P R E S E N TAC I Ó

ANTONI PONS, REGIDOR DE CULTURA, I JOSÉ LUIS CASTILLO, PROFESSOR D’ANÀLISI MUSICAL,
DURANT LA PRESENTACIÓ DEL CONCERT

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 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 i la
medalla d’or de l’Academia Internazionale di Arte Moderna de
Roma.

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 fa classes magistrals de violoncel i música de cambra en cursos
nacionals i internacionals de perfeccionament.

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,
SWF-Stuttgart, Deutschland-Funk
Berlin, etc., i CD per als segells Arte
Nova Classics (Munic), POA Classic

MARIUS SIMA

(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.

NICUSOR SÍLAGHI
Violí
Violinista del Quartet Transsilvà
Llicenciat per la Universitat de Música de Cluj-Napoca (Romania), es
perfecciona en violí i quartet de corda a Alemanya, Àustria, els Països Baixos i els Estats Units amb R. Klein,
L. Kiss, R. Kussmaul, E. Carlyss
(Julliard Quartet),Th. Kakuska (Alban
Berg Quartet) i amb membres dels
quartets Emerson, American, Cleveland i Mendelssohn. Actualment és
catedràtic de violí i música de cambra
a la Universitat de Música de ClujNapoca, solista i concertino de l’Orquestra Romania Festival i membre
fundador del Quartet Transsilvà. Ha
guanyat diversos primers premis a
concursos nacionals i internacionals
d’interpretació. Un cop obtingut el

NICUSOR SÍLAGHI
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primer premi del Concurs Nacional
de Quartets de Corda de ClujNapoca (1987), el Quartet Transsilvà
és nomenat Quartet Estatal de Romania, i ha actuat als festivals més
importants de França, Bèlgica, els
Països Baixos, Luxemburg, Itàlia, Espanya, Dinamarca, Finlàndia, la Gran
Bretanya, Irlanda, els Estats Units, el
Japó, Àustria, Hongria, Romania,
Corea del Sud i la Xina. Nicusor
Sílaghi ha impartit classes magistrals
de violí i música de cambra a Itàlia, els
Països Baixos, el Japó i Corea del Sud.

VIOREL TUDOR

VIOREL TUDOR

professor a l’Escola de Altos Estudos
Musicais de Santiago de Compostel·la i és convidat en cursos magistrals de viola i cambra.

Viola
Viola principal de l’Orquestra
d’Extremadura

SUZANNE BRADBURY

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 i concerts amb
reconeguts grups de cambra. Ha estat

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, la
medalla de plata al Concurs Vercelli, el
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 la New American Chamber Orchestra, la Zürich
Strings, la Mannheim Stamitz i l’Orquesta Filarmónica de Guanajuato

Piano
Solista de piano i música de cambra

SUZANNE BRADBURY

sota les batutes de Micha Rachlevski,
Howard Griffiths, Karl Fischer i José
Luis Castillo. Col·labora amb solistes
com Gottfried Schneider, Mark Dobrinsky o Walter Seyfarth i amb grups
com els quartets Brodsky, Silvestri,
Russo i el Quintet de Vents de la
Filharmònica de Berlín. Enregistra
discos compactes 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 docent.

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 Nacio-nal de

CAMELIA SIMA

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 de l’Orquestra Filharmònica de Brasov i
actua a Romania, Alemanya, Espanya,
Itàlia, Suïssa, Holanda, Bèