar en aquesta
sala sol, després d’haver-s’hi estrenat el 96. A vegades la complexitat d’una
programació que es vol variada no deixa fer immediatament el que un voldria,
però amb temps i bona voluntat per les dues bandes tot arriba. I avui és el dia,
afortunat per a nosaltres, que aquest gran bandoneonista ens ha reservat dins
d’una agenda atapeïda de compromisos arreu del món.
Les diverses vegades que l’he sentit sempre ha estat actuant en grups, sotmès
a les regles de la conjunció que el grup imposa i que ell coneix a la perfecció
com a mestre consumat que és i acostumat com està a tocar amb tota mena de
formacions des del so suau d’una guitarra fins al so potent d’una orquestra
simfònica.
Avui tocarà sol, avui tindrà tota la llibertat per fer amb el seu instrument la
gamma completa de matisos que el seu geni li dicti, sense restriccions.
Penso que els aquí presents podrem gaudir del seu art a fons i en un programa que, a més del tango, ens introduirà dins el folklore més genuí de diversos
països sud-americans.
I acabo remarcant el fet que poder tenir un artista d’aquesta talla a la sala
es deu a la seva senzillesa i la seva humanitat, exemptes de divismes, qualitats
sovint difícils de trobar en intèrprets de la seva categoria. Per això nosaltres li
estem agraïts i estem encantats de tenir una oportunitat com aquesta per oferirvos una vetllada ben especial.
Després hi haurà el refresc habitual.
Amb tots nosaltres el mestre
Enrique Tellería.

INTÈRPRET
ENRIQUE A. TELLERÍA
Bandoneó
Actualment és un dels més destacats
músics del món del tango.
Els seus concerts amb orquestres i
bandes simfòniques i bandes i grups
de cambra d’arreu de l’Estat espanyol
li han donat un gran prestigi.
Entre la innombrable quantitat de
les seves presentacions, cal destacar els
seus concerts amb les bandes Sinfónica Municipal de Madrid, Simfònica
Municipal de La Corunya, Municipal
de Barcelona, Municipal de València i
Municipal de Castelló, així com amb
la Jove Simfònica de Sant Cugat, la
Real Sinfónica de Sevilla i el Grup de
Cambra de Caldes de Montbui. Ha
actuat també a Sabadell i al Palau de
la Música Catalana amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès, sota la direcció
del mestre Jordi Mora.
D’altra banda, ha enregistrat amb
artistes com Moncho, Dyango i Joan
Manuel Serrat, i ha acompanyat Joaquín Sabina i el grup de tango Malevaje.
Ha realitzat gires per Suècia,
França i Alemanya, a més d’actuar
amb el quintet simfònic de cambra
de la ciutat de Reutlingen (Alemanya), on va fer concerts, així com a
Tübingen, amb l’Ensemble Varia
Music. Encara a Alemanya, el mestre
Tellería ha actuat al Teatre de l’Òpera

de Bremen, a la Casa de la Música
Alemanya de Bonn, a la Universitat
de Música de Mepes, a Hamburg,
Stuttgart, Frankfurt, Bochum...
Darrerament ha actuat a Barcelona, juntament amb New Tango al
paranimf de la Universitat de Barcelona el 25 de maig i, en solitari, als
concerts d’estiu de la mateixa Universitat l’11 de juliol. Així mateix, a
Xile ha efectuat una gira de 20 dies
aquest mes de juliol amb el mestre
Roberto Bravo, pianista; Marilú Martínez, soprano, i músics i cors xilens.
Després de l’últim festival de tango a Capellades, el mestre Tellería
viatjà a Canadà (setembre) per realitzar 6 concerts. L’octubre actuà novament a Alemanya, a la Trobada
Mundial del Tango, amb un concert
en solitari en una catedral; a Hachimette (França), a l’Hotel Internacional La Bonne Truite, i, d’altra banda,
combinà concerts amb el quintet
Varia Music de Reutlingen amb la
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gira al capdavant d’un espectacle de
tango arreu d’Alemanya.
El 25 de novembre tocà a Torrelavega, al Noveno Festival de España

de Acordeones, i clogué l’any amb
un concert amb la Banda Municipal
de la Vall d’Uixó la primera quinzena
de desembre.
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CONCERT

DE

PIANO

Joseph Banowetz

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Preludi en Mi menor, BWV 855

JOHANN SEBASTIAN BACH
Transcripció d’ALEXANDER SILOTI

Sonata per a piano núm. 23,
en Fa menor, op. 57, «Appassionata»

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Allegro assai — Andante con moto — Allegro ma non troppo

Sonata núm. 2, en Si b menor, op. 35

FRÉDÉRIC CHOPIN

Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marxa fúnebre
Finale. Presto

S EGONA
Dues cançons poloneses, op. 74

PART

FRÉDÉRIC CHOPIN/FRANZ LISZT

La meva joia
Retorn a casa

Années de pèlerinage. Any II: Italie, S. 161
V. Sonet 104 de Petrarca

FRANZ LISZT

Rapsòdia hongaresa núm. 19,
en Re menor, S. 244/19

FRANZ LISZT
Arranjament de FERRUCCIO BUSSONI
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P R E S E N TAC I Ó
Faré una presentació breu en català i després la traduiré al castellà.
Bona nit i benvinguts a aquest recital de piano amb què ens obsequia Joseph
Banowetz, procedent dels Estats Units, que la revista internacional Fanfare
Record Review considera «gegant del piano actual».
Després de la paraula «gegant» poca cosa més podem afegir. Sí que us direm
que a nivell de currículum (en teniu un extracte en el programa) és dels més
complets i brillants que hem vist al llarg de 12 anys de programar Paper de
Música.
Per això, quan ens van oferir l’oportunitat d’escoltar Joseph Banowetz, d’acord amb el director del curs de cambra, que acaba de començar, no vam dubtar
ni un moment a acceptar pensant en l’interès dels alumnes, d’una banda, i, de
l’altra, en la satisfacció de compartir aquest preciós regal amb el públic de la sala.
El contingut del programa (no es dóna gaire sovint) ens demostra la capacitat
de l’artista que avui ens acompanya, amb obres de gran envergadura per passar
una vetllada absolutament memorable d’aquelles que deixen una empremta de
llarga durada. Realment és un obsequi meravellós que ens ha vingut de la mà
del pianista Melani Mestre, pel la qual cosa li estem molt agraïts.
Després, us oferirem el refresc habitual.
Amb tots nosaltres el gran pianista
Joseph Banowetz.

INTÈRPRET
JOSEPH BANOWETZ
Piano
«Un gegant del piano actual», és així
com la revista internacional Fanfare
Record Review qualificava el pianista
nord-americà Joseph Banowetz.
Invitat de luxe a les millors sales
de concerts de tot el món, Joseph Banowetz ha actuat en recitals i com a
solista amb orquestra amb les més
destacades formacions internacionals:
l’Orquestra Filharmònica de Sant
Petersburg, la Simfònica de Nova Zelanda (en una gira de 12 concerts per
tot Austràlia), la Simfònica de Praga,
la Filharmònica de Moscou, la Simfònica de Moscou, la Filharmònica
Nacional de Bielorússia a Minsk, la
Filharmònica de Hong Kong, la Simfònica de Xangai i la Filharmònica
Central de Beijing, entre d’altres.
El mestre Banowetz ha estat reconegut per la crítica internacional
arran dels seus enregistraments discogràfics en CD per als segells Naxos, Marco Polo i Altarus. La seva
primera gravació mundial de l’obra
per a piano de Balakirev va ser guardonada amb el Premi de la Crítica
Musical Alemanya al millor enregistrament de l’any, així com la seva première mundial dels Concerts per a piano
i orquestra núm. 1 i 2, d’Anton Rubinstein, concedit per la revista Fanfare Record Review dels Estats Units.

Joseph Banowetz ha enregistrat
per a Naxos i Marco Polo amb l’Orquestra de la Ràdio Eslovaca, la Filharmònica Estatal de Txecoslovàquia,
la Simfònica de Budapest, l’Orquestra de l’Òpera Central de Beijing i la
Filharmònica de Hong Kong, entre
d’altres. Recentment ha realitzat un
compacte amb obres per a piano
d’Ignaz Friedman per a la firma Ivory Classics, amb Earl Wild com a
productor.
Graduat amb el primer premi a
l’Acadèmia de Música i Art Dramàtic de Viena, Joseph Banowetz també
estudià amb Carl Friederg (alumne
de F. Liszt i Clara Schumann) a Nova
York i amb György Sandor (alumne
de Bela Bartók). A part de la seva
carrera concertística i discogràfica,
ha ofert classes magistrals i seminaris
a les institucions musicals més importants de tot el món: Juilliard
School de Nova York, el Conservatori de Sant Petersburg, el Royal
College of Music de Londres, el
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Conservatori de Xangai, el Conservatori Central de Beijing i l’Acadèmia d’Arts Escèniques de Hong
Kong. Així mateix, cal destacar la
seva faceta d’editor per a editorials tan
importants com Dover, tant d’obres
de repertori estàndard com de compositors romàntics poc coneguts.
El seu llibre El pedal pianístic (The
Pianist’s Guide to Pedalling), publicat
per la Universitat d’Indiana, Estats
Units, ha estat traduït a set idiomes
diferents, inclòs el castellà, i ha rebut
nombrosos guardons i premis internacionals.
Joseph Banowetz ha estat invitat a
formar part del jurat dels concursos

internacionals de piano més importants i prestigiosos del món: Gina
Bachauer International Piano Competition (EUA), l’Artur Rubinstein
International Piano Master Competition (Israel), l’Scottish International
Piano Competition (Escòcia) i el
PINA Young Artist Competition
(Japó). L’any 1992, el mestre Banowetz fou reconegut amb la Medalla
Franz Liszt, concedida per la Societat
Liszt d’Hongria, a Budapest.
Joseph Banowetz és un «artista
Steinway», i actualment és catedràtic i cap del Departament de Piano
de la Universitat de North Texas, als
Estats Units.
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Altres Concerts
070
C a p e l l a d e s, 1 4 d ’ a b r i l d e l 2 0 0 1

CONCERT
Novè CURS INTERNACIONAL

DE
DE

PROFESSORS

MÚSICA

DE

CAMBRA

DE

CAPELLADES

Rasvan Neculai, violoncel, del Silvestri String Quartet,
Marius Sima i Michele Chendimeno, violí, Viorel Tudor, viola,
Suzanne Bradbury i Camelia Sima, piano

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Estudi geomètric II amb piano

JOSÉ LUIS CASTILLO

MARIUS SIMA, violí; RASVAN NECULAI, violoncel,
i CAMELIA SIMA, piano

Trio amb piano, en Re menor, op. 11

FANNY MENDELSSOHN

MARIUS SIMA, violí; RASVAN NECULAI, violoncel,
i CAMELIA SIMA, piano

S EGONA
Trio amb piano, en Mi b major,
K. 498, «Kegelstatt»

PART

WOLFGANG AMADEUS MOZART

MICHELE CHENDIMENO, violí; VIOREL TUDOR, viola,
i SUZANNE BRADBURY, piano

Las musas de Andalucía, Himne núm. 9,
«Calíope», per a quartet de corda i piano,
op. 93/9
MARIUS SIMA, violí; MICHELE CHENDIMENO, violí;
VIOREL TUDOR, viola; RASVAN NECULAI, violoncel;
i SUZANNE BRADBURY, piano

JOAQUÍN TURINA

P R E S E N TAC I Ó

ANTONI PONS, REGIDOR DE CULTURA,
DURANT LA PRESENTACIÓ DEL CONCERT

INTÈRPRETS
RASVAN NECULAI
Violoncel
Violoncel·lista del Silvestri String Quartet.
Director del curs
Fundador del quartet de corda Silvestri, es perfecciona a Itàlia, Anglaterra, Holanda i França amb membres
dels quartets Italiano, Smetana, Amadeus, Tokyo, La Salle, Guarneri i Ysaÿe. Amb el quartet, ha guanyat el
primer premi exclusiu a Cremona,
el primer premi absolut i el premi
especial Carlo Soliva a Casale Monferrato, la medalla d’honor del President de la República Italiana, la
medalla d’or de l’Academia Internazionale di Arte Moderna de Roma,
entre d’altres.
Actua a Espanya, Itàlia, França,
Anglaterra, Portugal, Alemanya, Ho-

JOSÉ LUIS CASTILLO, PROFESSOR D’ANÀLISI
MUSICAL, EXPLICA LES OBRES DEL CONCERT

landa, Romania, Mèxic, etc. Grava per
al segell ASV de Londres i Musicosophia International d’Alemanya.
És coordinador de la càtedra de
violoncel del Liceu de Música de
València i imparteix classes magistrals de violoncel i música de cambra
en cursos nacionals i internacionals
de perfeccionament. Des del 1996, és
membre del jurat del Concurs Paper
de Música de Capellades.

RASVAN NECULAI

MARIUS SIMA
Violí
Concertino de l’Orquestra Filharmònica
de Jena, Alemanya. Professor de violí al
Conservatori Superior de Weimar
Estudia a Romania, Alemanya i Rússia amb Stefan Gheorghiu, Wolfgang
Marschner, Karl Suske i Vladimir Malinin, entre d’altres.
Actua successivament com a concertino de l’Orquestra Filharmònica
G. Dima de Brasov, de l’Orquestra de
Cambra Virtuosi di Bucarest i de l’Orquestra Filharmònica de Bucarest.
Des del 1991 és primer concertino de l’Orquestra Filharmònica de
Jena (Alemanya) i, paral·lelament, actua com a concertino de l’Orchestra
Internazionale d’Italia i de l’European Music Project.Toca com a solista en centres culturals d’Alemanya,
Itàlia, Suïssa, Holanda, Espanya, Noruega, Dinamarca, Suècia, països d’Orient i els Estats Units. Grava per a
RTV Bucarest, MDR-Leipzig, SWFStuttgart, Deutschland-Funk Berlin,
etc., i CD per als segells Arte Nova

MARIUS SIMA

Classics (Munic), POA Classic
(Berlín), Kamprad Verlag (Weimar)...
És professor del Conservatori de
Weimar (Alemanya) i és convidat a
nombrosos cursos magistrals de violí
i música de cambra, tant a Alemanya
com a d’altres països d’Europa.

MICHELE CHENDIMENO
Violí
Director i concertino de l’Orquestra
Filharmònica del Fòrum Fiorentino.
Professor al Conservatori de Prato, Itàlia
Comença a estudiar el violí als cinc
anys. Després d’acabar la carrera,
guanya per oposició la plaça de concertino de l’Orquestra Filharmònica
G. Dima i la de professor del Conservatori de Brasov. Des del 1985 és
membre de l’orquestra Maggio Musicale Fiorentino (Florència, Itàlia) i
toca amb els més prestigiosos directors: Zubin Mehta, C. M. Giulini,
R. Mutti, M. Chung, etc. Al mateix
temps és fundador, director i concertino-solista de l’orquestra de cambra
Orchestra Filarmonica del Forum

MICHELE CHENDIMENO
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Fiorentino, que té una temporada
pròpia de concerts i actua en festivals
de tot Europa.
La solística i la música de cambra
han acompanyat permanentment la
seva activitat orquestral. Toca com a
solista amb orquestres i en formacions, des del duo fins al sextet, en
festivals d’Itàlia, Àustria, Iugoslàvia,
Hongria, França, Anglaterra, Escòcia,
Alemanya, Japó, etc. amb èxit de
públic i premsa.
La seva segona passió –després de
la música de cambra– és l’ensenyament. Generacions de violinistes i de
grups de cambra s’han perfeccionat
sota el seu mestratge, tant al conservatori com als diferents cursos
magistrals.
Actualment és professor titular
del Conservatori de Prato, a Itàlia.

VIOREL TUDOR
Viola
Viola principal de la Real Filharmonia
de Galícia
Llicenciat per la Facultat d’Instruments del Conservatori Nacional de
Bucarest, va ser, successivament, viola
principal de l’Orquestra Simfònica de
Craiova, l’Orquestra de l’Òpera Nacional de Bucarest i l’Orquestra Filharmònica de Ploiesti. Durant set
anys ha estat viola principal de l’Orchestra Internazionale d’Italia i darrerament de l’Orquestra Simfònica de
Galícia, a La Corunya, i de la Real
Filharmonia de Galícia. Com a solis-

VIOREL TUDOR

ta, ha actuat amb diverses orquestres a
Romania, Grècia, França i Itàlia, amb
concerts de Bach, Vanhal, Telemann,
Händel, Stamitz, Mozart, Bartók
i Hindemith. Alhora desenvolupa una
intensa activitat de cambra i participa
en recitals amb piano i concerts amb
reconeguts grups de cambra. Porta a
terme la seva tasca didàctica com
a professor a l’Escola de Altos Estudos
Musicais de Santiago de Compostel·la i en cursos magistrals de viola i
música de cambra.

SUZANNE BRADBURY
Piano
Solista de piano i música de cambra
Nascuda a Califòrnia, estudia a Espanya, Àustria, els Estats Units i Alemanya, on es diploma a Munic amb
Gran Diploma i Diploma Meisterklasse. Entre els seus mestres destaquen José Ortiga, Dieter Weber,
Ludwig Hoffmann, Wilhelm Kempff
i Stefan Askenase. És la guanyadora
de la primera medalla al Concurs
Maria Canals, la medalla de plata al

SUZANNE BRADBURY

Concurs Vercelli, del segon premi al
concurs entre tots els conservatoris
d’Alemanya i del premi de la Ràdio
Televisió de Frankfurt.
Actua a Espanya, Alemanya, EUA,
Suïssa, Itàlia, Holanda, Anglaterra,
Portugal, Polònia, l’Argentina i Mèxic
amb New American Chamber Orchestra, Zürich Strings, Mannheim
Stamitz i l’Orquesta Filarmónica de
Guanajuato sota les batutes de Micha Rachlevski, Howard Griffiths,
Karl Fischer, José Luis Castillo, etc.
Col·labora amb solistes com Gottfried Schneider, Mark Dobrinsky o
Walter Seyfarth i grups com els
quartets Brodsky, Silvestri, Russo, el
Quintet de Vents de la Filharmònica
de Berlín, etc. Grava CD per als segells ASV, Orion, Balance i per a
Ràdio Bavària, BBC, NDR, Frankfurt, Köln...
Actualment viu a Mallorca, on
desenvolupa també la seva tasca
didàctica.

CAMELIA SIMA

CAMELIA SIMA
Piano
Solista de piano i música de cambra
Comença a estudiar piano als sis anys
amb Melania Flechtenmacher i, més
endavant, amb Dan Grigore, el pianista més important de Romania. Als
quinze, actua per primera vegada
com a solista amb orquestra. Es perfecciona a Praga, Bonn i Londres amb
Frantisek Rauch i Peter Feuchtwangler. Finalista a Senigallia i
Santander, guanya el 1985 i el 1987
el primer premi al Concurs Nacional de Música de Cambra i el 1986
el primer premi com a solista.
Llicenciada per la Facultat d’Instruments i Cant del Conservatori de
Bucarest, entra per oposició com a
solista a l’Orquestra Filharmònica de
Brasov i actua a Romania, Alemanya,
Espanya, Itàlia, Suïssa, Holanda,
Bèlgica, els Estats Units, etc., amb
directors com David Montgomery,
Andreas Weiser, I. I. Galati, Johannes
Rieger, Hans Rothmann, entre d’altres. Toca en duo amb el violinista
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Marius Sima, amb el Trio Sima i amb
l’European Music Project, i actua a
Alemanya, Holanda, Suïssa i països
d’Extrem Orient. Enregistra el Triple
concert de Beethoven i el Trio de
Fanny Mendelssohn. Descobreix, estrena i enregistra als EUA, junt amb el
pianista i director David Montgo-

mery, els duos de piano de Carl Löwe
i Franz Schubert. A la Casa Mendelssohn de Leipzig enregistra els Lieder
de Felix i Fanny Mendelssohn, amb la
mezzosoprano Carolin Masur, filla del
compositor Kurt Masur. Així mateix,
grava per a Ràdio Bucarest, Mitteldeutsche Rundfunk i Ràdio Brüssel.
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Altres Concerts
071
C a p e l l a d e s, 1 3 d e m a i g d e l 2 0 0 1

CONCERT D’ORQUESTRA

DE

CAMBRA

Orquestra de Cambra de Naberejnie Chelni
ÍGOR LERMAN, direcció
DENIS SATTAROV, violí

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Concert en Re major, per a orquestra de corda

I. STRAVINSKY

Vivace
Airoso
Rondo

Àlbum de la joventud, op. 39

PIOTR I. TXAIKOVSKI

III. Joc de cavallets
V. Marxa dels soldadets de fusta
XI. Cançó russa
XII. Camperol tocant l’acordió
XIII. Kamarinskaya (tema rus)
XVIII: Cançó napolitana
XX. La bruixa Baba Iaga

Introduction et Rondo capriccioso,
per a violí i orquestra, en La menor, op. 28
Solista: Denis Sattarov, violí

CAMILLE SAINT-SAËNS

S EGONA

PART

Vocalise, per a violoncel i piano,
op. 34/14
Concert per a violí núm.1,
en Re major, op. 6, «Concert Paganini»
Simfonia per a orquestra de corda,
en Sol menor, op. 10

SERGUEI RAKHMÀNINOV
FRITZ KREISLER
CLAUDE DEBUSSY

Animé et très décidé
Assez vif et bien rythmé
Andantino doucement expressif
Très modéré. Animato poco a poco
Très mouvementé et avec passion

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts a aquest concert a càrrec de l’Orquestra de Cambra
de Naberejnie Chelni (Rússia), dirigida per Ígor Lerman.
Tot i la joventut d’algun dels seus membres, l’orquestra porta 12 anys actuant
amb els repertoris més variats. Déu n’hi do de l’experiència que això representa!
I, a més, el seu director es preocupa de fer-los tocar amb prestigiosos solistes russos
per continuar enriquint així la seva expressió musical.
D’entre tres programes diferents que porten en aquesta gira, hem pogut triar
el nostre. Hem tingut en compte els compositors russos, perquè qui millor que
els del seu propi país per interpretar-los? I, després, hem respectat el seu criteri
a l’hora d’acabar les dues parts del programa, que ells proposaven amb dos compositors francesos: Saint-Saëns i Debussy.
I, en tercer lloc, hem intentat minutatges per configurar un concert generós: 35
minuts és el total aproximat de la primera part, i 42 minuts el de la segona.
En l’obra de Saint-Saëns tindrem l’oportunitat d’escoltar el concertino de l’orquestra, Denis Sattarov, com a solista, músic virtuós destacat en el Concurs
Nacional «Diaguilev», amb diversos enregistraments efectuats tot i la seva joventut.
Esperem passar una tarda de les que deixen un bon record. I, en aquest punt,
vull agrair a la Sra. Carme Picanyol el fet de facilitar-nos les condicions necessàries perquè puguem tenir avui un concert de qualitat amb l’Orquestra de
Cambra de Naberejnie Chelni.

Després, us oferirem el refresc habitual.
Amb tots nosaltres l’Orquestra de Cambra de Naberejnie Chelni, amb
Denis Sattarov, violí, concertino i solista, i tots ells sota la direcció d’Ígor
Lerman.

INTÈRPRETS
ORQUESTRA DE CAMBRA
NABEREJNIE CHELNI

DE

Fundada el 1988 per Ígor Lerman,
l’Orquestra de Cambra Municipal de
Naberejnie Chelni ha interpretat,
durant els seus 12 anys d’existència,
nombrosos i variats programes, des de
la producció musical dels compositors
barrocs fins a la dels actuals. Aquests
últims anys, l’orquestra ha realitzat
diverses gires per ciutats de la Federació Russa i per repúbliques de l’antiga Unió Soviètica. El 1999 participà
en el Festival Internacional de Sant
Petersburg, «Trobades Musicals Nadalenques de la Palmira del Nord».
L’Orquestra de Cambra de Naberejnie Chelni ha actuat al costat de

prestigiosos intèrprets russos com
L. Belobragina, Y. Tkanov, ambdós de
Moscou, així com M. Tarasova, premiada a diversos concursos internacionals, i Irina Bochkova, professora
del Conservatori de Moscou i també
guardonada internacionalment. Fou
la mateixa Irina Bochkova qui manifestà, després d’una actuació amb
l’orquestra: «És un cas únic, per a una
moderna ciutat industrial, comptar
amb una agrupació d’aquest nivell.
No gaires ciutats disposen de col·lectius amb tanta qualitat. Aquesta orquestra té estil».
La base, i principal recurs, d’aquest conjunt són els seus solistes,
nascuts i criats a Naberejnie Chelni.
Alumnes tots ells d’Ígor Lerman,
director artístic de l’orquestra, en
destaca el concertino Denis Sattarov
i la també violinista Zhanna Tona-
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gonian, guanyadora de diversos concursos internacionals, incloent-hi el
Concurs Internacional Menuhin del
Regne Unit. El mateix Menuhin,
davant l’actuació de la jove violinista, digué: «É així com jo m’imagino
que ha de sonar Bach».
El 1995, la companyia estatal russa Melodia, produeix un CD amb
l’orquestra, on s’interpreten obres de
Bartók, Hindemith i Bach.

ÍGOR LERMAN
Director
Nascut el 1952, acaba els seus estudis
de violí al Conservatori de Gorki
(actualment Nijni Nóvgorod) l’any
1978. Des d’aquest moment es dedica a la docència, i es troben entre els
seus alumnes, guanyadors de concursos regionals, nacionals i internacionals.
L’any 1988 funda l’Orquestra de
Cambra Municipal de la ciutat de

ÍGOR LERMAN

Naberejnie Chelni, de la qual és, des
de llavors, director artístic.

DENIS SATTAROV
Violí
Neix el 1976 a la regió russa del
Volga i comença a tocar el violí als
set anys. Inicia els seus estudis en una
escola de música especial i els continua al Col·legi Musical de Naberejnie Chelni amb el professor Ígor
Lerman. Més endavant ingressa al
Conservatori Estatal de Moscou, on
rep classes de V. Ivanov.
Ha participat a concursos nacionals i internacionals, i el 1991 li és
atorgat el diploma del Concurs
Nacional «Diaguilev».
És solista de l’Orquestra de Cambra de Naberejnie Chelni des del
1993 i ha realitzat enregistraments
per a la Ràdio de Moscou i per a la
de la mateixa Naberejnie Chelni.

DENIS SATTAROV
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Altres Concerts
073
C a p e l l a d e s, 1 5 d e j u l i o l d e l 2 0 0 1

CONCERT

DE

PROFESSORS

SEGON CURS

DE LIED

Assumpta Mateu , soprano
Francisco Poyato , piano

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

JOAQUÍN RODRIGO
En record del centenari del seu naixement

Árbol
Cántico de la esposa
La espera
Canción del grumete
Cuatro canciones sefardíes
Respóndemos
Una pastora yo ami
Nani, nani
«Morena» me llaman

Cuatro madrigales amatorios
¿Con qué la lavaré?
Vos me matásteis
¿De dónde venís, amore?
De los álamos vengo, madre
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S EGONA

PART

RICHARD STRAUSS

All mein Gedanken, op. 21/1
Ich schwebe, op. 48/2
Die Verschwiegenen, op. 10/6
Ständchen, op. 17/2
Für fünfzehn Pfennige, op. 36/2
Ich wollt’ ein Sträusslein binden, op. 68/2
Schön sind, doch kalt die Himmelssterne, op. 19/3
Heimliche Aufforderung, op. 27/3

P R E S E N TAC I Ó
En consideració als alumnes, faré la presentació del concert en català, en castellà
i en anglès.
Bona tarda i benvinguts a aquest concert amb què es presenten Assumpta
Mateu, soprano, i Francisco Poyato, piano, professors i responsables del Segon
Curs de Lied que comença demà.
A diferència del de l’any passat, que era de diversos estils, avui fan dues parts
monogràfiques: la primera dedicada a Joaquín Rodrigo, en record del centenari del seu naixement, i la segona dedicada a Richard Strauss.
Per a la resta de la presentació permeteu-me repetir els paràgrafs de l’any
passat adients i exclusius per a ells.
«Em penso que pràcticament tots els que esteu aquí com a públic coneixeu
aquesta parella d’artistes i heu vingut a escoltar-los atrets pel seu alt nivell i la
seva qualitat, que van molt més enllà dels convencionalismes i de la comercialitat.
Però voldria dir a tots els alumnes que fins avui no sabien res de l’Assumpta
i en Francisco que tindran una parella de professors de molt talent, amb una
capacitat de treball excepcional. I això ho diem nosaltres, que hem anat seguint,
al llarg de dotze anys, la trajectòria extraordinària d’aquesta parella d’artistes,

exigent, seriosa i responsable, i que els hem vist forjar el seu art dia rere dia,
amb rigor, esforç i il·lusió. Al final del curs us adonareu de la sort que heu tingut
d’haver-hi participat.
De la mateixa manera que som afortunats la resta del públic per l’oportunitat que aquest concert ens brinda de passar una estona d’aquelles que deixen
grat record.»
Atès que el temps ens acompanya, farem el refresc habitual en el jardí.
Amb tots nosaltres:
Assumpta Mateu, soprano,
Francisco Poyato, piano.

INTÈRPRETS
ASSUMPTA MATEU
Soprano
Neix l’any 1970 a Manresa, on
comença els estudis de violí i cant.
Després d’acabar-los a Barcelona, es
trasllada a Salzburg per estudiar a la
Hochschule Mozarteum amb Horiana Branisteanu i cursar l’especialitat de Lied amb Hartmut Höll i
Mitsuko Shirai. Amb ells segueix estudis de postgrau a la Musikhochschule de Karlsruhe.
Ha rebut classes magistrals de Victòria dels Àngels, Edith Mathis,
Dietrich Fischer-Dieskau i Enedina
Lloris.
L’any 1995 rep el segon premi en
el Concurs Internacional de Cant
«Jaume Aragall» i el 1998 guanya el
Concurs Internacional de Cant de
Colònia i el Concurs Internacional
de Cant «Pedro Lavirgen».

Als vint-i-dos anys cantà per primera vegada al Palau de la Música
Catalana. Des de llavors ha compaginat els gèneres d’òpera, oratori i Lied,
actuant en espais com la Liederhalle
de Stuttgart, la Filharmonie de Colònia, el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Teatro Campoamor
d’Oviedo, l’Auditori de Barcelona o
l’Auditori León de Greiff de Bogotà.
Ha protagonitzat, per exemple,
L’Incoronazione di Poppea, de
Monteverdi, Le Nozze di Figaro, de
Mozart, L’Elisir d’amore i Don
Pasquale, de Donizetti, La Bohè-me, de
Puccini, i Die Fledermaus, de
J.
Strauss. En el camp de l’oratori ha
cantat de Bach a Honegger, passant
per Mozart i Haydn, i ha ofert recitals
de Lied a Catalunya, Àustria, Alemanya i Holanda. L’han acompanyada
orquestres com la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la
Simfònica del Liceu, la Sinfónica de
Madrid, la Kölner Rundfunk Orchester, la de Radio Televisión Espa-
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ñola o l’Arcata Kammerorchester de
Stuttgart. Ha efectuat gravacions en
CD, així com per a televisió i ràdio.

FRANCISCO POYATO
Piano
Nasqué l’any 1965. Realitzà estudis
superiors de piano, composició i direcció d’orquestra a Barcelona i Badalona. De grat record és l’empremta
dels professors Ludovica Mosca, Benet Casablancas, Josep Soler i Salvador Mas.
Ha pres part en classes magistrals
de piano amb Frédéric Gevers, Maria
Curcio o Dimitri Bashkirov, entre
d’altres, i de Lied amb Edith Mathis,
Robert Holl, Dietrich Fischer-Dieskau i Thomas Hampson.
És guanyador de diversos premis,
tant com a solista com en el camp
del Lied.
Ha estat professor de piano a les
escoles Luthier i Diaula de Barcelona i d’acompanyament al Conservatori Superior Municipal de Música
de Barcelona.
D’ençà del 1994 resideix a Salzburg. Va estudiar l’especialitat de Lied
a la Universität Mozarteum amb el
pianista Hartmut Höll –qui influí
decisivament en la seva concepció
musical– i des del 1995 exerceix de
professor en el Departament de Cant
d’aquest prestigiós centre. També ha
estat convidat com a docent a la
Sommerakademie del Mozarteum.
Ha ofert concerts a Espanya,
Àustria, Alemanya i Croàcia.

ASSUMPTA MATEU i
FRANCISCO POYATO
Treballen junts d’ençà de la seva
època d’estudiants al Conservatori
de Manresa, i com a duo van guanyar
el Concurs Paper de Música l’any
1990. Més tard, al Mozarteum de
Salzburg, estudiaren plegats a la classe de Lied dels professors Hart-mut
Höll i Mitsuko Shirai –un dels duos
més representatius del Lied alemany,
i en estreta relació professional amb
Fischer-Dieskau
i
Elisabeth
Schwarzkopf.
En la vida concertística, Assumpta
Mateu i Francisco Poyato han donat
sempre prioritat al duo que formen.
Junts han actuat als Festivals Internacionals de Torroella de Montgrí,
Granada, Europäis ches Musikfest de
Münster i al Cicle «Conxita Badia»
de l’Auditori de Barcelona, entre
d’altres.

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
JOAQUÍN RODRIGO
En record del centenari del seu naixement

Árbol
Poeta: Fina de Calderón (1918- )
Árbol,
floréceme otro sueño,
la tarde es grana,
y tu serás mi tronco
y yo tu rama acoralada.

Árbol,
floréceme otro sueño,
durante el alba,
y yo seré tu abrazo,
corteza blanca durante el alba,
blanca de fruto, roja de llama.

Cántico de la esposa
Poeta: San Juan de la Cruz (1542-1591)

Una sincera religiositat forma part de la vida i l’obra de Joaquín Rodrigo. En
aquesta cançó el compositor recull l’ambigüitat del poeta entre l’«Amado» i
Déu. Composta l’any 1934, la dedica a la seva esposa Victoria Kamhi, amb
qui s’havia casat l’any abans.
És un bon exponent de l’austeritat amb què Rodrigo subratlla l’adusta
expressivitat de la poesia castellana.
¿A dónde, Amado, te escondiste,
y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome ferido;
salí tras ti clamando, y ya eras ido.

Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

Pastores, los que fuéredes
allá por las majadas al otero,
si por ventura viéredes
aquel que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.

¡Oh, bosques y espesuras,
plantados por la mano del Amado!
¡Oh, prado de verduras,
de flores esmaltado,
decid si por vosotros ha pasado!
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La espera
Poeta: Victoria Kamhi (1905-1997)

De Villancicos y canciones de Navidad, explica les angoixes –molt humanes– de
Maria, embarassada.
Cuando llegue, ay, yo no sé,
¿por qué le tengo que ocultar, por qué?
¿No canta, no el jilguero
que regresa al tibio nido
cuando el día ya se ha ido?
Pero yo, triste, espero...

Hijo del alborada,
lucerito que yo vi,
dímelo, si para mí
en Belén habrá esta noche posada.
Dímelo, por tu fe,
¿por qué tenemos que huir, por qué?

Dímelo, ay, avecilla tú,
¿por qué tenemos que huir, por qué?
Dímelo tú, la fuente,
la que brotas de la entraña
de esa árida montaña,
cristalina y transparente,
dímelo, pues yo no lo sé,
¿por qué tenemos que huir, por qué?

Escúchame, Señor,
no me abandonas tú, lo sé,
confiada caminaré,
un portal no ha de faltar...
De tu mano, sí,
firme iré, feliz,
un sol ha de nacer, lo sé. ¡Oh, ven,
Niño divino!

Canción del grumete
Anònim
En la mar hay una torre
y en la torre una ventana
y en la ventana una niña
que a los marineros llama.

Por allí viene mi barco
que lo conozco en la vela,
y en el palo mayor lleva
los rizos de mi morena.

Cuatro canciones sefardíes
Text anònim, adaptat per Victoria Kamhi (1905-1997)

La influència de la seva esposa es deixa sentir també en aquestes cançons.
Victoria Kamhi havia nascut a Istambul, filla de sefardites, de pare turc i mare
vienesa. Són escrites en ladí, llengua hereva del castellà que s’endugueren els
jueus expulsats pels Reis Catòlics.
La primera, Respóndemos, és una pregària en què se suplica a Déu que contesti al seu poble, representat per Abraham, Isaac, Jacob i Elies. Ben diferent
és Una pastora yo ami, sobre una cançó turca del segle XIX, el tema de la qual
segueix sent el medieval amor cortès. Nani, nani és una cançó de bressol, on
la influència oriental es fa molt patent pels melismes i les escales de tons sencers. L’última, «Morena» me llaman recull un tema característic no només dels
sefardites, sinó de la terra «reconquerida». El color de la pell d’una noia, signe
de la seva procedència àrab, és excusat per ella dient que «de pasear galana,
mi color yo perdí», i és causa que «de aquellas ventanicas m’arrojan flechas»
(insults?, galanteries?), que ella accepta de grat «si son de amores».

Respóndemos
Respóndemos, Dio de Abraham,
respóndemos!
Respóndemos, el que responde en la ora de voluntad,
respóndemos!
Respóndemos, pavor de Yitshak,
respóndemos!
Respóndemos, el que responde en ora de angustia,
respóndemos!
Respóndemos, fuerte de Yaakov,
respóndemos!
Respóndemos, Dio de la mercava,
respóndemos!
Respóndemos, oh padre piadoso y gracioso,
respóndemos!

Una pastora yo ami

«Morena» me llaman

Una pastora yo ami,
una hija hermoza,
de mi chiques que l’adori
más qu’ella no a mi.

«Morena» me llaman,
yo blanca nací.
De pasear galana,
mi color yo perdí.

Un dia que estavamos
en la huerta asentados,
le dixe yo: «Por ti, mi flor,
me muero de amor».

De aquellas ventanicas
m’arrojan flechas;
si son de amores,
vengan derechas.

Nani, nani
Nani, nani, nani, nani,
nani quere el hijo,
el hijo de la madre,
de chico se haga grande,
Ay, dúrmite, mi alma,
dúrmite, mi vida,
que tu padre viene
con muncha alegría.
Ay, avrímex la puerta,
avrímex, mi dama, avrímex!
que vengo muy cansado
de arar las huertas.
Ay, la puerta yo vos avro,
que venís cansado,
y verex durmido
al hijo en la cuna.
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Cuatro madrigales amatorios
Text anònim

El cicle més conegut de Rodrigo, inspirat en madrigals (cançó polifònica
renaixentista) de Vásquez. Del primer al quart és un crescendo d’agògica,
llum i força. Estrenats l’any 1948, època en què el compositor acabava de
perdre la poca vista que li quedava arran d’una greu inflamació de l’ull dret,
són una bona prova del seu ferm optimisme.
¿Con qué la lavaré?

¿De dónde venís, amore?

¿Con qué la lavaré
la tez de la mi cara?
¿Con qué la lavaré?
que vivo mal penada.

¿De dónde venís, amore?
Bien sé yo de dónde.
¿De dónde venís, amigo?
Fuere yo testigo.

Lávanse las casadas
con agua de limones,
lávome yo, cuitada,
con penas y dolores.

Vos me matásteis
Vos me matásteis,
niña en cabello,
vos me matásteis,
vos me habéis muerto.
Riberas de un río,
vi moza virgen.
vos me matásteis,
vos me habéis muerto.

De los álamos vengo, madre
De los álamos vengo, madre,
de ver cómo los menea el aire.
De los álamos de Sevilla,
de ver a mi linda amiga.

S EGONA PART *

All mein Gedanken

RICHARD STRAUSS
Tots els pensaments

Poeta: Felix Dahn (1834-1912)
All mein Gedanken, mein Herz und mein Sinn,
da, wo die Liebste ist, wandern sie hin.
Gehn ihres Weges trotz Mauer und Tor,
da hält kein Riegel, kein Graben nicht vor,
gehn wie die Vögelein hoch durch die Luft,
brauchen kein Brücken über Wasser und Kluft,
finden das Städtlein und finden das Haus,
finden ihr Fenster aus allen heraus.

Tots els pensaments, el cor i els sentits
se me’n van cap on és l’estimada.
Fan el seu camí obviant murs i portalades,
cap forrellat, cap fossar no els atura;
amunt pels aires van com els ocells,
no necessiten pont per a l’aigua ni l’abisme,
troben la vila i troben la casa,
troben la seva finestra entre totes les altres.

Und klopfen und rufen:
Mach auf, laß uns ein,
wir kommen vom Liebsten
und grüßen dich fein,
mach auf, mach auf, laß uns ein.

I truquen i criden: obre, deixa’ns entrar,
venim de part de l’estimat
i et saludem amb cortesia,
obre, obre, deixa’ns entrar.

Ich schwebe

Floto

Poeta: Karl Henckell (1864-1929)
Ich schwebe wie auf Engelsschwingen,
die Erde kaum berührt mein Fuß,
in meinen Ohren hör’ ich’s klingen
wie der Geliebten Scheidegruß.

Floto com amb ales d’àngel,
el peu amb prou feines em toca a terra,
a les orelles sento que dringa
com l’adéu de l’estimat.

Das tönt so lieblich, mild und leise,
das spricht so zage, zart und rein,
leicht lullt die nachgeklung’ne Weise
in wonneschweren Traum mich ein.

Em sona tan dolç, suau i baixet,
em parla tan tímid, delicat i pur,
lleugerament em canta el ressò d’una tonada
per adormir-me en un son de profund delit.

Mein schimmernd’ Aug’ indess mich füllen
die süßesten der Melodien,
sieht ohne Falten, ohne Hüllen
mein lächelnd Lieb’ vorüberziehn.

La mirada resplendent, en tant que m’omplen
les més dolces melodies,
veu passar sense plecs, sense vels,
el meu amor somrient.

Die Verschwiegenen

Les discretes

Poeta: Hermann von Gilm (1812-1864)
Ich habe wohl, es sei hier laut
vor aller Welt verkündigt,
gar vielen heimlich anvertraut,
was du an mir gesündigt;
ich sagt’s dem ganzen Blumenheer,
dem Veilchen sagt’ ich’s stille,
der Rose laut und lauter
der großäugigen Kamille.
* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.

Vull que sigui proclamat
ben alt a tot el món,
confiat a molts secretament,
el que tu has pecat en mi;
ho he dit a l’exèrcit sencer de flors,
a la violeta li ho he dit fluixet,
a la rosa fort, i més fort
a la camamilla d’ulls grossos.
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Doch hat’s dabei noch keine Not,
bleib’ munter nur und heiter;
die es gewußt, sind alle tot
und sagen’s nicht mehr weiter.

Però no passessis pas ànsia,
segueix content i alegre;
les qui ho han sabut són totes mortes
i no ho xerraran pas.

Ständchen

Serenata

Poeta: Adolf Friedrich von Schack (1815-1894)
Mach auf, mach auf, doch leise, mein Kind,
um keinen von Schlummer zu wecken.
Kaum murmelt der Bach, kaum zittert im Wind
ein Blatt an den Büschen und Hecken.
Drum leise, mein Mädchen, daß nichts sich regt,
nur leise die Hand auf die Klinke gelegt.

Obre, obre, però en silenci, amor meu,
per no despertar ningú del son.
A penes mormola el riu, a penes tremola al vent
una fulla dels arbustos i barders.
Per això, en silenci, noia meva, que res es bellugui,
només posada la mà en silenci sobre el pany.

Mit Tritten, wie Tritte der Elfen so sacht,
um über die Blumen zu hüpfen,
flieg leicht hinaus in die Mondscheinnacht,
zu mir in den Garten zu schlüpfen.
Rings schlummern die Blüten am rieselnden Bach
und duften im Schlaf, nur die Liebe ist wach.

Amb passes tan lleus com les passes dels elfs
quan saltironen sobre les flors,
vola lleugera vers la nit resplendent de lluna
per esmunyir-te en el jardí cap a mi.
Dormiten les flors vora el riu que s’esmuny
i flairen en el son, només vetlla l’amor.

Sitz nieder, hier dämmert’s geheimnisvoll
unter der Lindenbäumen,
di Nachtigall uns zu häupten soll
von unsren Küssen träumen
und die Rose, wenn sie am Morgen erwacht,
hoch glühn von den Wonneschauern der Nacht.

Asseu-te, aquí sota els til·lers
fosqueja misteriosament,
el rossinyol, al nostre capçal,
haurà de somiar les besades nostres,
i la rosa, quan es desperti de bon matí,
enrogirà, alta, dels estremiments de goig de la nit.

Für funfzehn Pfennige

Per quinze cèntims

(De «Des Knaben Wunderhorn»)
Das Mägdlein will ein Freier hab’n,
und soll sie’n aus der Erde grab’n
für funfzehn Pfennige.
Sie grug wohl ein, sie grub wohl aus
und grub nur einen Schreiber heraus
für funfzehn Pfennige.
Der Schreiber hatt, des Gelds zu viel,
er kauft dem Mädchen, was sie will,
für funfzehn Pfennige.
Er kauft ihr einen Gürtel schmal,
der starrt von Gold wohl überall,
für funfzehn Pfennige.
Er kauft ihr eine breiten Hut,
der wär wohl für die Sonne gut,
für funfzehn Pfennige.

La noia vol trobar un pretendent
i se l’ha d’excavar de la terra
per quinze cèntims.
Excava per aquí, excava per allà
i n’excava només un escrivent,
per quinze cèntims.
L’escrivent tenia diners de sobres,
compra a la noia el que ella vol,
per quinze cèntims.
Li compra un cinturó primet
que és fet d’or pertot arreu,
per quinze cèntims.
Li compra un barret ample
que per al sol li aniria ben bé,
per quinze cèntims.

Wohl für die Sonn’, wohl für den Wind,
bleib du bei mir, mein liebes Kind
für funfzehn Pfennige.
Bleibst du bei mir, bleib ich bei dir,
all meine Güter schenk ich dir,
sind funfzehn Pfennige. Behalt dein Gut, laß
mir mein Mut,
kein’ andre doch dich nehmen tut
für funfzehn Pfennige.
Dein’ guten Mut, den mag ich nicht,
hast traun von treue Liebe nicht
für funfzehn Pfennige.
Dein Herz ist wie ein Taubenhaus,
geht einer ‘nein, der andrer aus
für funfzehn Pfennige.

Bé per al sol, bé per al vent,
queda’t amb mi, nena estimada,
per quinze cèntims.
Si et quedes amb mi, si jo em quedo amb tu,
et regalaré tots els meus béns,
són quinze cèntims. Guarda’t els béns,
deixa’m a mi el meu cor,
tampoc cap altre no et pren
per quinze cèntims.
El teu bon cor no m’agrada pas,
no tindràs casori d’amor fidel
per quinze cèntims.
El teu cor és com un colomar,
l’un hi entra, l’altre en surt
per quinze cèntims.

Ich wollt’ ein Sträußlein binden

Volia collir-te un ram

Poeta: Clemens Brentano (1778-1842)
da kam die dunkle Nacht,
kein Blümlein war zu finden,
sonst hätt’ ich dir’s gebracht.

Volia collir-te un ram,
però vingué la nit,
no es podia trobar cap flor,
si no, te l’hauria dut.

Da flossen von den Wangen
mir Tränen in den Klee,
ein Blümlein aufgegangen
ich nun im Garten seh.

Em caigueren llàgrimes,
galtes avall damunt el parterre,
una floreta que s’aixeca
veig ara en el jardí,

Das wollte ich dir brechen
wohl in den dunklen Klee,
doch fing es an zu sprechen:
«Ach, tue mir nicht weh!

te la volia collir
d’entre el fosc parterre,
i heus ací que es posa a parlar:
«Ai, no em facis mal!

Sei freundlich in dem Herzen,
betracht dein eigen Leid,
und lasse mich in Schmerzen
nicht sterben vor der Zeit!»

Sigues amable en el cor,
pensa en el teu propi dolor
i no em facis morir
amb sofriment abans d’hora».

Und hätt’s nicht so gesprochen,
im Garten ganz allein,
so hätt’ ich dir’s gebrochen,
nun aber darf’s nicht sein.

Si no hagués parlat així,
tota sola en el jardí
te l’hauria collida,
però ara no pot pas ser.

Mein Schatz ist ausgeblieben,
ich bin so ganz allein.
Im Lieben wohnt Btetrüben,
und kann nicht anders sein.

El meu amor se n’ha anat,
m’he quedat ben sol,
en l’amor viu l’amargor,
i no pot ser d’altra manera.

Ich wollt’ ein Sträußlein binden,
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Schön sind, doch kalt
die Himmelssterne

Són bells, però freds,
els estels del cel

Poeta: Adolf Friedrich von Schack (1815-1894)
Schön sind, doch kalt die Himmelssterne,
die Gaben karg, die sie verleih’n;
für einen deiner Blicke gerne
hin geb’ ich ihren goldnen Schein.

Són bells, però freds, els estels del cel,
escassos els dons que concedeixen;
per un dels teus esguards, de gust
donaria la seva resplendor daurada.

Getrennt, so daß wir ewig darben,
nur führen sie im Jahreslauf
den Herbst mit sienen Ährengarben,
des Frühlings Blütenpracht herauf;

Apartades, per tal que sempre passem misèria,
només guien, en el curs de l’any,
la tardor amb les seves garbes d’espigues,
l’esclat de florida a la primavera;

doch deine Augen, o der Segen
des ganzen Jahres quillt überreich
aus ihnen stets als milder Regen,
die Blüte und Frucht zugleich.

els teus ulls, en canvi, oh benedicció de tot l’any,
d’ells brollen esplèndidament,
constant com pluja suau,
la flor i el fruit al mateix temps.

Heimliche Aufforderung

Invitació secreta

Poeta: John Henry Mackay (1815-1894)
Auf, hebe die funkelnde Schale empor zum Mund,
und trinke beim Freudenmahle dein Herz gesund.
Und wenn du sie hebst, so winke mir Heimlich zu,
dann lächle ich und dann trinke ich still wie du…

Amunt, aixeca la copa espurnejant enlaire cap a la boca
i beu en el joiós festí a la salut del teu cor.
I quan l’aixequis, fes-me un senyal secret;
llavors jo somriuré i llavors beuré en silenci com tu…

Und still gleich mir betrachte um uns das Heer
der trunknen Schwätzer – verachte sie nicht zu sehr.
Nein, hebe die blinkende Schale, gefüllt mit Wein,
und laß beim lärmenden Mahle sie glücklich sein.

I en silenci com jo observa al voltant nostre l’exèrcit
de garlaires beguts – no t’hi fixis gaire.
No, aixeca la copa resplendent, farcida de vi,
i deixa’ls ser feliços en el festí sorollós.

Doch hast du das Mahl genossen, den Durst gestillt,
dann verlasse der lauten Genossen festfreudiges Bild,
und wandle hinaus in den Garten zum Rosenstrauch,
dort will ich dich dann erwarten nach altem Brauch,

Ara que has gaudit de l’àpat, que has apagat la set,
deixa l’animada escena dels companys sorollosos
i surt al jardí caminant fins al roser,
allà vull esperar-te com ens era vell costum.

und will an die Brust dir sinken, eh du’s gehofft,
und deine Küsse trinken, wie ehmals oft,
und flechten in deine Haare der Rosen Pracht.
O komm, du wunderbare, ersehnte Nacht!

I vull enfonsar-me en el teu pit, abans que ho esperis,
i beure els teus petons, com tan sovint abans,
i trenar en els teus cabells l’esplendor de les roses.
Vine, oh meravellosa, desitjada nit!
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Altres Concerts
074
C a p e l l a d e s, 6 d ’ o c t u b r e d e l 2 0 0 1

CONCERT

DE VIOLÍ I

GUITARRA

Joseph Gold, violí
Jaume Torrent, guitarra

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Duetto amoroso, per a violí i guitarra
en Do major, op. 63/2

NICCOLÒ PAGANINI

Principio. Preguiera. Acconsentito. Timidezza.
Contentezza. Lite. Pace. Segnali d’amore.
Notizia della partenza. Distacco.

Sonata concertata per a violí i guitarra,
en La major, op. 61/MS2

NICCOLÒ PAGANINI

Allegro spiritoso
Adagio espressivo
Allegretto con brio e scherzando

Sonata per a violí i guitarra,
en La major, op. 3/1

NICCOLÒ PAGANINI

Larghetto
Presto variato

Sonata per a violí i guitarra,
en Sol major, op. 3/2
Adagio
Andantino scherzoso

NICCOLÒ PAGANINI
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S EGONA

PART

Serenata a l’alba del dia, per a violí i guitarra

JOAQUÍN RODRIGO

Andante moderato — Allegro

Tres peces per a violí i guitarra, op. 56

JAUME TORRENT

Allegro e leggiero — Adagio — Scherzando

Siete canciones populares españolas

MANUEL

DE

FALLA

El paño moruno — Seguidilla murciana
Asturiana — Jota — Nana — Canción — Polo

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert d’octubre a càrrec de Joseph Gold, violí,
i Jaume Torrent, guitarra. Una formació que es presenta per primera vegada en
aquesta sala.
Joseph Gold és un gran violinista amb el virtuosisme necessari per especialitzar-se en dos dels compositors més grans del seu instrument: Paganini i
Sarasate. Això diu molt de Joseph Gold com a instrumentista, però no tot, perquè, a banda la interpretació, essencial en un músic, ha aprofundit en l’estudi i
la recerca sobre aquests dos compositors, fet que li ha de permetre un resultat més
brillant i complet, és a dir, més perfecte, a l’hora d’executar les obres d’aquests
genis musicals. Ens n’ofereix una bona mostra en la primera part, protagonitzada per Paganini com a compositor.
També hem d’agrair que una personalitat com Joseph Gold ens ajudi, com
ho està fent, en la divulgació dels nostres compositors. I aquí pensem que Jaume
Torrent, guitarrista i català, hi té molt a veure. Jaume Torrent és un guitarrista
consumat, vocacional, diria jo.
Fa temps el vaig sentir interpretant un esplèndid «Concierto de Aranjuez»
i recordo que em va sorprendre la facilitat amb què tocava l’instrument, quan es
podia endevinar el treball enorme que hi havia al darrere. Un treball il·lusionat
per la vocació. Tant és així que també s’ha dedicat de ple a la composició fins
al punt de poder afirmar que «les seves obres per a guitarra formen un dels catàlegs més extensos de la literatura per a aquest instrument». En tindrem una
bona mostra a la segona part amb el seu opus 56: tres peces per a violí i guitarra. Sense oblidar la seva dedicació pedagògica com a catedràtic de guitarra al
Conservatori del Liceu.

Joseph Gold - Jaume Torrent: dues vides dedicades totalment a la música i
al seu instrument. És un goig per a nosaltres tenir avui unes personalitats musicals tan completes.
Dedicaran tota la segona part a música espanyola.
Com a curiositat us diré que Joseph Gold tocarà avui amb un violí
Guarneri, marca famosa per la seva qualitat excepcional, comparable a la del
Stradivarius.
Després hi haurà el refresc habitual.
Preparem-nos, doncs, a gaudir de l’art d’aquests dos intèrprets d’excepció
que són:
Joseph Gold, violí,
Jaume Torrent, guitarra.

INTÈRPRETS
JOSEPH GOLD I
JAUME TORRENT
Joseph Gold i Jaume Torrent formen
duo des de l’any 1998. L’alt nivell
musical i la virtuositat d’ambdós
intèrprets els ha permès incorporar
al seu repertori les obres més representatives escrites per a aquesta formació instrumental, essent habituals
als seus programes obres d’autors
com Loeillet, Giuliani, Molino, Paganini, Carulli, Scheidler, de Falla,
Turina, Nin Culmell, Rodrigo i Baumenn. La crítica europea i nord-americana sovint ha destacat la capacitat
comunicativa d’aquest duo, valorant,
entre d’altres aspectes, l’expressivitat
de la seva dicció i el sorprenent
equilibri de so obtingut.

JOSEPH GOLD
Violí
Joseph Gold, fill d’emigrants russos,
començà els seus estudis de violí als
vuit anys.
Més endavant, es graduà a la
Universitat del Sud de Califòrnia
havent gaudit del privilegi d’estudiar
amb el gran violinista Jasha Heifetz.
És autor d’importants treballs sobre
els dos compositors més grans del
segle XIX: Paganini i Sarasate. Entre
les seves nombroses publicacions es
destaca L’art de tocar el violí de Paganini, així com la descoberta de
manuscrits inèdits de Sarasate. Ha
actuat com a solista amb les orquestres simfòniques més importants dels
Estats Units i, actualment, està portant a terme una important tasca
divulgadora de la música catalana per
a violí, havent enregistrat el Concert
per a violí i orquestra de J. Manén.
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JOSEPH GOLD

Posseeix una important col·lecció
d’instruments i arcs i, habitualment,
actua amb un violí Guarneri i amb
l’arc que utilitzà el famós violinista
Edouard Remenyi.

JAUME TORRENT
Guitarra
Estudià guitarra amb en Gracià
Tarragó al Conservatori Superior de
Música del Liceu. Des de fa anys
desenvolupa una intensa activitat
artística, tant al nostre país com a
l’estranger, on ha participat en alguns
dels festivals internacionals de música més importants i ha actuat amb
orquestres com l’Orquestra de Cambra d’Israel, la Camerata Strumentale
Triestina, l’Orquestra de la RTV
Búlgara, l’Orquestra de la RTV de
Luxemburg i l’American Wind Symphony Orchestra. Recentment ha

JAUME TORRENT

estrenat al Palau de la Música Catalana el Concertante per a guitarra, percussió i cordes de Xavier Benguerel
amb l’Orquestra Simfònica del Vallès
i sota la direcció de S. Brotons. El
proper mes de gener interpretarà
amb l’Orquestra de la RTV Espanyola, sota la direcció d’E. García
Asensio, el concert per a guitarra i orquestra que, amb el títol «La sisena
nit», el compositor J. Cervelló dedicà
al mateix Jaume Torrent.
Les seves obres per a guitarra formen un dels catàlegs més extensos
de la literatura per a aquest instrument, essent publicades per editorials
alemanyes, com Schott i Trekel, espanyoles, com Boileau, Clivis, Emec
i Ópera Tres, i la japonesa Gendai.
Des del 1980 és catedràtic de guitarra al Conservatori Superior de
Música del Liceu, del qual fou director entre els anys 1993 i 1999.
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L’ENLLAÇ,
DIA 4 D’OCTUBRE DEL 2001

Altres Concerts
075
C a p e l l a d e s, 2 4 d e d e s e m b r e d e l 2 0 0 1

CONCERT

DE

NADAL

Orquestra Simfònica Europea Mediterrània
CRISTIAN FLOREA, violoncel i direcció

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Concert per a violoncel i orquestra
núm. 9., en Si b major, G. 482

LUIGI BOCCHERINI

Allegro moderato — Adagio — Allegro
Solista: Cristian Florea

Idil·li de Sigfried, per a petita orquestra,
en Mi major, WWV 103

RICHARD WAGNER

Concert per a violí i orquestra, en La menor,
op. 3/6, RV 356

ANTONIO VIVALDI

Allegro — Largo — Presto
Solista: Maria Florea Sitjà

S EGONA

PART

Geschichten aus dem Wienerwald
(vals)

(Contes del bosc de Viena), op. 325

Unter Donner und Blitz
Frühlingsstimmen
Auf der Jagd

JOHANN STRAUSS II
Arranjament CRISTIAN FLOREA

(Trons i llampecs), op. 324

(Veus de primavera), op. 410

(De cacera), op. 373

(polca)

(vals)

(polca)

An den schönen blauen Dona (El Danubi blau), op. 314 (vals)
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert que ens oferirà l’Orquestra Simfònica
Europea Mediterrània dirigida pel mestre Cristian Florea.
Aquest any, obligats per la neu, l’hem portat a un dia difícil, però era l’únic disponible de l’orquestra, ja en plena gira. En les primeres dates previstes, 14 i 15
del mes corrent, hi havia més de 200 persones apuntades en les 2 sessions,
inclosa la del dissabte, que havia de ser retransmesa en directe per Catalunya
Música. En canvi, avui som més pocs, però també més afortunats, perquè no ens
ve el grup de cambra previst inicialment, sinó l’orquestra simfònica en ple.
En aquesta ocasió he hagut de refer la presentació 3 vegades. Ahir deia que feia
molt de temps que teníem ganes d’oferir-vos valsos i polques en la versió brillant
d’orquestra simfònica i topàvem amb la dificultat de petit format més adient per
a aquesta sala. El mestre Cristian Florea havia resolt el problema fent la transcripció adequada. Alguns dels aquí presents tenim la sort d’haver-lo escoltat
diverses vegades en aquesta sala, on hem pogut apreciar les seves qualitats com
a músic de geni, vital, total, diria jo.
Avui el sentirem com a solista, com a director i com a professor, ja que en la primera part, ha inclòs el concert de Vivaldi i tindrem la rara ocasió, que no es dóna
gaire sovint, de veure tocar la seva filla Maria, una solista de 8 anys! I amb
prou excel·lència per guanyar-se no solament l’aprovació, sinó l’admiració del
pare-mestre, tendre i exigent a la vegada.
La primera part tocaran d’acord amb el preprograma que havíeu rebut:
Boccherini, l’Idili de Sigfried de Wagner i Vivaldi amb Maria Florea Sitjà
com a solista.
La segona part també es farà d’acord amb el preprograma: Contes del bosc
de Viena en lloc del Vals imperial.
Llàstima que la inclemència d’aquesta data no hagi permès de compartir aquesta
sessió amb un major nombre d’assistents, però estem segurs que els aquí presents
gaudirem a fons d’una sessió tan extraordinària i excepcional com aquesta.
En un altre ordre de coses, vull dedicar unes paraules de record i homenatge a
la Maria Ribas, que el passat 13 del mes corrent ens deixava per sempre. Ella
va ser la gran actriu que va tenir Capellades els anys 40 i 50, amb un talent
tan notable que el reconegut Enric Borràs li va oferir de compartir honors
estel·lars a Barcelona. En la seva tendra joventut va ser directora del grup teatral

en una època on els llocs de responsabilitat en les dones eren una excepció. La
Maria Ribas va ser una gran senyora de l’escena i un exemple de categoria i
discreció en la seva retirada. El seu record perdurarà en tots els que hem tingut
la sort de gaudir del seu art.
I acabo transmetent unes reflexions en nom propi i de la meva família. Fa unes
quantes setmanes que en la nostra vila estem vivint un estat de crispació al voltant de la Bassa. En tant que capelladins ens sap molt de greu. Voldríem que
aquest concert, com tots els actes culturals i cívics, servís per ajudar a recuperar
la convivència habitual, que sempre ens havia caracteritzat.
Aquests són els nostres desitjos més fervents, com també que passeu unes bones
festes i sobretot un bon any 2002.
Després us oferirem el refresc habitual.
Amb tots nosaltres l’Orquestra Simfònica Europea Mediterrània, a la qual
s’afegirà Maria Florea Sitjà per al concert de Vivaldi, tots ells sota la batuta
del mestre Cristian Florea.
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INTÈRPRETS
ORQUESTRA SIMFÒNICA
EUROPEA MEDITERRÀNIA
L’Orquestra Simfònica Europea Mediterrània neix l’any 2000 com a iniciativa privada a fi de desenvolupar
una programació musical pròpia i estable amb capacitat interpretativa de
qualitat. És successora de l’Orquestra
Simfònica Europea i continua, de la
mà del mestre Cristian Florea, el treball iniciat l’any 1992.
La secció de corda està formada,
en el seu nucli principal, pel col·lectiu de l’Orquestra de Cambra Nacional de Moldàvia. Des del 1998,

s’hi van incorporant, sobretot en les
seccions de vent i percussió, altres
joves músics de Barcelona, Tarragona
i el País Valencià.
Cal destacar la col·laboració, en
diverses ocasions, dels mestres concertinos Stefan Ruha, Daniel Podlovski, Ioan Fernbach, Alexander
Ianos, virtuosos solistes de talla internacional.
L’alt nivell de cadascun dels membres de l’orquestra permet oferir
programes especialment brillants, i
això es pot comprovar en els moments de les seves intervencions
solístiques de gran virtuosisme.
L’orquestra ha actuat en prestigiosos teatres i auditoris d’Espanya:
Centro Cultural Manuel de Falla de

Granada, Teatro Principal de Alicante, Teatro Monumental de Madrid,
Teatre Fortuny de Reus, Auditori
Enric Granados de Lleida, Centre
Cultural de la Caixa de Terrassa,
Teatro Calderón de Valladolid, Palau
de Congressos de Tarragona, entre
d’altres.
La temporada 2000-2001 ha
comptat amb la col·laboració de solistes d’excepció com Josep Carreras,
Teresa Berganza i Plácido Domingo.
Com també amb Cecilia Lavilla Berganza, soprano, Bernard Soustrot,
trompeta, Alexander Paley, piano,
Donna Ellen, soprano, Philip Bride i
Gabriel Croitoru, violí, David Russell
i M. Esther Guzmán, guitarra, Enrique Tellería, bandoneó, Pedro Iturralde, saxo, entre d’altres.
A més del repertori simfònic habitual, l’orquestra interpreta amb
mestratge programes singulars com
el de «Música de Pel·lícules» o el ja
tradicional concert d’Any Nou.
Ha gravat per a diverses televisions d’Europa i ha enregistrat un
CD en directe titulat Concierto de
Año Nuevo.

Tant pel que fa a la direcció musical, encomanada al prestigiós director i violoncel·lista Cristian Florea,
com per la composició de més de 60
músics professionals, l’Orquestra
Simfònica Europea Mediterrània
ofereix l’oportunitat de gaudir de la
música d’alt nivell mantenint sempre
l’eix fonamental de la seva activitat:
la música com a espectacle total per
als sentits.

CRISTIAN FLOREA
Violoncel i director
Ja des de les seves primeres aparicions
en públic a Romania –el seu país d’origen– és considerat un músic de gran
talent. En deixen constància premis i
distincions internacionals (Belgrad,
Colmar-1978, Ginebra-1979 i ARD
de Munic-1982).
Ha estat violoncel solista de les orquestres Tonhalle i Opernhaus de
Zuric, i de l’Orquestra Simfònica
de la Ràdio de Baden-Baden. Desenvolupa la seva activitat pedagògica a
Freiburg de Brisgòvia i Trossingen

(Alemanya). Fa concerts i recitals de
violoncel per tot Europa i els Estats
Units, així com enregistraments de
discos, CD, ràdio i televisió. Gairebé
totes les obres importants escrites
per a violoncel figuren en el seu
repertori.
Compagina internacionalment la
seva activitat com a solista amb la de
director i col·labora amb orquestres
com la Simfònica de Madrid, la Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya, la Filharmònica «George
Enescu» de Bucarest, els Solistes de
Praga, els Solistes de Montpeller-

Moscou o la Filharmònica de Monterrey (Mèxic), entre d’altres. Fundà
la seva pròpia orquestra de cambra,
Kammerorchester Cristian Florea, a
Freiburg (Alemanya).
Actualment resideix a Catalunya,
exercint de violoncel·lista i pedagog,
i és professor de música de cambra al
Conservatori de Tarragona. És director titular de l’Orquestra de Cambra
Nacional de Moldàvia, director fundador de l’Orquestra Simfònica Europea i de l’Orquestra Simfònica
Europea Mediterrània.
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CRISTIAN FLOREA INTERPRETANT EL CONCERT DE LUIGI BOCCHERINI

MARIA FLOREA SITJÀ EN EL CONCERT DE
VIVALDI, SEGUIDA AMB ATENCIÓ
PELS SEUS PARES

L’ENLLAÇ, DIA 13 DE DESEMBRE DEL 2001

MUNTSA SITJÀ, LA MARE, SOMRIU SATISFETA

Altres Concerts
076
C a p e l l a d e s, 2 6 d e g e n e r d e l 2 0 0 2

CONCERT D’OBOÈ

I

PIANO

Goudy Duo
VICENT LLIMERÀ, oboè
ANTONIO SORIA, piano

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Sonata per a oboè i piano, en Fa major

GAETANO DONIZETTI

Andante — Allegro

Morceau de salon, per a oboè i piano,
en Si b, op. 228

JAN KALIVODA

Allegro non tanto — Allegretto — Tempo primo — Più vivace

Sonata per a oboè i piano, en Re major, op. 166

C. SAINT-SAËNS

Andantino — Ad. Libitum. Allegretto. Ad. Libitum
Molto allegro

S EGONA

PART

Preludi i variacions sobre el Carnaval de Venècia,
per a oboè i piano, en Do major, op. 20

C.- T. LALLIET

Introduction — Thème. Variations I à VI — Finale

Variacions per a flauta i piano,
sobre un tema de Rossini, en Mi major

FRÉDÉRIC CHOPIN

Thème. Andantino — Variation I
Variation II. Più lento e sostenuto
Variation III. Vivo — Finale. Variation IV

Capriccio, per a oboè i piano, en Fa major

AMILCAR PONCHIELLI
Allegro non tanto. Meno. Più mosso — Andante
Allegro. Allegretto moderato.Variazione — Meno. Finale

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al primer concert de l’any a càrrec del Gouvy Duo, format per Vicent Llimerà, oboè, i Antonio Soria, piano.
La carrera de Vicent Llimerà ja va començar d’una manera destacada quan
va guanyar el premi d’honor de grau superior en l’especialitat d’oboè. A partir
d’aquí s’ha dedicat totalment a la música i al seu instrument: ha fet un màster
en estètica i creativitat musical i actualment realitza una tasca d’investigació i
interpretació de la música per a oboè, a la península Ibèrica, durant els segles
XVII i XVIII. En tant que intèrpret consumat ha actuat no solament a Europa
(Alemanya, Àustria, França i Itàlia), sinó també a Amèrica (Argentina, Cuba,
Estats Units i Mèxic). Porta enregistrats diversos CD com a solista de diferents
grups musicals i en aquests moments està immers en un enregistrament amb instruments originals. Com a colofó a una enumeració tan brillant, en el camp
pedagògic ha publicat un mètode de tècnica i interpretació per a oboè. Aquest és
l’oboista que avui ens acompanya: Vicent Llimerà.
Completant el duo, al piano tindrem Antonio Soria, brillant guanyador del
concurs Paper de Música de Capellades l’any 1994 amb un altre duo, que van
tocar en aquesta sala la primavera del 1995. Des de llavors hem mantingut
amb aquest pianista una relació i una col·laboració continuades, en un projecte
interessant i d’envergadura, que ell ha sabut dur a bon port, perquè, a més de
tenir el talent que calia, ha estat lluitant a fons i perseverant fins a reeixir. Estem
parlant de l’enregistrament de la «Integral Pianística» de Joaquín Turina, realitzat per Antonio Soria com a primícia mundial i recollit en 16 CD. Aquest
treball titànic ha estat tan ben fet, que ha rebut el premi a la millor producció
espanyola de la revista Ritmo 1995 i el premi CD Compact 1997, essent
qualificat per Alicia de Larrocha com a «integral històrica».
Quan parlem d’Antonio Soria també hem de dir que és un músic complet,
ja que és concertista i professor de grau superior en les especialistats de piano,
música de cambra i orgue; també ha fet un màster d’estètica i creativitat musical,
i ha tocat a Espanya, Portugal, França i Polònia.
A més del de Turina, ha fet altres enregistraments, i, a part dels concerts com
a solista, també en fa en les diferents formacions en què participa.
I avui el tenim juntament amb Vicent Llimerà, el Gouvy Duo, per oferirnos un programa que ells anomenen «Música de saló del segle XIX»: un nom
ben suggeridor per fer-nos passar una vetllada d’aquelles tan agradables.

Després, us oferirem el refresc habitual.
Una notificació final: Tot i que en el programa les obres porten diferents
moviments, les tocaran seguides totes, excepte la sonata de Saint-Saens, la última obra de la primera part, que es pararan a cada moviment.
Amb tots nosaltres el Gouvy Duo, format per Vicent Llimerà, oboè i
Antonio Soria, piano.

INTÈRPRETS
VICENT LLIMERÀ
Oboè
Realitza els seus estudis musicals a
l’Escola de Música de la Banda
Primitiva de Llíria i al Conservatori
Superior de Música de València amb
Vicente Martí, on obté el premi
d’honor en l’especialitat d’oboè quan
finalitza els seus estudis de grau superior. És professor superior d’oboè i
màster en estètica i creativitat musical
per la Universitat de València. El desembre del 2000 obté el diploma
d’estudis avançats, i actualment elabora la seva tesi doctoral, sobre la
música de cambra i la pedagogia
especialitzada per a oboè a Espanya,
a la Universitat Jaume I de Castelló.
Ha perfeccionat els seus estudis
amb els mestres Francisco Salanova, a
València, i Lothar Koch, a Berlín i
Salzburg. Així mateix, ha treballat
l’oboè barroc amb Sophia Mckenna,
Paul Godwing i Alfredo Bernardini.
Actualment realitza una tasca d’investigació i interpretació de la músi-

ca per a oboè a la península Ibèrica
durant els segles XVII i XVIII.
Ha actuat com a solista amb la
Süddeutsche Kammerorchester d’Alemanya, amb The City of London
Chamber Players d’Anglaterra, amb
The Baker Collection, amb el Grup
Instrumental de València, amb l’Orquestra Nacional d’Espanya, amb
l’Orquestra Simfònica de València,
amb el Collegium Instrumentale i
amb l’Orquestra de València, entre
d’altres. És solista de la Banda Primitiva de Llíria i ha actuat a Àustria,
Alemanya, França, Itàlia, Argentina,
Cuba, els Estats Units i Mèxic.
Ha enregistrat diversos discos compactes com a solista del Grup Instrumental de València, del grup Música
Hispánica Barroca i de la Banda Primitiva de Llíria. Entre ells en sobresurten els Concerti Accademici de
Francisco José de Castro, juntament
amb Vicente Campos i el Collegium
Instrumentale, amb els quals ha obtingut una excel·lent crítica i un
Goldberg de Oro atorgat per la revista Goldberg, especialitzada en música
antiga. Ara mateix està immers en
l’enregistrament, amb instruments
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ANTONIO SORIA

originals, de la música de cambra per
a oboè de Francesco Federici.
En el camp pedagògic, ha publicat
un mètode de tècnica i interpretació
per a oboè. Actualment és solista
del Grup Instrumental de València,
del Collegium Instrumentale i de
l’Orquestra Simfònica de València,
i professor d’oboè al Conservatori
Superior de Música de Castelló.

ANTONIO SORIA
Piano
Concertista i professor superior de les
especialitats de piano, música de cambra, orgue i solfeig, màster en estètica
i creativitat musical i diploma d’estudis avançats per la Universitat de València, el pianista Antonio Soria rep la
base de la seva formació musical al
Conservatori Superior de Música del
Liceu de Barcelona i al Conservatoire
National de Région de Bordeaux
(França), sota la direcció de Ramon
Coll i Francis Chapelet.
A més de mestres com Vlado Perlemuter, M. Joao Pires, Joaquín Achú-

VICENT LLIMERÀ

carro o Germaine Mounier, influïren
de forma destacada la seva carrera els
pianistes Walid Akl, Alexis Weissenberg o Alicia de Larrocha, qui el
recolzà en l’enregistrament de la «Integral Pianística» de Joaquín Turina,
realitzat per Antonio Soria com a primícia mundial i recollit en 16 CD.
L’esmentada integral ha estat reconeguda amb el premi a la millor producció espanyola de la revistra Ritmo
1995 i el premi CD Compact 1997,
essent qualificada per Alicia de Larrocha com a «integral històrica». De
Larrocha, a més, el convida personalment a impartir classes magistrals en
el marc del centenari de l’Acadèmia
Granados-Marshall de Barcelona.
Antonio Soria ha ofert recitals
i concerts com a solista a Espanya,
Portugal, Polònia i França. Guanyador l’any 1994 del Concurs Paper de
Música per unanimitat del jurat presidit per Antoni Ros-Marbà, ha estat
enregistrat i entrevistat per Ràdio 2 i
Ràdio 4, de Ràdio Nacional d’Espanya, Catalunya Música, Sinfo-Radio/Antena 3, Cadena SER, TV du

Conseil Européen, Canal Internacional de RTVE, entre d’altres.
La crítica internacional el presenta com «un magnífic continuador de
glòries del teclat com Iturbi i De
Larrocha» (Correo Musical de Buenos Aires, Argentina).
En l’àmbit de la música de cambra i la lírica, ha actuat i enregistrat
amb Elena Obraztsova –mezzosoprano–, Robert Expert –contratenor–, Joaquín Palomares –violí–, José
Lozano –clarinet–, M. Rosa Calvo
Manzano –arpa–, Marçal Cervera
–violoncel–, M. José Martos –soprano–, Guerassim Voronkov –violí, al
davant de la Camerata Mediter-

ránea– i, entre d’altres, ha actuat com
a solista amb l’Orquestra de Cambra
del Kremlin de Moscou, sota la direcció de Misha Rachlevsky.
Antonio Soria és catedràtic al
Conservatori Superior de Música de
Castelló i professor convidat en diversos cursos internacionals d’interpretació musical.
El maig del 2002 realitzarà una
gira com a solista amb la prestigiosa
Sofia Soloists Chamber Orchestra,
dirigit per Plamen Djurov i interpretant com a estrena absoluta a Espanya l’Eclogue, opus 10, de Gerald
Finzi, per a piano i orquestra de
corda.
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Altres Concerts
077
C a p e l l a d e s, 3 0 d e m a r ç d e l 2 0 0 2

CONCERT
DESÈ CURS INTERNACIONAL

DE
DE

PROFESSORS

MÚSICA

DE

CAMBRA

DE

CAPELLADES

Marius Sima i Alina Company, violí
Viorel Tudor, viola, Rasvan Neculai, violoncel
Suzanne Bradbury i Camelia Sima, piano

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Trio amb piano núm. 3,
en Do menor, op. 1/3

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Allegro con brio
Andante cantabile con variazioni
Menuetto. Quasi allegro
Finale. Prestissimo
ALINA COMPANY, violí; RASVAN NECULAI, violoncel,
i SUZANNE BRADBURY, piano

S EGONA

PART

Quartet amb piano núm. 1,
en Sol menor, op. 25
Allegro
Intermezzo. Allegro ma non troppo – Trio. Animato
Andante con moto
Rondo alla Zingarese. Presto
MARIUS SIMA, violí; VIOREL TUDOR, viola;
RASVAN NECULAI, violoncel, i CAMELIA SIMA, piano

JOHANNES BRAHMS

P R E S E N TAC I Ó

JOSÉ LUIS CASTILLO, PROFESSOR D’ANÀLISI MUSICAL, PARLA DE LES OBRES QUE S’INTERPRETARAN

INTÈRPRETS
RASVAN NECULAI
Violoncel
Violoncel·lista del Quartet Silvestri.
Director del curs
Fundador del quartet de corda Silvestri, es perfecciona a Itàlia, Anglaterra, Holanda i França amb membres
dels quartets Italiano, Smetana, Amadeus, Tokyo, La Salle, Guarneri i
Ysaÿe. Amb el quartet Silvestri va
guanyar el primer premi exclusiu a
Cremona, el primer premi absolut
i el premi especial Carlo Soliva a Casale Monferrato, la medalla d’honor
del President de la República Italiana, la medalla d’or de l’Academia
Internazionale di Arte Moderna de
Roma, etc.
Actua a Espanya, Itàlia, França,
Anglaterra, Portugal, Alemanya, Ho-

landa, Romania, Mèxic, etc. Grava
per al segell ASV de Londres i Musicosophia International d’Alemanya.
És coordinador de la càtedra de
violoncel del Liceu de Música de València i imparteix classes magistrals
de violoncel i música de cambra en
cursos nacionals i internacionals de
perfeccionament. Des del 1996 és
membre del jurat del Concurs Paper
de Música de Capellades.

MARIUS SIMA
Violí
Concertino de l’Orquestra Filharmònica
de Jena, Alemanya. Professor de violí al
Conservatori Superior de Weimar
Estudia a Romania, Alemanya i Rússia amb Stefan Gheorghiu, Wolfgang
Marschner, Karl Suske i Vladimir
Malinin, entre d’altres. Actua successivament com a concertino de l’Orquestra Filharmònica G. Dima de

MARIUS SIMA

Brasov, de l’Orquestra de Cambra
Virtuosi di Bucarest i de l’Orquestra
Filharmònica de Bucarest.
Des del 1991 és primer concertino de l’Orquestra Filharmònica de
Jena (Alemanya) i, paral·lelament, actua com a concertino de l’Orchestra
Internazionale d’Italia i de l’European Music Project. Toca com a solista en centres culturals d’Alemanya,
Itàlia, Suïssa, Holanda, Espanya, Noruega, Dinamarca, Suècia, països d’Orient i els Estats Units. Enregistra per
a RTV Bucarest, MDR-Leipzig,
SWF-Stuttgart, Deutschland-Funk
Berlin, etc., i CD per als segells Arte
Nova Classics (Munic), POA Classic
(Berlín), Kamprad Verlag (Weimar)...

ALINA COMPANY

RASVAN NECULAI

És professor del Conservatori de
Weimar (Alemanya) i és convidat a
cursos magistrals de violí i música de
cambra, tant a Alemanya com a d’altres països d’Europa.

ALINA COMPANY
Violí
Florència (Itàlia). Primer violí del
Quartetto Fiesole
Després de diplomar-se al Conservatori de Florència, es perfecciona amb
Pavel Vernikov, Adrián Chamorro,
Zinaida Gilels i Ilya Grubert. L’any
1988 funda el Quartetto Fiesole
–actualment «Quartetto in residence»
a la Universitat de Florència–, que es
forma seguint els consells de Piero
Farulli (Quartetto Italiano) i Andrea
Nannoni, i participa en cursos amb
membres dels quartets Smetana,
Amadeus i Tokyo. El quartet guanya
el primer premi absolut a Cremona,
el diploma d’honor de l’Accademia
Chigiana de Siena i el primer premi
absolut al Concurs Vittorio Gui de
Florència. Toquen per tot Itàlia i a
països com Rússia, els Estats Units,
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França, Alemanya, Bèlgica, Espanya,
Suïssa, Polònia i Noruega. Col·laboren amb Maria Tipo, Piero Farulli,
Andrea Nannoni, Andrea Lucchesini,
Pietro De Maria i Luca Ballerini. Han
realitzat enregistraments per a la RTV
d’Itàlia, Suïssa, França i Alemanya, així
com un CD amb obres de Mendelssohn i Malipiero.
Alina Company és professora de
violí a la Scuola di Musica di Fiesole
i de quartet al Conservatori Estatal
de Música de La Spezia.

VIOREL TUDOR

sicais de Santiago de Compostel·la i
és convidat en cursos magistrals de
viola i cambra.

VIOREL TUDOR

SUZANNE BRADBURY

Viola
Viola principal de l’Orquestra d’Extremadura

Piano
Solista de piano i música de cambra

Llicenciat per la Facultat d’Instruments del Conservatori Nacional de
Bucarest, va ser, successivament, viola
principal de l’Orquestra Simfònica de
Craiova, l’Orquestra de l’Òpera Nacional de Bucarest i l’Orquestra Filharmònica de Ploiesti. Durant set
anys ha estat viola principal de l’Orchestra Internazionale d’Italia i darrerament de l’Orquestra Simfònica de
Galícia, a La Corunya, i de la Real
Filharmonia de Galícia. Com a solista
ha actuat amb diverses orquestres a
Romania, Grècia, França i Itàlia, amb
concerts de Bach, Vanhal, Telemann,
Händel, Stamitz, Mozart, Bartók i
Hindemith. Alhora desenvolupa una
intensa activitat de cambra i participa
en recitals amb piano. Ha estat professor a l’Escola de Altos Estudos Mu-

Nascuda a Califòrnia, estudia a Espanya, Àustria, els Estats Units i Alemanya, on es diploma a Munic amb
Gran Diploma i Diploma Meisterklasse. Entre els seus mestres es destaquen José Ortiga, Dieter Weber,
Ludwig Hoffmann, Wilhelm Kempff
i Stefan Askenase. És guanyadora de la
primera medalla al Concurs Maria
Canals, de la medalla de plata al
Concurs Vercelli, del segon premi
al concurs entre tots els conservatoris d’Alemanya i del premi de la Ràdio Televisió de Frankfurt.
Actua a Espanya, Alemanya, els
Estats Units, Suïssa, Itàlia, Holanda,
Anglaterra, Portugal, Polònia, l’Argentina i Mèxic amb New American
Chamber Orchestra, Zürich Strings,
Mannheim Stamitz i l’Orquesta Filarmónica de Guanajuato sota les batu-

tes de Micha Rachlevski, Howard
Griffiths, Karl Fischer i José Luis Castillo. Col·labora amb solistes com
Gottfried Schneider, Mark Dobrinsky o Walter Seyfarth i grups com els
quartets Brodsky, Silvestri, Russo, el
Quintet de Vents de la Filharmònica
de Berlín, entre d’altres. Enregistra
CD per als segells ASV, Orion, Balance i per a Ràdio Bavària, BBC,
NDR, Frankfurt, Köln... Actualment
viu a Mallorca, on desenvolupa també
la seva tasca didàctica.

CAMELIA SIMA
Piano
Solista de piano i música de cambra
Comença a estudiar piano als sis anys
amb Melania Flechtenmacher i, més
endavant, amb Dan Grigore, el pianista més important de Romania. Als
quinze actua per primera vegada com
a solista amb orquestra. Es perfecciona a Praga, Bonn i Londres amb
Frantisek Rauch i Peter Feuchtwangler. Finalista a Senigallia i Santander, guanya el 1985 i el 1987 el
primer premi al Concurs Nacional

SUZANNE BRADBURY

de Música de Cambra i, el 1986, el
primer premi com a solista. Llicenciada per la Facultat d’Instruments i
Cant del Conservatori de Bucarest,
entra per oposició com a solista a
l’Orquestra Filharmònica de Brasov
i actua a Romania, Alemanya, Espanya, Itàlia, Suïssa, Holanda, Bèlgica i
els Estats Units amb directors com An
dreas Weiser, David Montgomery,
Johannes Rieger, I. I. Galati, i Hans
Rothmann. Forma duo amb el violinista Marius Sima, participa al Trio
Sima i a l’European Music Project i
actua a Alemanya, Holanda, Suïssa i
països d’Extrem Orient. Enregistra el
Triple concert de Beethoven i el Trio
de Fanny Mendelssohn. Descobreix,
estrena i enregistra als Estats Units,
juntament amb al pianista i director
David Montgomery, els duos de
piano de Carl Löwe i Franz Schubert.
A la Casa Mendelssohn de Leipzig
enregistra els Lieder de Felix i Fanny
Mendelssohn, amb la mezzosoprano
Carolin Masur, filla del compositor
Kurt Masur. Així mateix, enregistra
per a Ràdio Bucarest, Mitteldeutsche Rundfunk i Ràdio Brüssel.

CAMELIA SIMA
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DIARI D’IGUALADA, DIA 28 DE MARÇ DEL 2002

ALINA COMPANY VA VENIR DES D’ITÀLIA
PER PARTICIPAR EN AQUEST CURS

L’ENLLAÇ, DIA 27 DE MARÇ DEL 2002

Altres Concerts
078
C a p e l l a d e s, 2 5 d e m a i g d e l 2 0 0 2

CONCERT

DE

LLAÜTS

Laud’Ars
Orquestra de Llaüts de Barcelona

ANDRÉS A. SÁNCHEZ GARCÍA, direcció tècnica
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, direcció musical

P RO G R A M A
P RIMERA

695

PART

Doña Francisquita

AMADEU VIVES

Fandango

Cançó d’amor i de guerra

R. MARTÍNEZ VALLS

Sardana

La linda tapada

FRANCISCO ALONSO

Cercavila i Jota

Suite española, op. 47

ISAAC ALBÉNIZ

I. Granada

Adaptació MIQUEL LLOBET

La vida breve

MANUEL

Primera danza española

S EGONA

DE

FALLA

(1876-1946)

PART

Amarcord
Children’s corner, per a piano, L. 113

NINO ROTA
CLAUDE DEBUSSY

VI. Golliwogg’s cake-walk

Concierto de media luna

JOSÉ LUIS BARROSO

I. Recuerdos

Tres pequeñas piezas

KOLDO PASTOR

II. Canción

La bruja
Jota

RUPERTO CHAPÍ

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert de música clàssico-popular a càrrec de
Laud’Ars, Orquestra de Llaüts de Barcelona, amb direcció tècnica d’Andrés
Ángel Sánchez García, i musical de Miguel Ángel Sánchez Martín.
Ja fa temps em van fer arribar una mostra de la seva música. Em va cridar
l’atenció una formació tan atípica i vaig pensar que un dia o altre els voldríem
en aquesta sala on, sens dubte, escoltaríem una orquestra de llaüts per primera
vegada.
Avui ens portaran un concert de música clàssico-popular, però també ens
diuen en el seu currículum que el seu repertori «abraça tant els grans clàssics com
els compositors contemporanis i inclou tots els gèneres musicals». Això vol dir
que darrere l’orquestra hi ha un treball importantíssim d’adaptació de totes les
partitures per a aquesta formació tan singular.
A part de diverses gires per la geografia espanyola i europea, realitzen una
labor de difusió i promoció d’aquest tipus d’orquestres (en diuen de plectre), com
ho demostra l’organització de successives edicions del festival Trobada de Música
Llaudística.
I avui els tenim aquí per fer-nos passar una vetllada distreta i amable, amb
una música que ben segur ens resultarà molt familiar en la seva major part.
Al final del concert us oferirem el refresc habitual.
Amb tots nosaltres, i sota la direcció tècnica d’Andrés Ángel Sánchez
García, i musical de Miguel Ángel Sánchez Martín:
Laud’Ars, Orquestra de Llaüts de Barcelona.

INTÈRPRETS
LAUD’ARS
ORQUESTRA
BARCELONA

DE

LLAÜTS

DE

És el resultat d’un projecte musical
iniciat l’any 1983, quan es forma la
seva precursora, l’Agrupación Laudística Cierzo (ALC). El seu fundador, Andrés Ángel Sánchez García,
inicia llavors una trajectòria que culmina amb Laud’Ars, l’Orquestra de
Llaüts de Barcelona.
En la seva història, l’ALC ha ofert
múltiples concerts. L’any 1990 va
viatjar a Rússia (Moscou i Sibèria)
formant part de la companyia Cámara de la Corona. Ha estat convidada a participar en certàmens i festivals
musicals celebrats en bona part de la
geografia espanyola, com ara el Quinto Festival Internacional de Plectro
«Francisco Tàrrega» a Vila-real, l’any
1994; a Aranjuez, en la desena edició
del seu Festival de Plectro, l’any 1998;
o més recentment al Tercer Festival de
Música de Pulso y Púa Ciudad de
Pamplona, l’any 2000. A part d’aquests viatges, les experiències de

l’orquestra han estat íntimament lligades a Barcelona, on resideixen la
major part dels seus components.
Actuacions com la de l’Ateneu Barcelonès o les del Gran Teatre del
Liceu en són una bona prova, i és destacable la seva participació a Doña
Francisquita (1988), dirigida per
Maximiano Valdés.
Amb l’objectiu de la difusió i la
promoció de les orquestres de plectre, ha organitzat successives edicions del festival Trobada de Música
Llaudística, on es reuniren agrupacions i solistes relacionats amb el
món de la guitarra i el plectre. L’any
1997 va participar, com a soci fundador, en la creació de la Federación
Española de Guitarra e Instrumentos
de Plectro (FEGIP).
Laud’Ars està formada per vint
músics i una secció interina de percussió.
L’especial interès per la música
clàssica d’autors espanyols ha estat
una de les característiques d’aquesta
agrupació musical. Tot i això, el seu
repertori és molt divers –abraça tant
els grans clàssics com els compositors
contemporanis– i inclou tots els
gèneres musicals.
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Altres Concerts
079
C a p e l l a d e s, 2 0 d e j u l i o l d e l 2 0 0 2

CONCERT

DE

PROFESSORS

TERCER CURS

DE

LIED

Assumpta Mateu, soprano
Francisco Poyato, piano

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

EDUARD TOLDRÀ
En commemoració del 40è aniversari de la seva mort

Els obercocs i les petites collidores
A l’ombra del lledoner
Maig
Cançó de l’amor que passa
Cançó incerta
Cançó de passar cantant
Canticel
Romança sense paraules
Cantarcillo
La zagala alegre
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S EGONA

PART

FRANZ SCHUBERT

Du liebst mich nicht, op. 59/1, D. 756
Dass sie hier gewesen, op. 59/2, D. 775
Du bist die Ruh, op. 59/3, D. 776
Lachen und Weinen, op. 59/4, D. 777
Der Schmetterling, op. 57/1, D. 633
Gretchen am Spinnrade, op. 2, D. 118
Nacht und Träume, op. 43/2, D. 827
Auflösung, D. 807
An den Mond, op. 57/3, D. 259 i D. 296
Delphine, op. 124/1, D. 857

P R E S E N TAC I Ó
En consideració als alumnes, faré la presentació del concert en català, en castellà
i en anglès.
Bona nit i benvinguts tots a aquest concert de presentació dels professors
Assumpta Mateu, soprano, i Francisco Poyato, piano, responsables del Tercer
Curs de Lied que comença demà.
Aquest any han volgut dedicar tota una primera part a Toldrà, en commemoració del 40è aniversari de la seva mort, i tota una segona part a Schubert. A
diferència d’altres anys en què s’oferia la traducció catalana de llengües estrangeres recitada pels altaveus per la mateixa Assumpta, aquesta vegada trobareu la
traducció escrita en els comentaris.
Enguany no repetirem la categoria dels intèrprets (ja ho vam fer en la 2a
edició), però sí que us direm un fet significatiu: més de la meitat dels alumnes
són repetidors. Això indica clarament l’alt nivell de les classes que es fan en
aquest curs, més enllà de l’apreciació artística que ens mereix aquesta parella de
professors, entranyable per als qui els coneixem de temps.
Després us oferirem el refresc habitual.

Amb tots nosaltres:
Assumpta Mateu, soprano, i
Francisco Poyato, piano.

INTÈRPRETS
ASSUMPTA MATEU
Soprano
Neix a Manresa l’any 1970. Estudia
violí, cant i òpera a Barcelona, segueix els estudis superiors de cant a
la Hochschule Mozarteum de Salzburg i cursa l’especialitat de Lied
amb Mitsuko Shirai i Hartmut
Höll.
Guanyadora de diversos concursos internacionals.
Entre els títols operístics que ha
protagonitzat es destaquen L’Incoronazione di Poppea, de Monteverdi, Lo
Speziale, de Haydn, L’Elisir d’Amore i
Don Pasquale, de Donizetti, La Bohème, de Puccini o Die Fledermaus, de
Strauss.

En el camp de l’oratori ha cantat
de Bach a Honegger, passant per
Haydn i Mozart.
L’han acompanyada orquestres
com la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la Simfònica del
Liceu, la Sinfónica de Madrid, la
Kölner Rundfunk Orchester, la de
Radio Televisión Española, la Filarmónica de Bogotá, la Gulbenkian de
Lisboa, l’Arcata Kammerorchester de
Stuttgart o l’English Chamber Orchestra, i directors com Salvador Mas,
Christopher Hogwood, García-Navarro o Ralf Gothóni.
Com a cantant de Lied forma
duo amb el pianista Francisco Poyato, amb qui ha treballat des dels seus
primers anys d’estudianta.
Actualment també és professora
de cant i de Lied a la nova Escola
Superior de Música de Catalunya.
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FRANCISCO POYATO
Piano
Nascut l’any 1965, realitza estudis
superiors de piano, composició i direcció d’orquestra a Barcelona i Badalona. Cursà l’especialitat de Lied
amb Hartmut Höll a la Universität
Mozarteum de Salzburg. Ha rebut
classes magistrals de piano de Frédéric Gevers, Maria Curcio o Dimitri Bashkirov, entre altres, i de Lied
amb Edith Mathis, Dietrich FischerDieskau i Thomas Hampson.
És guanyador de diversos premis,
tant com a solista com en el camp
del Lied.
Del 1995 al 2001 exerceix de professor al Departament de Cant de la
Universität Mozarteum de Salzburg,
essent també convidat com a docent
a la Sommerakademie d’aquest prestigiós centre. D’ençà de la creació,
l’any 2001, de l’Escola Superior de
Música de Catalunya, s’encarrega
–juntament amb la soprano Assumpta Mateu– de l’assignatura de Lied
per a duos de cant i piano.
Ha ofert concerts a Catalunya, Espanya, Àustria, Alemanya i Croàcia.

ASSUMPTA MATEU I
FRANCISCO POYATO
Treballen junts d’ençà de la seva
època d’estudiants al Conservatori
de Manresa, i com a duo van guanyar el Concurs Paper de Música de
Capellades l’any 1990. Més tard, al

Mozarteum de Salzburg, estudiaren
plegats a la classe de Lied dels professors Hartmut Höll i Mitsuko Shirai
–un dels duos més representatius del
Lied alemany, i en estreta relació
professional amb Fischer-Dieskau i
Elisabeth Schwarzkopf.
En la vida concertística, Assumpta
Mateu i Francisco Poyato han donat
sempre prioritat al duo que formen.
Junts han actuat a nombrosos festivals internacionals, com els de Torroella de Montgrí, Granada, Leiria,
Europäisches Musikfest de Münster,
el Cicle de Lied «Conxita Badia» de
l’Auditori de Barcelona, la Schubertíada de Vilabertran, etc.
Estan molt interessats a donar a conèixer el Lied al nostre país, tant a
nivell de públic com en la formació
d’intèrprets d’aquest gènere. És per
això que d’ençà de la creació de l’Escola Superior de Música de Catalunya es fan càrrec de l’especialitat de
Lied, impartint les classes com a duo.

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
EDUARD TOLDRÀ
En commemoració del 40è aniversari de la seva mort

Els obercocs i les petites collidores
Poeta: Josep Carner (1884-1970)
Diu Iris a Mirtila:
O, amiga, jo no sé...
Tants obercocs hi deixes
damunt l’obercoqué?
O Iris, prou m’agrada
menjar-ne a torbellins
i sentir l’or alegre
com raja boca endins.
Més arriba el mal temps
i a prop d’un flam furient
jo sento en la teulada
dansar teules i vent
i em plau quan nostra mare
veient-nos entristits
i com freguem els nassos
i com bufem els dits,
ens dugui riolera
quan cau la neu a flocs
un pot amb confitures
de préssecs i obercocs.

A l’ombra del lledoner
Poeta: Tomàs Garcés (1901-1993)
A l’ombra del lledoner
una fadrineta plora.
La tarda mor dalt del cim
i llisca per la rossola,
l’esfilagarsen els brucs,
la tenebra se l’emporta.
La noia plora d’enyor:
el lledoner no fa ombra.
Fadrina, l’amor és lluny;
enllà, la carena fosca.

Si passava un cavaller...
Du el cavall blanc de la brida.
L’arbre li dóna repòs,
l’oratge, manyac, arriba.
Al cel la llum de l’estel
és la rosada del dia.
– Cavaller, l’amor és lluny;
amb l’ombra i el cant fugia.
– Fadrina, l’amor és lluny;
per verdes prades camina.
La nit sospira, la nit,
el bosc, la riera clara.
Les branques del lledoner
són fines i despullades;
fulla i ocell n’han fugit,
però hi crema l’estelada.
Fadrina, l’amor és lluny;
demana’l a punta d’alba
quan l’ombra del lledoner
s’allarga com un miracle.

Maig
Poeta: Trinitat Catasús (1887-1940)
Terra qui floreix,
mar qui s’hi encanta,
suavíssim bleix
de vida triomfanta.
Pluges cristal·lines,
aigües reflexant
tendròs infantines
qui riuen brillant.
Claretat sonora,
núvol qui s’hi perd,
aura qui aixamora
la tendror del verd.
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Bordoneig suau
d’abelles. Profunda,
silenciosa pau
d’una hora fecunda.

La riera s’ha aturat
per escoltar la tonada.
Les noies criden l’amor
mentre la tarda s’escapa.

Món rejovenit,
amor qui hi esclata,
deliciós oblit
de les nits de plata

Amor passava de llarg,
amor,
rialles i fressa d’ales.

quan el pleniluni
de Maig, silenciós,
de qualque infortuni
sembla dir a les flors.

Cançó de l’amor que passa
Poeta: Tomàs Garcés (1901-1993)
A l’ombra d’un taronger
tres minyonetes cantaven.
L’una té la trena d’or,
l’altra és bruna i solellada,
la més xica duu la llum
dels estels a la mirada.
Amor passava de llarg,
amor,
rialles i fressa d’ales.
La primavera ha arribat
i el cel és color de plata.
Els crits dels ocells són curts
i espessos com la pinassa.
La veu de les noies és
ondulant com una flama.
Amor passava de llarg,
amor,
rialles i fressa d’ales.
Si un sospir sembla l’oreig,
el cant fa remor d’onada
i l’aire és més fresc i fi
que l’arena de la platja.
Rera el taronger hi ha el mar
i el cant fa remor d’onada.
Amor passava de llarg,
amor,
rialles i fressa d’ales.
Les donzelles van cantant
amb una veu prima i clara.

La trena, el llavi, l’esguard,
s’encenen sota les branques.
Primavera va dictant
la musica i les paraules:
a l’ombra d’un taronger
tres minyonetes cantaven...
Amor, no passis de llarg,
amor,
posa un bes a cada galta.

Cançó incerta
Poeta: Josep Carner (1884-1970)
Aquest camí tan fi, tan fi,
qui sap on mena!
És a la vila o és al pi
de la carena?
Un lliri blau, color de cel,
diu: vine, vine!
Però: no passis! diu un vel
de teranyina.
Serà drecera del gosat,
rossola ingrata
o bé un camí d’enamorat,
colgat de mata?
És un recer per adormir
qui passa pena?
Aquest camí tan fi, tan fi,
qui sap on mena?
Qui sap si trist o somrient
acull a l’hoste?
Qui sap si mor sobtadament
sota la brosta?
Qui sabrà mai aquest camí
a què em convida?
I és camí incert cada matí,
n’és cada vida!

Cançó de passar cantant

Canticel

Poeta: Josep M. de Sagarra (1894-1961)

Poeta: Josep Carner (1884-1970)

Si ve l’abril tremolant,
i el ventet que no reposa,
i el perfum de Dijous Sant,
noia, no cullis la rosa;
passa cantant.

Per una vela en el mar blau
daria un ceptre;
per una vela en el mar blau
ceptre i palau.

Si les trampes van picant,
si treuen vestits de festa
la geganta i el gegant,
noia, no llencis ginesta;
passa cantant.
Si la gent ploriquejant
camina amb la vista baixa,
si va la creu endavant,
noia, no guaitis la caixa,
passa cantant.
Si t’escomet un galant,
tot tendresa, tot deliris,
defallint i sospirant,
no l’escoltis ni te’l miris;
passa cantant.
Si una vella xiuxejant
t’augura una mala estrella,
o et diu que se’t marciran
aquests aires de poncella,
i aquesta galta tan bella
no durarà ni un instant,
noia, riu-te’n de la vella,
passa cantant!

Per l’ala lleu d’una virtut
mon goig daria,
i el tros que em resta,
mig romput, de joventut.

Romança sense paraules
Poeta: Joan Maragall (1860-1911)
En la pica de la font
neda una rosa vermella;
acotada al raig del broc
hi beu una joveneta;
per la barba i coll avall
li regala l’aigua fresca;
els germanets més petits
riu que riu de la mullena;
ella riu i beu ensems
i al capdavall s’ennuega.
Tots se posen a xisclar,
s’esvaloten i s’alegren,
i el més petitet de tots,
en bressol dins la caseta,
al sentir aquell brogit,
tot nuet, riu i perneja
i es posa a cantar tot sol
una romança sens lletra.

705

Cantarcillo

La zagala alegre

Poeta: Lope de Vega (1562-1635)

Poeta: Pablo de Jérica (1781-1841)

Pues andáis en las palmas,
ángeles santos,
¡que se duerme mi Niño,
tened los ramos!

A una donosa zagala
su vieja madre reñía
cuando pasaba las horas
alegres, entretenidas;
y ella a su amor disculpando,
con elocuencia sencilla,
cantando al son del pandero,
así mil veces decía:

Palmas de Belén,
que mueven airados
los furiosos vientos
que suenan tanto,
no le hagáis ruido,
corred más paso:
¡que se duerme mi Niño,
tened los ramos!

Ahora que soy niña, madre,
ahora que soy niña,
déjeme gozar ahora,
sin que así me riña.

El Niño divino,
que está cansado
de llorar en la tierra,
por su descanso,
sosegar quiere un poco
del tierno llanto:
¡que se duerme mi Niño,
tened los ramos!

¿Qué mal nos hace Salicio
si cuando pasa me mira,
y me tira de la saya
o en el brazo me pellizca?
No piense, madre, que busca
mi deshonra; no lo diga:
mi gusto sólo, y su gusto,
queriéndome así codicia.

Rigurosos hielos
le están cercando,
ya veis que no tengo
con qué guardarlo;
ángeles divinos
que vais volando,
¡que se duerme mi Niño,
tened los ramos!

Ahora que soy niña, madre,
ahora que soy niña,
déjeme gozar ahora,
sin que así me riña.
Cuando casada me vea,
hecha mujer de familia,
me sobrarán mil cuidados,
me faltará mi alegría.
Por eso quisiera, madre,
pasar alegre los días
que me restan de soltera
en bailes, juegos y risas.
Ahora que soy niña, madre,
ahora que soy niña,
déjeme gozar ahora,
sin que así me riña.

S EGONA PART *
FRANZ SCHUBERT
Du liebst mich nicht

Tu no m’estimes

Poeta: August von Platen (1796-1835)
Mein Herz ist zerrissen, du liebst mich nicht!
Wiewohl ich dir flehend und werbend erschien,
und liebebefliessen, du liebst mich nicht!
Du hast es gesprochen, mit Worten gesagt,
mit allzu gewissen, du liebst mich nicht!
So soll ich die Sterne, so soll ich den Mond,
die Sonne vermissen, du liebst mich nicht!
Was blüht mir die Rose, was blüht der Jasmin,
was blühn de Narzissen, du liebst mich nicht!

Tinc el cor esquinçat, tu no m’estimes!
Per molt que jo m’he mostrat suplicant i cortejant
i aplicat en l’amor, tu no m’estimes!
Tu ho has dit, n’has pronunciat els mots,
amb tota consciència, tu no m’estimes!
I he de trobar a faltar els estels, la lluna,
el sol? Tu no m’estimes!
Per què em floreix la rosa, per què em floreix el gessamí,
per què em floreixen els narcisos? Tu no m’estimes!

Dass sie hier gewesen

Que ella ha estat aquí

Poeta: Friedrich Rückert (1788-1866)
Dass der Ostwind Düfte
hauchet in die Lüfte,
dadurch tut er kund
dass du hier gewesen!

Que el perfum de Llevant
aleni en els aires,
em fa saber
que tu has estat aquí!

Dass hier Tränen rinnen,
dadurch wirst du innen,
wär’s dir sonst nicht kund,
dass ich hier gewesen!

Que aquí s’escolin les llàgrimes
fa que tu hi siguis a dins,
si no, no hauries sabut
que jo he estat aquí!

Schönheit oder Liebe,
ob versteckt sie bliebe,
Düfte tun es und Tränen kund,
dass sie hier gewesen!

Bellesa o amor,
encara que romanguin ocults,
perfums i llàgrimes fan saber
que han estat aquí!

Du bist die Ruh

Tu ets la calma

Poeta: Friedrich Rückert (1788-1866)
Du bist die Ruh,
der Friede mild,
die Sehnsucht du,
und was sie stillt.

Tu ets la calma,
la dolça pau,
tu l’anhel
i allò que el fa callar.

Ich weihe dir
voll Lust und Schmerz
zur Wohnung hier
mein Aug und Herz.

Jo et consagro,
ple de goig i de dolor,
els ulls i el cor
perquè hi visquis tu.

Kehr ein bei mir
und schliesse du
still hinter dir
die Pforten zu.

Vine a allotjar-t’hi,
i darrere teu
tanca la porta
en silenci.

* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.

707

Treib andern Schmerz
Aus dieser Brust!
Voll sei dies Herz
von deiner Lust.

Fes fora tot altre dolor
d’aquest pit!
Que aquest cor
s’ompli del teu goig!

Dies Augenzelt,
von deinem Glanz
allein erhellt,
o füll es ganz!

El tendal dels meus ulls
només amb la teva brillantor
s’il·lumina,
omple’l del tot!

Lachen und Weinen

Riure i plorar

Poeta: Friedrich Rückert (1788-1866)
Lachen und Weinen zu jeglicher Stunde
ruht bei der Lieb auf so mancherlei Grunde.
Morgens lacht ich vor Lust,
und warum ich nun weine
bei des Abendes Scheine,
ist mir selb’ nicht bewusst.

Riure i plorar a cada moment
va junt amb l’amor per qualsevol motiu.
Al matí ric de plaer,
i per què ara ploro
amb la llum del crepuscle,
jo mateix ho desconec.

Weinen und Lachen zu jeglicher Stunde
ruht bei der Lieb auf so mancherlei Grunde.
Abends weint ich vor Schmerz;
und warum du erwachen
kannst am Morgen mit Lachen,
muss ich dich fragen, o Herz.

Plorar i riure a cada moment
va junt amb l’amor per qualsevol motiu.
Al vespre ploro de dolor;
i per què pots despertar-te
al matí amb una rialla,
t’ho haig de preguntar, cor meu.

Der Schemetterling

La papallona

Poeta: Friedrich von Schlegel (1772-1829)
Wie soll ich nicht tanzen?
es macht keine Mühe,
und reizende Farben
schimmern hier im Grünen.

Com no he de ballar?
No cansa pas gens,
i colors encisadors
brillen aquí en la verdor.

Immer schöner glänzen
meine bunten Flügel,
immer süsser hauchen
alle kleinen Blüten.

Cada cop més boniques
em llueixen les ales multicolors,
cada cop més dolces
alenen les petites flors.

Ich nasche die Blüten,
ihr könnt sie nicht hüten.

Jo llaminejo les flors,
no podeu pas protegir-les.

Wie gross ist die Freude,
sei’s später oder frühe,
leichtsinnig zu schweben
über Tal und Hügel!

Que gran és la joia,
sigui tard o sigui d’hora,
de volar amb frivolitat
sobre valls i turons!

Wenn der Abend säuselt,
seht ihr Wolken glühen;
wenn die Lüfte golden,
scheint die Wiese grüner.

Quan el vespre xiuxiueja
veieu brillar núvols;
quan els aires es dauren
el prat apareix més verd.

Ich nasche die Blüten,
ihr könnt sie nicht hüten.

Jo llaminejo les flors,
no podeu pas protegir-les.

Gretchen am Spinnrade

Margarida a la filosa

Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) (Del Faust)
Meine Ruh ist hin,
mein Herz ist schwer,
ich finde sie nimmer
und nimmermehr.

He perdut la pau,
el cor em pesa,
no la trobaré mai,
mai més.

Wo ich ihn nicht hab,
ist mir das Grab,
die ganze Welt
ist mir vergällt.

On no el tinc a ell
és per a mi la tomba,
el món sencer
se m’ha amarguejat.

Mein armer Kopf
ist mir verrückt,
mein armer Sinn
ist mir zerstückt.

El meu pobre cap
m’ha embogit,
el meu pobre seny
se m’ha esmicolat.

Meine Ruh ist hin (...)

He perdut la pau (...)

Nach ihm nur schau ich
zum Fenster hinaus,
nach ihm nur geh ich
aus dem Haus.

Vers ell guaito només
finestra enllà,
surto de casa
només vers ell.

Sein hoher Gang,
sein edler Gestalt,
seines Mundes Lächeln,
seiner Augen Gewalt.

El seu caminar alterós,
la seva noble figura,
el somrís dels seus llavis,
la força del seu esguard.

Und seine Rede
zauberfluss,
sein Händedruck
und, ach, sein Kuss!

I la màgia
del seu parlar,
la seva abraçada
i, ah, el seu bes!

Mein Busen drängt
sich nach ihm hin.
Ach dürft ich fassen
und halten ihn,

El pit m’empeny
a buscar-lo arreu.
Ah, si pogués tocar-lo
i retenir-lo,

und küssen ihn
so wie ich wollt,
an seinen Küssen
vergehen sollt!

i besar-lo
com jo voldria,
en els seus besos
moriria!

Meine Ruh ist hin,
mein Herz ist schwer.

He perdut la pau,
el cor em pesa.
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Nach und Träume

Nit i somnis

Poeta: Matthäus von Collin (1779-1824)
Heilige Nacht, du sinkest nieder;
nieder wallen auch die Träume,
wie dein Mondlicht durch die Räume,
durch der Menschen stille Brust.
Die belauschen sie mit Lust;
rufen, wenn der Tag erwacht:
Kehre wieder, heilge Nacht!
Holde Träume, kehret wieder!

Nit santa, ja davalles;
davallen també els somnis,
com el clar de lluna per les cambres,
pel pit silent dels homes.
Ells els espien amb delit;
i criden quan es desvetlla el dia:
torna, nit santa!
Somnis amables, torneu!

Auflösung

Desenllaç

Poeta: Johann Mayrhofer (1787-1836)
Verbirg dich, Sonne,
denn die Gluten der Wonne
versengen mein Gebein;
verstummet, ihr Töne,
Frühlinsschöne, flüchte dich
und lass mich allein!

Amaga’t, sol,
perquè les roentors de l’alegria
m’abrusen l’ossada;
emmudiu, sons,
bellesa de la primavera, escapa’t
i deixa’m sol!

Quillen doch aus alen Falten
meiner Seele liebliche Gewalten,
die mich umschlingen,
himmlisch singen.
Geh unter, Welt,
und störe nimmer und nimmer
die süssen ätherischen Chöre.

Brolleu, però, de tots els plecs
les amoroses forces de la meva ànima,
que m’envolten,
que canten celestials.
Ensorra’t, món,
i no molestis mai ni mai
els dolços, eteris cors.

An den Mond

A la lluna

Poeta: Ludwig Christian Hölty (1748-1776)
Geuss, lieber Mond, geuss deiner Silberflimmer
durch dieses Buchengrün,
wo Phantasien und Traumgestalten
immer vor mir vorüber fliehn.

Vessa, lluna estimada, vessa la teva argentina llum
tremolosa, per entre la verdor d’aquests faigs,
on figures de fantasia i somni
sempre passen volant davant meu.

Enthülle dich, dass ich die Stätte finde,
wo oft men Mädchen sass,
und oft, im Wehn des Buchbaums und der Linde,
der goldnen Stadt vergass.

Treu-te el vel, que jo pugui trobar els llocs
on sovint seia la meva noia,
i sovint en el plany del faig i del til·ler
oblidava la ciutat daurada.

Enthülle dich, dass ich des Strauchs mich freue,
der Kühlung ihr gerauscht,
und einen Kranz an jeden Anger streue,
wo sie den Bach belauscht.

Treu-te el vel, que pugui gaudir del ram
que li murmura frescor
i escampa una corona sobre cada prada
on ella s’escolta el rierol.

Dann, lieber Mond, dann nimm den Schleier wieder,
un traur’ um deinen Freund,
und weine durch den Wolkenflor hernieder,
wie dein verlassner weint!

Llavors, lluna estimada, llavors torna a agafar el vel
i estigues de dol pel teu amic,
i plora a través de la capa de núvols
com plora el teu abandonat.

Delphine

Delphine

Poeta: Wilhelm von Schütz (1776-1847)
Ach, was soll ich beginnen vor Liebe?
Ach, wie sie innig durchdringet mein inn’res,
Siehe, Jüngling, das kleinste vom Scheitel
bis zur Sohl’ ist dir einzig geweihet,
o Blumen! verwelket, euch pfleget
nur, bis sie Lieb’ erkennet, die Seele.

Ai, què he de fer amb l’amor?
Ai, com em forada per dins!
Mira, jove, la més insignificant
de cap a peus a tu sol es consagra.
Oh, flors! Marciu-vos, només se us cuida
fins que l’ànima reconeix l’amor.

Nichts will ich tun, wissen und haben,
Gedanken der Liebe, die mächtig mich fassen.
Gedanken der Liebe nur tragen.
Immer sinn’ ich, was ich aus Inbrunst wohl könne tun,
doch zu sehr hält mich Liebe in Druck,
nichts, nichts lässt sie zu.

No vull fer, saber ni tenir res.
Pensaments d’amor que em tenen agafada amb força.
Només vull portar pensaments d’amor.
Sempre rumio què podria fer de tant fervor,
però l’amor em té massa pressionada.
Res, res pot alliberar-lo.

Jetzt, da ich liebe, möcht’ ich erst leben, und sterbe.
Jetzt, da ich liebe, möcht’ ich hell brennen, und welke.
Wozu auch Blumen reihen und wässern?
Entblättert! So siehet, wie Liebe mich entkräftet,
sein Spähen. Der Rose Wange will bleichen,
auch meine, ihr Schmuck zerfällt, wie verscheinen
[die Kleider.

Ara que estimo, per primer cop vull viure, i moro.
Ara que estimo, amb claror vull cremar, i em marceixo.
Per què plantar i regar flors? Desfulleu-vos.
Així veureu com l’amor em pren les forces,
el seu atalaiar. La galta de rosa vol empal·lidir,
també la meva, que perd el seu joiell
[com els vestits perden la lluentor.

Ach, Jüngling, da du mich erfreuest durch Treue,
wie kann mich mit Schmerz so bestreuen die Freude?
Ach, Jüngling, da du mich erfreuest mit Treue,
wie kann mich mit Schmerz so bestreuen die Freude?
Ach, was soll ich beginnen vor Liebe,
ach, was vor Liebe, vor Liebe?

Ai, jove, quan tu m’alegres per la teva fidelitat,
com pot l’alegria empolsegar-me amb dolor?
Ai, jove, quan tu m’alegres amb la teva fidelitat,
com pot l’alegria empolsegar-me amb dolor?
Ai, què he de fer amb l’amor?
Ai, què amb l’amor, amb l’amor?
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MÚSICA

DE JAZZ-BLUES

Manel Camp, piano
Horacio Fumero, contrabaix
Dave Pybus, saxos tenor i soprano
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PART

In a sentimental mood

DUKE ELLINGTON

Tenderly

WALTER GROSS

Things aint what they used to be

DUKE ELLINGTON

It never entered my mind

MILES DAVIS

Caravan

DUKE ELLINGTON

S EGONA

PART

Pas a pas

MANEL CAMP

Desassossec

MANEL CAMP

Gràcies per la propina

MANEL CAMP

Blaus

MANEL CAMP

MxM

MATTHEW SIMON

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquesta sessió especial de Música de Jazz-Blues a càrrec de Manel Camp, piano; Dave Pybus, saxos tenor i soprano, i Horacio
Fumero, contrabaix.
Dave Pybus ve per substituir el trompeta Matthew Simon. Diu el seu currículum que és un canadenc que viu des de fa més de vint anys a Barcelona i
col·labora tant amb artistes del país (és el cas d’avui) com amb artistes internacionals: Stevie Wonder, Thad Jones, etc.
Horacio Fumero, contrabaix, és argentí i des de l’any 1980 s’està a Barcelona. Ha format part del trio de Tete Montoliu fins a la seva mort. I ha treballat
també amb una infinitat d’artistes internacionals: Freddie Hubbard, Johnny
Griffin, etc. Actualment col·labora amb una sèrie d’orquestres, entre les quals es
destaquen la de cambra del Teatre Lliure i la Ciutat de Barcelona.
I, finalment, en Manel Camp al piano, el gran artista de casa nostra que
ens ha honorat amb la seva presència diverses vegades en aquesta sala. Només
ell ja té una colla pròpia de seguidors que li reconeixen el seu art jazzístic acompanyat d’un gran talent musical de molts anys, no solament en tant que intèrpret sinó també com a compositor. Una bona mostra la tindrem en el programa
d’avui, on les seves composicions catalanes completaran la primera part d’obres
americanes, sobretot del gran Duke Ellington.
Després d’aquesta prometedora sessió, us oferirem el refresc habitual.
Aquells a qui la música acompanya a picar de mans, o fer petar els dits, participant així d’una manera més activa del jazz, estan convidats a fer-ho.
Amb tots nosaltres,
Manel Camp, piano
Horacio Fumero, contrabaix
Dave Pybus, saxos tenor i soprano.

INTÈRPRETS
MANEL CAMP
Piano
Neix a Manresa. Estudia piano al
Conservatori Superior Municipal
de Barcelona i composició contemporània i orquestració amb Joan
Guinjoan. L’any 1970, crea Fusioon,
juntament amb Santi Arisa, el seu
germà Jordi i Martí Brunet, grup de
música progressista amb el qual realitza nombroses actuacions, tant al país
com a l’estranger. A partir del 1975 es
dedica a la composició i als arranjaments musicals, col·laborant amb Lluís
Llach, M. del Mar Bonet i Raimon,
entre d’altres. L’any 1982 funda el
Manel Camp Trio, més tard el duet de
pianos amb Josep Mas «Kitflus» i, el
1985, edita el seu primer disc de
piano en solitari, començant una carrera personal que l’ha portat pels festivals de jazz més importants. El 1991
forma el duet Contrast amb la pianista clàssica Ludovica Mosca, fusionant
el barroc amb el jazz; el 1994,
l’Acustic Jazz Quintet, amb Matthew
Simon, i, darrerament, els anys 1998 i
1999, ha publicat dos CD interpretant en clau de jazz les cançons més
emblemàtiques de la Nova Cançó.
També ha compost la banda sonora
d’una dotzena de pel·lícules, diversos
ballets i obres de cambra, i té enregistrats més de 20 discos. Actualment és
el cap del departament de jazz de
l’Escola Superior de Música de Cata-

MANEL CAMP

lunya, ha estat director musical de
l’Aula de Música Moderna i Jazz
de Barcelona, va crear el Taller de
Música Moderna Esclat de Manresa
i ha col·laborat amb el Taller de Músics de Barcelona, a més d’impartir
cursos i seminaris arreu de l’Estat.

HORACIO FUMERO
Contrabaix
Neix a Cañada Rosquin (Argentina)
i estudia música al Conservatori
Municipal Manuel de Falla de Buenos Aires i al Conservatori Superior
de Música de Ginebra (Suïssa).
Juntament amb Gato Barbieri,
participa al Montreux Jazz Festival
i pren part en els principals festivals
d’Europa. Prossegueix els seus estudis a Ginebra i col·labora amb l’Orchestre à Cordes de Lausana i amb
diversos grups de jazz.
L’any 1980 s’estableix a Barcelona
i s’integra al trio estable de Tete Montoliu, amb qui participa en festivals,
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HORACIO FUMERO

programes de televisió i enregistraments fins a la mort del Tete (1997).
Ha treballat també amb Freddie
Hubbard, Johnny Griffin, Horace
Parlan, Danilo Pérez, Jor Newman,
Idris Muhammad, Cedar Walton, Sal
Nistico, Jerome Richardson, Oliver
Jones, Woody Shaw i Philip Catherine, entre d’altres.
Actualment col·labora amb l’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure,
l’Orquestra Simfònica de Granada, la
Melva Houston, l’Orquestra Ciutat
de Barcelona, l’Orquestra de Cambra Andrés Segovia de Madrid, amb
el Lluís Vidal Trio, i forma duo amb
Albert Bover.
És professor de l’Escola Superior
de Música de Catalunya i de l’Aula de
Jazz de Barcelona.

DAVE PYBUS

DAVE PYBUS
Saxos tenor i soprano
Aquest canadenc, que viu des de fa
més de vint anys a Barcelona, és un
veterà de formacions locals com
l’Orquestra Mirasol, Transatlàntic,
Princes of Time o Shamtime.També
ha col·laborat amb una gran varietat
d’artistes internacionals com Stevie
Wonder, Thad Jones, Al Cohn o Jack
MacDuff.
Ha actuat per tot l’Estat espanyol
amb moltes formacions diferents de
jazz i funk.
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CONCERT

DE

GUITARRA

I

PIANO

Jaume Torrent, guitarra
Ludovica Mosca, piano
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P RIMERA

PART

Fantasia per a piano i guitarra,
op. 145

M. CASTELNUOVO-TEDESCO

Andantino. Un poco più mosso e scorrevole
Sempre mosso e festoso
Vivacissimo

Concert per a guitarra i corda núm. 1, op. 52

JAUME TORRENT

Vigorosamente allegro
Lento ed espressivo
Brioso e ritmico

S EGONA

PART

Tres danses concertants, per a guitarra sola

LEO BROUWER

Allegro. Andantino. Allegro
Allegro moderato
Toccata

Concierto de Aranjuez,
per a guitarra i orquestra
Allegro con spirito
Adagio
Allegro gentile

JOAQUÍN RODRIGO
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert d’avui a càrrec de Jaume Torrent, guitarra,

i
Ludovica Mosca, piano, que coincideix amb l’aniversari: catorze anys de Paper
de Música!
Jaume Torrent i Ludovica Mosca són grans professionals, dedicats totalment
a la música en tots els seus vessants: concertistes-solistes, intèrprets de cambra,
pedagogs, investigadors, i compositors pel que fa a en Jaume Torrent. De fet, els
hem tingut aquí il·lustrant aquesta versatilitat. La Ludovica Mosca fent duo de
pianos amb Manel Camp en un contrast de música barroca i jazz. En Jaume
Torrent fent duo amb el violinista Joseph Gold, ara farà un any. I va ser precisament llavors que vam posar fil a l’agulla amb la idea del Concierto de
Aranjuez encomanant al piano la part de l’orquestra, pràctica molt habitual en
els exàmens de cursos de nivell alt.
I, com que ells són artistes consumats, han desenvolupat la idea en forma
d’un gran concert amb obres importants d’aquelles que no són a l’abast de tothom, per fer-nos les delícies en aquest vespre de concert, en què celebrem el catorzè aniversari.
I és sempre en aquest moment que expressem públicament el nostre reconeixement a la Maria i a la Montserrat Tutusaus pels bonics ramets que amb gust
de professionals preparen sempre per als artistes, a en Gregori Aznar i a la família Monteagudo-Andrés, que també desinteressadament ens ajuden per al funcionament correcte de les sessions. I a tots vosaltres, públic assistent, que amb el
vostre respecte col·laboreu de manera tan efectiva a crear l’atmosfera ideal per
escoltar els concerts en òptimes condicions. Que per molts anys ens anem retrobant a Paper de Música!
Disposem-nos, doncs, a passar una vetllada de les que deixen un grat record
amb el guitarrista Jaume Torrent i la pianista Ludovica Mosca, per aquest catorzè aniversari.
Després hi haurà el refresc habitual.
Amb tots nosaltres aquests dos intèrprets d’excepció que són:
Jaume Torrent, guitarra,
i Ludovica Mosca, piano.

INTÈRPRETS
JAUME TORRENT
Guitarrista i compositor
Convençut que les tècniques guitarrístiques més universalment acceptades
infrautilitzen el veritable potencial
volumètric de l’instrument, inicià la
recerca d’una tècnica personal que li
permetés utilitzar-lo de forma plena,
tot preservant les qualitats estètiques
que una bona emissió del so ha de
tenir. Actualment, i com a resultat
d’aquesta recerca, Jaume Torrent posseeix una sonoritat altament vigorosa
que extreu indistintament dels diferents recursos mecànics de la tècnica
guitarrística (escales, arpegis, trèmolos, etc.) i una gamma de contrasts
dinàmics gens usuals, millorant la integració de la guitarra en grups de
cambra i orquestres i prescindint
de l’ús de mitjans d’amplificació en
auditoris, on alguns guitarristes els
utilitzen sistemàticament.
Estudia amb G. Tarragó. Des del
1975, desenvolupa una intensa i ininterrompuda activitat concertística
que l’ha portat a actuar en alguns dels
festivals internacionals de música més
importants d’Europa i a impartir cursos de guitarra a ciutats com Viena,
Rust, Châtellerault i Oviedo.
Ha estat membre durant dotze anys
del Quartet Tarragó (quatre guitarres).
Ha actuat com a solista d’orquestres com l’Orquestra de Cambra d’Israel, la de RTV Espanyola, la de RTV

Luxemburguesa, l’American Wind
Symphony, la Ciutat de Barcelona, la
Simfònica de la Ràdio Búlgara i la
Municipal de València.
El compositor J. Cervelló li ha dedicat un concert per a guitarra i orquestra titulat La sisena nit, el qual ha
enregistrat recentment per a RNE i
TVE amb l’Orquestra de RTVE.
Ha enregistrat la integral de l’obra per a guitarra sola de VillaLobos, la de Turina, obra pròpia per
a PDI i ha realitzat el primer enregistrament mundial en vídeodisc del
Concert d’Aranjuez de Rodrigo per a
Pioneer i la Fantasia per a arpa i guitarra de Montsalvatge, amb M. Barrera,
per a Columna Música. Actualment
està enregistrant l’obra completa de
G. Tarragó.
És autor d’una extensa producció
per a guitarra publicada en editorials
com Schott i Trekel (Alemanya),
Boileau, Clivis, Emec i Ópera Tres
(Espanya) i Gendai (Japó).Des del
1980 és professor de guitarra al
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Conservatori Superior de Música
del Liceu de Barcelona, on ha ocupat
el càrrec de director entre els anys
1993 i 1999.

LUDOVICA MOSCA
Piano
Considerada per la crítica i el públic
com un ferm valor del panorama musical, Ludovica Mosca desenvolupa la
seva activitat concertística i pedagògica arreu de l’Estat espanyol, Europa,
els Estats Units i Amèrica del Sud.
Disposa d’un ampli repertori que
va des dels antics clavecinistes fins als
autors més contemporanis. Imparteix
cursos sobre Bach, Haydn, música del
segle XX, improvisació, tècnica i interpretació, pedagogia del piano, relaxació corporal i memòria musical.
Nascuda a París, de pares italians,
va estudiar al Conservatori Superior
de Música del Liceu amb G. Garganta. Posteriorment amb P. Vallribera
i E. Casals i, a Anvers (Bèlgica), amb
F. Gevers al Reial Conservatori Superior de Música, obtenint el Premier Prix.
Ha realitzat enregistraments per a
RNE, la Televisió Belga i TV3.
L’any 1984 li fou concedit el Premi Internacional Alex de Vries per la
seva interpretació de la Rhapsody in
blue de Gershwin amb l’Orquestra
Filharmònica d’Anvers.
Ha estat membre fundadora del
duo Llinares-Mosca (premi al Concurs Internacional Maria Canals de
Barcelona), del Klavier Quartet de

Barcelona (Primer Premi Internacional Yamaha), del Phoenix-Trio
i del trio Bardon-Motatu-Mosca.
Des del 1991 forma el duet Contrast amb el pianista de jazz Manel
Camp, amb qui ha enregistrat tres
CD i un quart disc dedicat a l’obra
de Bach titulat Bach-Jazz.
A Barcelona és professora de piano de l’Escola de Música Juan Pedro
Carrero i de l’Escola Luthier, també
del Curs internacional de música del
segle XX a Sitges, i imparteix regularment cursos per a professors de piano a l’Escola Artmúsic.
És autora de la nova Edició Urtex
analitzada i comentada de les obres
de Bach per a teclat (Editorial Boileau) i de Sis sonates del Pare N. Casanovas (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat).
Ha enregistrat en CD l’Àlbum per
a Anna Magdalena Bach, els Petits
Preludis, la V Suite Francesa de Bach i
obres de Mozart i Corea (Editorial
Sense of Music).

R ECULL G RÀFIC
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Altres Concerts
082
C a p e l l a d e s, 1 4 d e d e s e m b r e d e l 2 0 0 2

CONCERT

DE

NADAL

Musica Bohemica de Praga
JAROSLAV KRC̆EK, direcció

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Missa popular de Nadal (estrena mundial)

JAROSLAV KRC̆EK

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Nadales de l’Europa antiga (Arranjaments: JAROSLAV KRC̆EK)
Adeste fideles (Cançó llatina)
Jesús l’infant és nat (Itàlia)
Santa nit (Àustria)
El colomí graciós de l’Arca de Noè (Bohèmia)
Nadal cantem aquí (França)
Dormi, dormi, bel bambin (Itàlia)
Lulajze Jezuniu (Polònia)
Los animales ante el nacimiento (Espanya)
Fum, fum, fum (Catalunya)
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S EGONA

PART

Nadales populars de Bohèmia i Moràvia
(Arranjaments: JAROSLAV KRC̆EK)

Escolteu, els cristians
Hi havia una sendera trepitjada
Àngel de Déu trencà el trineu
La bella Verge
Beneït siguis, Jesucrist
Déu us beneeixi aquest dia
Veniu aquí corrent
Un salze copat
Escolta’m una mica, estimada comare
Un ocellet al bosc
Intermedi de Nadal
Hola, Jacob, passen coses estranyes
Jugo amb el Pessebre

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert de Nadal a càrrec de l’Orquestra Musica
Bohemica de Praga, sota la direcció de Jaroslav Krc̆ek.
Ens visiten per tercera vegada i a hores d’ara penso que tots coneixem la seva
qualitat extraordinària, de les més elevades que passen per aquesta sala.
Ells actuen amb freqüència a l’Auditori de Barcelona amb grans obres com
són el Rèquiem de Mozart o El Messies de Händel, etc. Concretament,
diumenge passat vaig estar present al concert d’El Messies i vaig constatar:
- En primer lloc, l’auditori ple de gom a gom, tot i ser el diumenge del pont. És
fàcil d’imaginar que una bona part d’aquell públic tan nombrós era coneixedor
de la qualitat del cor, de l’orquestra i el seu director, i eren allà per gaudir-ne.
- En segon lloc l’orquestra, i el cor van sonar meravellosament en aquell espai
immens sota una direcció enèrgica i jovial. Jo em pregunto com s’ho fa
Jaroslav Krc̆ek per treure una potència tan efectiva de veus i instruments.
Evidentment, tots van ser compensats amb grans aplaudiments que els van
obligar a sortir a saludar diverses vegades.

I nosaltres, afortunats que som, tenim tota l’orquestra i els solistes aquí per
obsequiar-nos amb un gran concert de nadales: de Bohèmia i Moràvia i de
l’Europa antiga.
Aquí hi haurà un canvi en el programa. A la primera part començaran amb
una Missa composta pel mateix director Jaroslav Krc̆ek. Jo, aquesta, tarda he
sentit que assajaven i us diria, sense entendre-hi gaire, però em fa la sensació
que, és clar, és música contemporània perquè l’ha feta ell i llavors té una mica
l’aire de la música del seu país. Hem de dir que aquesta Missa que escoltarem
a la sala és de rigorosa estrena: es toca per primera vegada en públic. Dura uns
16 minuts, i ens demanen que no s’aplaudeixi fins que s’acabi. Després faran
totes les nadales de la segona part, i les de la primera part passaran a ser les de
la segona.
No vull acabar sense expressar el meu profund reconeixement a Carme Picañol, la seva agent, que fa possible aquesta sessió d’avui, que de ben segur ens
deixarà una empremta d’aquelles que duren molt de temps.
Us desitgem un bon Nadal i sobretot un bon Any Nou a tots, i ara us deixem amb:
Musica Bohemica de Praga, amb
Pavol Brslik, tenor,
Anna Hlavenková, soprano,
Roman Vocel, baix,
i Karolina Berková, contralt,
tots ells sota la direcció del director i mestre Jaroslav Krc̆ek.
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INTÈRPRETS
MUSICA BOHEMICA
DE PRAGA
Fundada a Praga per Jaroslav Krc̆ek
ara fa vint anys, les seves activitats
concertístiques se centren, sobretot,
en la interpretació d’obres dels períodes barroc i clàssic. No obstant això,
l’orquestra dedica una atenció especial a les obres contemporànies, compostes expressament per a ella de la
mà de coneguts autors txecs, i a la
música anònima, reflex de les riques
tradicions musicals txeques.
El prestigi de la formació l’ha portada a realitzar un gran nombre de
gires per tot Europa, i són tretze les
vegades que ha visitat el nostre Estat.
Així mateix, l’orquestra compta amb
una extensa discografia (més de trenta
CD) d’un repertori ampli i variat.

Conservatori de Praga, on estudia
composició amb el gran mestre txec
Miroslav Kabelác i direcció d’orquestra amb el professor Bohumil Liska.
Inicia la seva carrera professional
com a director musical de la ràdio de
Pilsen i del segell discogràfic Supraphon. Col·labora, com a director artístic, amb importants teatres de
Praga, formacions de cambra i orquestres.
Jaroslav Krc̆ek ha contribuït a millorar el nivell interpretatiu de la música barroca transcrivint nombroses
obres dels mestres del barroc txec.
Des del 1996 és el director titular
de la Filharmònica de C̆eské Budĕjovice.

PAVOL BRSLIK
Tenor
Neix l’any 1979 i inicia els estudis de
cant al conservatori de Zilina amb
Frantisek Livora, i els prossegueix

JAROSLAV KRC̆EK
Compositor i director
Nascut l’any 1939 a C̆eské Budĕjovice, ocupa un lloc destacat als cercles musicals txecs. A més de ser un
excel·lent intèrpret, és molt apreciat
com a compositor i director d’orquestra. També se’l reconeix com un
dels grans experts en música txeca
i centreeuropea.
Comença els estudis musicals a
l’escola de música Bohuslav Jeremiás
de la seva ciutat natal. Es gradua al

PAVOL BRSLIK

amb la professora Emilia Sedlonova.
Amplia els seus coneixements a
Munic al costat d’Andrej Kucarsky.
L’any 2000 guanya la medalla
d’or del Concurs Internacional Mikulas Schneider-Trnavsky, el premi
al millor concursant atorgat pel
Centre Eslovac de Música i el premi
de la Fundació Eslovaco-canadenca
que li permet oferir dos concerts al
Canadà.
Durant el mateix any obté el
premi Délégué Général de Cnipal a
França, dos primers premis a la 35a
edició del Concurs Internacional
de Cant de Karlovy Vary i els premis
Antonín Dvor̆ák i el de l’Òpera Estatal de Praga.

ANNA HLAVENKOVÁ
Soprano
Dins d’una família de músics, neix a
Stráz̆nice (Moràvia). Estudia al conservatori de Teplice amb la professora

ANNA HLAVENKOVÁ

Eva Zikmundova, especialitzant-se en
música barroca.
Ja des del 1989, la seva bella i lírica
veu comença a destacar dins dels concerts oferts amb l’agrupació Mu-sica
Antiqua Praga. Alhora, s’incorpora
com a solista a l’Orquestra Música
Bohèmica. Ambdues formacions l’han
portada de gira per tot Europa diverses vegades. La seva activitat professional inclou, a més a més, actuacions i
enregistraments amb altres grups
especialitzats en el període barroc.

ROMAN VOCEL
Baix
Nascut l’any 1964 a Praga, estudia
cant al conservatori d’aquesta ciutat.
És solista de l’Òpera Estatal de
Praga des del 1995, i les seves qualitats professionals fan que sigui molt
sol·licitat per interpretar música religiosa. Actua a oratoris, cantates i
misses ofertes per les orquestres més
prestigioses de la República Txeca.

ROMAN VOCEL
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KAROLINA BERKOVÁ
Contralt
Graduada pel conservatori de Praga,
actualment estudia a l’Acadèmia de
Música de Praga.
La seva carrera professional s’inicia quan és convidada a col·laborar
com a solista amb diverses orquestres
de cambra, centrant-se especialment
en la música religiosa.
Obté la victòria absoluta al Concurs Internacional d’Ema Destinova,
celebrat a la República Txeca l’any
1997, i al Concurs Internacional de

KAROLINA BERKOVÁ

Cant d’Antonín Dvor̆ák a Karlovy
Vary, el 2001.

R ECULL G RÀFIC
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Altres Concerts
083
C a p e l l a d e s, 2 5 d e g e n e r d e l 2 0 0 3

MÚSICA VIENESA
Emilio Moreno, violí i viola
Carles Riera, clarinet
Josep Maria Roger, fortepiano

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Sonata per a violí i piano,
en Mi menor, K. 300c

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Allegro — Tempo di menuetto

Tres valsos per a fortepiano

FERRAN SORTS

Tres cançons romàntiques per a clarinet i piano
Gretchen am Spinnrade, op. 2, D. 118

FRANZ SCHUBERT

(Versió per a clarinet i piano de CARL BAERMANN)

Beautiful dreamer
Tu sonrisa

STEPHEN FOSTER
MANUEL SAUMELL

S EGONA

PART

Trio per a clarinet, viola i piano,
en Mi b major, K. 498, «Kegelstatt»
Andante
Menuetto. Trio
Rondeaux. Allegretto

WOLFGANG A. MOZART

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert d’avui a càrrec d’Emilio Moreno, violí i viola,
Carles Riera, clarinet, i Josep M. Roger, fortepiano.
Ells són tres noms molt importants dins el món de la música, que tenen una
cosa en comú: sovint toquen amb instruments històrics, és a dir, antics.
Emilio Moreno, a part de ser considerat un dels millors especialistes en la
música espanyola dels segles XVII i XVIII, actua per tot el món convidat per
nombroses orquestres internacionals, i és viola concertí de l’orquestra de Frans
Brüggen, reconeguda mundialment per les seves versions històriques. Professor a
l’Escola Superior de Música de Catalunya, ho ha estat també de la Universitat
de Salamanca, de l’Autònoma de Mèxic i de l’Aston Magna de Nova York. És
fundador i director artístic del segell discogràfic Glossa i, com a musicòleg, ofereix
conferències a universitats europees i americanes.
Carles Riera és pioner en la introducció dels clarinets històrics al nostre país
i ha estat deixeble del compositor Josep Maria Ruera a Granollers.
En aquest punt permeteu-me un incís: Josep M. Ruera era el director de la
celebrada orquestra La Selecció de Granollers de grat record en les nostres festes
majors dels anys 50. Anaven 30 professors!, que ens delectaven amb concerts i
balls inoblidables (tocaven una selecció de Glenn Miller, divina!) en el pati de
la Lliga, ple de gom a gom.
Però tornem a Carles Riera. Ha tocat en sales destacades de llocs com Nova
York, Sydney, Londres, Amsterdam, París, Colònia, Roma i Tòquio. En el camp
dels instruments històrics ha col·laborat i ha enregistrat discos, molts d’ells premiats, amb grups rellevants. Ha ofert cursos i conferències i ha publicat centenars
d’articles a diversos mitjans de comunicació. Ha preparat i ha presentat programes de divulgació per a la Fundació «La Caixa», entre d’altres.
Josep M. Roger és un vell conegut perquè l’havíem tingut com a professor
del nostre curs «Com escoltar música» en diverses ocasions. S’ha fet construir
aquest magnífic pianoforte seguint els criteris històrics, sense deixar de banda ni
els instruments moderns ni els diversos gèneres. S’ha especialitzat en Ferran
Sorts, el músic romàntic més important de Catalunya i d’Espanya. El seu disc
amb el primer enregistrament de la integral de l’obra per a piano de Sorts ha
estat una revelació en l’àmbit internacional. Ha acompanyat músics importants
de tota mena, ha gravat concerts per a Ràdio Nacional d’Espanya, Catalunya

Música i TV3. És un pedagog d’excepció, i de la seva aula han sortit alguns
dels joves pianistes que enregistren per a multinacionals.
Tots tres han preparat un programa ple de variants: violí i fortepiano, fortepiano, clarinet i fortepiano, i, a la segona part, tot un trio de Mozart.
Estem segurs que sentirem un concert d’excepció i passarem una vetllada
d’allò més agradable.
Amb tots nosaltres, Música Vienesa amb:
Emilio Moreno, violí i viola,
Carles Riera, clarinet,
i Josep M. Roger, fortepiano.

INTÈRPRETS
EMILIO MORENO
Violí i viola
Nascut a Madrid, però resident entre
Barcelona i Amsterdam, és col·laborador de personalitats del món de la

EMILIO MORENO

música antiga i està considerat un
dels millors especialistes en la música
espanyola dels segles XVII i XVIII. Va
estudiar amb el seu pare al Conservatori Superior de Madrid. És llicenciat en filosofia per la Universitat
Complutense de Madrid i és doctor
en musicologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Becat pel
govern suís i sota la direcció de Jaap
Schröder, assoleix el diploma de solista de violí a la Schola Cantorum
Basiliensis.
Actua per tot el món convidat
per nombroses orquestres internacionals com l’Orquestra Barroca Europea i la Chapelle Royale de París,
la Stravaganza de Colònia, la Taverners de Londres, la Complesso Barocco de Venècia, el Conjunto de
Cámara de Ciutat de Mèxic i l’Estro
Armonico de Tòquio.També és viola
concertí de la The XVIIIth Century
Orchestra d’Amsterdam, dirigida per
F. Brüggen.
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Professor de violí i viola històrics a
l’Escola Superior de Música de Catalunya i a l’Escola Municipal de Música J. M. Ruera de Granollers, ho ha
estat també de la Universitat de Salamanca, de l’Autònoma de Mèxic i de
l’Aston Magna de Nova York.
Emilio Moreno és director del
grup La Real Cámara, un dels conjunts espanyols de més prestigi internacional amb una discografia
dedicada a Boccherini i a la música
espanyola del segle XVIII, i és fundador i director artístic del segell discogràfic Glossa. Com a musicòleg,
ha editat i publicat edicions de música espanyola barroca i ofereix
conferències a universitats europees
i americanes.

CARLES RIERA
Clarinet
Pioner en la introducció dels clarinets
històrics al nostre Estat, va néixer a
Granollers l’any 1956 i és director de
l’Escola Municipal de Música J. M.
Ruera d’aquesta ciutat.
Deixeble del compositor Josep
Maria Ruera, va estudiar els diversos
clarinets històrics amb Colin Lawson (Anglaterra), Hans-Rudolf Stalder (Suïssa) i Eric Hoeprich, amb
qui es va titular al Reial Conservatori de La Haia.
Ha interpretat música de cambra,
però també orquestral i com a solista, per arreu del món, en sales que
van des de la Frick Collection de
Nova York fins a l’Òpera de Sydney,

CARLES RIERA

passant pel Queen Elizabeth Hall de
Londres, el Concertgebouw d’Amsterdam, l’Òpera de París, la Sala
Philharmonia de Colònia, la Santa
Cecília de Roma i el Metropolitan
de Tòquio.
En el camp dels instruments històrics ha col·laborat i ha enregistrat discos, molts d’ells premiats, amb grups
com The English Concert, The
XVIIIth Century Orchestra, Le Concert des Nations, dirigit per Jordi
Savall, l’Europa Galante, el Nachtmusique, l’Octophoros i el New
World Basset Horn Trio. Ha tocat,
també, amb grups d’instruments moderns com l’Orquestra Philharmonia, dirigida per Antoni Ros-Marbà,
l’Orquestra de Cambra del Teatre
Lliure i l’Orquestra Ciudad de Granada, dirigides per Josep Pons, el Bach
Collegium de Munic i el Zurich Clarinet Trio, entre d’altres. Forma part
del Stadler Trio, amb el qual ha enregistrat tres discos.

JOSEP M. ROGER

Ha ofert cursos i conferències, i
ha publicat centenars d’articles a diversos mitjans de comunicació. Ha
preparat i ha presentat programes de
divulgació per a la Fundació «La
Caixa», l’Orquestra Ciudad de Granada i l’Orquestra Filharmònica de
Gran Canària, entre d’altres, i és
autor d’un programa titulat «Bromas
musicales» al teatre Lara de Madrid,
on es fa un repàs dels millors «acudits» de la música clàssica.

JOSEP MARIA ROGER
Fortepiano i piano
La seva trajectòria musical és eclèctica
i l’ha portat a interpretar música de
cambra al Concertgebouw d’Amsterdam, tocant amb piano modern, a
investigar en totes les biblioteques
on hi ha obres per a piano de Ferran
Sorts, a col·laborar, com a pianista i
arranjador musical, amb destacats

artistes del camp de la música «moderna» i a ser assistent d’Albert Attenelle, un dels seus professors.
El seu disc per a la companyia
Cantus (C9618), amb el primer enregistrament de la integral de l’obra
per a piano de Sorts, ha estat una
revelació en l’àmbit internacional.
Toca amb un excel·lent fortepiano de P. McNulty, sense deixar de
banda ni els instruments moderns
ni els diversos gèneres musicals. Ha
acompanyat cantants com Max van
Egmond i Josep Benet, instrumentistes de corda com Tanya Tomkins i
Emilio Moreno, i de vent com Eric
Hoeprich i Carles Riera. Ha gravat
concerts per a Ràdio Nacional d’Espanya, Catalunya Música i TV3, i,
recentment, ha enregistrat per primer cop (Cantus-C9622) l’obra del
compositor montserratí Felip Rodríguez (Madrid, 1760-1815).
De la seva aula a l’Escola Municipal de Música J. M. Ruera de Granollers han sortit alguns dels joves
pianistes que enregistren per a multinacionals. Col·labora en diversos
programes educatius i cursos de la
seva especialitat i ha realitzat l’edició
crítica de l’obra per a piano de Ferran Sorts (Dinsic).
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RECITAL

DE

POESIA CONTEMPORÀNIA
Llanos Salas, rapsoda
ANTONIO SORIA, piano

P RO G R A M A
Cada poema és introduït per un breu comentari sobre el seu origen o significat que
ajuda l’espectador a comprendre’l millor, a imaginar-lo, per arribar, fins i tot, a identificar-s’hi. I com a música de fons el suggeridor so del piano amb pàgines de Satie,
Granados, Falla, Turina, Brahms, Mompou…

Primavera amarilla
Soledad/Cielo
El viaje definitivo
Hombre
Digo vivir
Las moscas
Álamos dorados
Elegía a Lorca
Preciosa y el aire
Ciudad sin sueño
La sangre derramada

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

BLAS

DE

OTERO

ANTONIO MACHADO

FEDERICO GARCÍA LORCA

Unidad en ella

VICENTE ALEIXANDRE

Nanas de la cebolla
Elegía a Ramón Sijé

MIGUEL HERNÁNDEZ
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a la sessió que avui porta com a nom Recital de poesia
contemporània.
Anirà a càrrec de Llanos Salas, d’Albacete, que ja ens va delectar, amb el
seu bon saber fer, demà farà 7 anys dia per dia. I va ser d’aquelles actuacions que
et deixen el gust de «tornem-hi». D’una banda, d’una manera molt didàctica,
ens va introduint en els poemes. De l’altra, la seva declamació és una delícia, amb
una veu preciosa i plena de matisos. I finalment amb una gran professionalitat
avalada per molts anys d’una incessant activitat amb diversos programes poètics,
d’entre els quals hem escollit el que avui us oferim.
L’acompanya al piano el seu marit Antonio Soria, guanyador, fent duo
amb un clarinet, del concurs Paper de Música de Capellades, que avui desgranarà suaument obres de Granados, Falla, Turina, Brahms, Mompou, etc. per
crear l’atmosfera suggeridora i adient a cada poema.
Permeteu-me, ara, que repeteixi unes paraules que per a aquella ocasió va
escriure una persona molt apreciada, M. Cristina Perarnau, la mateixa que,
com la vegada anterior, signa la presentació de les poesies que us lliurarem després.
«Aquesta nit, el nostre auditori acull una infinitat de paraules que, enllaçades per les notes musicals, ens presentaran una forma d’entendre la vida i una
manera de sentir-la.
No resulta senzill convertir un acte solitari com la lectura en una audició
col·lectiva sense desmerèixer la intimitat de l’experiència, perquè copsar l’essència d’un poema és tant com aconseguir una trobada interior amb el poeta. No
obstant això, la rapsoda és el vehicle que ens ajuda a endinsar-nos en el subtil
significat de l’obra, de manera que es pugui crear una complicitat entre la recitadora, el poema i el públic.
La poesia de la música i la música de la poesia han conjurat la sensibilitat
humana i han aconseguit, des dels temps dels trobadors fins als cantautors dels
nostres dies, que la recitació de poemes amb acompanyament musical esdevingués tradició. Raimon ha cantat els versos d’Ausiàs March i Salvador Espriu;
Joan Manuel Serrat ha vestit amb la seva música algunes composicions
d’Antonio Machado o de Miguel Hernández, i Ovidi Montllor ho ha fet amb
la poesia de Vicent Andrés Estellés. Són, aquests, només uns quants dels molts

exemples d’autors que s’han deixat portar pel text i han compost música perquè nosaltres ens deixéssim portar per la seva melodia tot escoltant i pensant
el text.
Fernando Pessoa deia que la millor forma de viatjar és sentir. Disposem-nos
a iniciar un viatge que aconseguirà acolorir la vetllada amb la música d’algunes
de les paraules més belles de la literatura universal».
I ara, amb tots nosaltres, la rapsoda Llanos Salas, acompanyada al piano
per Antonio Soria.

INTÈRPRETS
LLANOS SALAS
Rapsoda
Llicenciada en Humanitats i diplomada en Magisteri, durant diversos
anys treballa com a redactora i presentadora d’Antena 3 ràdio.
Als set anys puja per primer cop a
un escenari, i, a partir d’aquell moment, el seu treball ha estat constant.
Ha encapçalat el repartiment d’obres
com L’amansiment de la fúria de William Shakespeare, De San Pascual a
San Gil de Domingo Miras, L’ós
d’Anton Txèkhov i Doña Rosita la
soltera, El amor de Don Perlimplín con
Belisa en su jardín i Yerma de Federico
García Lorca.
Tot i que rep classes i consells
d’actors com Alicia Hermida, Antonio Fava (Comèdia de l’Art) o Francisco Obregón, la formació teatral de
Llanos Salas és pràcticament autodidacta, i és la intuïció allò que la guia
a l’hora d’interpretar. Comença a
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dedicar-se a la declamació poètica
l’any 1986 amb un recital sobre Federico García Lorca en commemoració del cinquantè aniversari de la
seva mort. Des de llavors, s’entrega a
la recuperació de l’antiga figura del
rapsode i intenta acostar la poesia a
tota mena de públic, desmitificant
aquest gènere literari i retirant-li tota
connotació de dificultat o elitisme.

Així, aporta uns matisos interpretatius que ajuden el públic a sentir i
reviure el vers, a emocionar-se amb
un poema.
Els recitals han portat Llanos Salas
per diversos punts de l’Estat com
Castella-La Manxa, Catalunya, la
Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana, i a mitjans de comunicació com Televisió Espanyola (al
programa
«Libros»
d’Eduardo
Sotillos) o la Cadena SER (a l’espai
«Hoy por hoy» d’Iñaki Gabilondo).
A més a més, la seva tasca de difusió
de la poesia s’ha intensificat gràcies
als recitals programats per la Junta de
Castella-La Manxa a les residències
universitàries d’aquesta comunitat
autònoma i per l’Ajuntament d’Albacete a tots els centres d’educació
secundària de la ciutat.

ANTONIO SORIA
Piano
Concertista i professor superior de
piano, música de cambra, orgue i solfeig, rep la base de la seva formació
musical al Conservatori del Liceu de
Barcelona i al Conservatori de Bordeus (França), sota la direcció de
Ramon Coll i Francis Chapelet. A
més de mestres com Vlado Perlemuter, Maria João Pires, Joaquín Achúcarro o Germaine Mounier, han
influït de forma destacada la seva carrera els pianistes Walid Akl, Alexis
Weissenberg i Alícia de Larrocha, qui
va recolzar-lo en l’enregistrament de

la «Integral Pianística» de Joaquín
Turina. La integral, recollida en 16
CD, obté el premi a la millor producció espanyola de la revista Ritmo 1995
i el premi CD Compact 1997, i és
qualificada per Alicia de Larrocha
com a «integral històrica».
Antonio Soria actua, com a solista,
a recitals i concerts oferts a Espanya,
Portugal, Polònia, Itàlia i França, amb
l’Orquestra de Cambra del Kremlin,
la Leos̆ Janác̆ek Chamber Orchestra, la Camerata Mediterránea o la
Sofia Soloists Chamber Orchestra, i
en el món de la lírica i la música de
cambra al costat d’Elena Obraztsova,
M. Rosa Calvo Manzano, Marçal
Cervera i Joaquín Palomares.
Ha enregistrat en directe i ha
concedit entrevistes per a Ràdio 2 i
Ràdio 4, de Ràdio Nacional d’Espanya, Catalunya Música, Sinfo-Radio/Antena 3, Cadena SER, Canal
9, la televisió del Conseil Européen i
el Canal Internacional de Ràdio
Televisió Espanyola.
Guanyador, l’any 1994, del Concurs Paper de Música de Capellades
com a pianista del duo Reinecke,
Soria és màster en estètica i creativitat musical i diploma d’estudis
avançats per la Universitat de València, exerceix la docència com a
catedràtic principal del departament
d’instruments de tecla del Conservatori Superior de Música de Castelló i és professor convidat a diversos
cursos internacionals d’interpretació
musical.

POEMES
Paper de Música es complau a oferir-vos amb aquest programa el testimoni imprès del recital poètic que presenten la rapsoda Llanos Salas i el pianista Antonio Soria, un duet que aconsegueix renovar l’antiga aliança entre
música i literatura per crear, així, un suggeridor miratge auditiu.
Malgrat l’ineludible poder de la seva musicalitat i bellesa formal, la poesia
ha estat injustament titllada de gènere àrid i d’elit, probablement perquè la
seva densitat dificulta la comprensió del contingut i la fa inaccessible a un
públic majoritari.
Amb una dicció i una entonació adients, la rapsoda és el vehicle que ens
permet comprendre que la poesia és un brollador incessant de sentiments i
emocions, l’expressió de l’inefable, el nexe que ens fa partícips del passat i
còmplices del futur.
Un antic proverbi àrab recomana no obrir els llavis si no s’està segur que
allò que es dirà és més bonic que el silenci. Convé, doncs, que prenguem
atenció a la veu de tant poeta il·lustre i ens deixem conduir per la capacitat
evocadora de les seves paraules.
M. CRISTINA H. PERARNAU
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
(1881 - 1958)

Primavera amarilla
Abril galán venía, lleno
todo de flores amarillas:
amarillo el arroyo,
amarillo el vallado, la colina,
el cementerio de los niños,
el huerto aquel donde el amor vivía.

el agua clara, tibia;
las amarillas mariposas
sobre las rosas amarillas!

El sol ungía el mundo de amarillo,
con sus luces caídas;
¡ay, por los lirios áureos,

Guirnaldas amarillas escalaban
los árboles; el día
era una gracia perfumada de oro,
en un dorado despertar de vida.
Entre los huesos de los muertos,
abría Dios sus manos.

Soledad

Cielo

En ti estás todo, mar, y sin embargo,
¡qué sin ti estás, qué solo,
qué lejos, siempre, de ti mismo!

Te tenía olvidado,
cielo, y no eras
más que un vago existir de luz,
visto –sin nombre–
por mis cansados ojos indolentes.

Abierto en mil heridas, cada instante,
cual mi frente,
tus olas van, como mis pensamientos,
y vienen, van y vienen,
besándose, apartándose,
en un eterno conocerse,
mar, y desconocerse.

Y aparecías, entre las palabras
perezosas y desesperanzadas del viajero,
como en breves lagunas repetidas
de un paisaje de agua visto en sueños...
Hoy te he mirado lentamente,
y te has ido elevando hasta tu nombre.

El viaje definitivo
Y yo me iré.Y se quedarán los pájaros cantando;
y se quedará mi huerto, con su verde árbol,
y con su pozo blanco.
Todas las tardes, el cielo será azul y plácido;
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.
Se morirán aquellos que me amaron;
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y en el rincón aquel de mi huerto, florido y encalado,
mi espíritu errará, nostálgico...
Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol
verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido...

BLAS

DE

OTERO

(1916 - 1979)

Hombre
Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte,
al borde del abismo, estoy clamando
a Dios.Y su silencio, retumbando,
ahoga mi voz en el vacío inerte.
Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte
despierto.Y, noche a noche, no sé cuándo
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando
solo. Arañando sombras para verte.
Alzo la mano, y tú me la cercenas.
Abro los ojos: me los sajas vivos.
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.
Esto es ser hombre: horror a manos llenas.
Ser –y no ser– eternos, fugitivos.
¡Ángel con grandes alas de cadenas!

Digo vivir
Porque vivir se ha puesto al rojo vivo.
(Siempre la sangre, oh Dios, fue colorada.)
Digo vivir, vivir como si nada
hubiese de quedar de lo que escribo.
Porque escribir es viento fugitivo,
y publicar, columna arrinconada.
Digo vivir, vivir a pulso, airadamente morir, citar desde el estribo.
Vuelvo a la vida con mi muerte al hombro,
abominando cuanto he escrito: escombro
del hombre aquel que fui cuando callaba.
Ahora vuelvo a mi ser, torno a mi obra
más inmortal: aquella fiesta brava
del vivir y el morir. Lo demás sobra.

747

ANTONIO MACHADO (1875 - 1939)
Las moscas
Vosotras las familiares
inevitables, golosas,
vosotras moscas vulgares
me evocáis todas las cosas.
Oh viejas moscas voraces
como abejas en abril,
viejas moscas pertinaces
sobre mi calva infantil.
¡Moscas del primer hastío
en el salón familiar
las claras noches de estío
en que yo empecé a soñar!
Y en la aborrecida escuela
raudas moscas divertidas
perseguidas
por amor de lo que vuela
–que todo es volar– sonoras,
rebotando en los cristales
en los días otoñales...

Moscas de todas las horas
de infancia y adolescencia
de mi juventud dorada;
de esta segunda inocencia,
que da en no creer en nada,
de siempre... Moscas vulgares
que de puro familiares
no tendréis digno cantor:
yo sé que os habéis posado
sobre el juguete encantado,
sobre el librote cerrado,
sobre la carta de amor,
sobre los párpados yertos
de los muertos.
Inevitables, golosas,
que ni labráis como abejas
ni brilláis cual mariposas,
pequeñitas, revoltosas,
vosotras amigas viejas
me evocáis todas las cosas.

Álamos dorados
De Campos de Soria. VIII
He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria –barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra–.
Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!

Elegía a Lorca
El crimen fue en Granada
I
El crimen
Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas, de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico.
–Sangre en la frente y plomo en las entrañas–.
...Que fue en Granada el crimen
sabed –¡pobre Granada!–, en su Granada...
II

El poeta y la muerte
Se le vio caminar solo con Ella,
sin miedo a su guadaña.
Ya el sol en torre y torre; los martillos
en yunque – yunque y yunque de las fraguas.
Hablaba Federico,
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.
«Porque ayer en mi verso, compañera,
sonaba el golpe seco de tus secas palmas,
y diste el hielo a mi cantar, y el filo
a mi tragedia de tu hoz de plata,
te cantaré la carne que no tienes,
los ojos que te faltan,
tus cabellos que el viento sacudía,
los rojos labios donde te besaban...
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,
qué bien contigo a solas,
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»
III
Se le vio caminar.
Labrad, amigos,
de piedra y sueño, en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!
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FEDERICO GARCÍA LORCA
(1898 - 1936)

Preciosa y el aire
Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene
por un anfibio sendero
de cristales y laureles.
El silencio sin estrellas,
huyendo del sonsonete,
cae donde el mar bate y canta
su noche llena de peces.
En los picos de la sierra
los carabineros duermen
guardando las blancas torres
donde viven los ingleses.
Y los gitanos del agua
levantan por distraerse,
glorietas de caracolas
y ramas de pino verde.
Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene.
Al verla se ha levantado
el viento que nunca duerme.
San Cristobalón desnudo,
lleno de lenguas celestes,
mira la niña tocando
una dulce gaita ausente.
Niña, deja que levante
tu vestido para verte.
Abre en mis dedos antiguos
la rosa azul de tu vientre.
Preciosa tira el pandero
y corre sin detenerse.
El viento-hombrón la persigue
con una espada caliente.

Frunce su rumor el mar.
Los olivos palidecen.
Cantan las flautas de umbría
y el liso gong de la nieve.
¡Preciosa, corre, Preciosa,
que te coge el viento verde!
¡Preciosa, corre, Preciosa!
¡Míralo por dónde viene!
Sátiro de estrellas bajas
con sus lenguas relucientes.
Preciosa, llena de miedo,
entra en la casa que tiene,
más arriba de los pinos,
el cónsul de los ingleses.
Asustados por los gritos
tres carabineros vienen,
sus negras capas ceñidas
y sus gorros en las sienes.
El inglés da a la gitana
un vaso de tibia leche,
y una copa de ginebra
que Preciosa no se bebe.
Y mientras cuenta, llorando,
su aventura a aquella gente,
en las tejas de pizarra
el viento, furioso, muerde.

Ciudad sin sueño
No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas.
Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan,
y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas
al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros.
No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Hay un muerto en el cementerio más lejano
que se queja tres años
porque tiene un paisaje seco en la rodilla;
y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto
que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase.
No es sueño la vida. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!
Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda
o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas.
Pero no hay olvido, ni sueño:
carne viva. Los besos atan las bocas
en una maraña de venas recientes
y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso
y al que teme la muerte la llevará sobre los hombros.
Un día
los caballos vivirán en las tabernas
y las hormigas furiosas
atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas.
Otro día
veremos la resurrección de las mariposas disecadas
y aún andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos
veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua.
¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!
A los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero,
a aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente
o a aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato,
hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan,
donde espera la dentadura del oso,
donde espera la mano momificada del niño
y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul.
No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Pero si alguien cierra los ojos,
¡azotadlo, hijos míos, azotadlo!
Haya un panorama de ojos abiertos
y amargas llagas encendidas.
No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.
Ya lo he dicho.
No duerme nadie.
Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes,
abrid los escotillones para que vea bajo la luna
las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros.
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La sangre derramada
Que no quiero verla!
Dile a la luna que venga,
que no quiero ver la sangre
de Ignacio sobre la arena.
¡Que no quiero verla!
La luna de par en par.
Caballo de nubes quietas,
y la plaza gris del sueño
con sauces en las barreras.
¡Que no quiero verla!
Que mi recuerdo se quema.
¡Avisad a los jazmines
con su blancura pequeña!
¡Que no quiero verla!
La vaca del viejo mundo
pasaba su triste lengua
sobre un hocico de sangres
derramadas en la arena,
y los toros de Guisando,
casi muerte y casi piedra,
mugieron como dos siglos
hartos de pisar la tierra.
No.
¡Que no quiero verla!
Por las gradas sube Ignacio
con toda su muerte a cuestas.
Buscaba el amanecer,
y el amanecer no era.
Busca su perfil seguro,
y el sueño lo desorienta.
Buscaba su hermoso cuerpo
y encontró su sangre abierta.
¡No me digáis que la vea!
No quiero sentir el chorro
cada vez con menos fuerza;
ese chorro que ilumina
los tendidos y se vuelca
sobre la pana y el cuero
de muchedumbre sedienta.
¡Quién me grita que me asome!
¡No me digáis que la vea!
No se cerraron sus ojos
cuando vio los cuernos cerca,
pero las madres terribles
levantaron la cabeza.

Y a través de las ganaderías,
hubo un aire de voces secretas
que gritaban a toros celestes
mayorales de pálida niebla.
No hubo príncipe en Sevilla
que comparársele pueda,
ni espada como su espada
ni corazón tan de veras.
Como un río de leones
su maravillosa fuerza,
y como un torso de mármol
su dibujada prudencia.
Aire de Roma andaluza
le doraba la cabeza
donde su risa era un nardo
de sal y de inteligencia.
¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué buen serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
banderillas de tiniebla!
Pero ya duerme sin fin.
Ya los musgos y la hierba
abren con dedos seguros
la flor de su calavera.
Y su sangre ya viene cantando:
cantando por marismas y praderas,
resbalando por cuernos ateridos,
vacilando sin alma por la niebla,
tropezando con miles de pezuñas
como una larga, oscura, triste lengua,
para formar un charco de agonía
junto al Guadalquivir de las estrellas.
¡Oh blanco muro de España!
¡Oh negro toro de pena!
¡Oh sangre dura de Ignacio!
¡Oh ruiseñor de sus venas!
No.
¡Que no quiero verla!
Que no hay cáliz que la contenga,
que no hay golondrinas que se la beban,
no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay
canto ni diluvio de azucenas,
no hay cristal que la cubra de plata.
No.¡¡Yo no quiero verla!!

VICENTE ALEIXANDRE
(1898 - 1984)

Unidad en ella
Cuerpo feliz que fluye entre mis manos,
rostro amado donde contemplo el mundo,
donde graciosos pájaros se copian fugitivos,
volando a la región donde nada se olvida.
Tu forma externa, diamante o rubí duro,
brillo de un sol que entre mis manos deslumbra,
cráter que me convoca con su música íntima, con esa
indescifrable llamada de tus dientes.
Muero porque me arrojo, porque quiero morir,
porque quiero vivir en el fuego, porque este aire de fuera
no es mío, sino el caliente aliento
que si me acerco quema y dora mis labios desde un fondo.
Deja, deja que mire, teñido del amor,
enrojecido el rostro por tu purpúrea vida,
deja que mire el hondo clamor de tus entrañas
donde muero y renuncio a vivir para siempre.
Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo,
quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente
que regando encerrada bellos miembros extremos
siente así los hermosos límites de la vida.
Este beso en tus labios como una lenta espina,
como un mar que voló hecho un espejo,
como el brillo de un ala,
es todavía unas manos, un repasar de tu crujiente pelo,
un crepitar de la luz vengadora,
luz o espada mortal que sobre mi cuello amenaza,
pero que nunca podrá destruir la unidad de este mundo.
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MIGUEL HERNÁNDEZ
(1910 - 1941)

Nanas de la cebolla
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.

Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.

Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te traigo la luna
cuando es preciso.

Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne parece
cielo cernido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!

Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que mi alma, al oírte,
bata el espacio.

Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.

Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.

Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.

Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.

Elegía a Ramón Sijé
(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,
con quien tanto quería.)
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.

Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.

daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.

Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.

Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irán a cada lado
disputando tu novia y las abejas.

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.
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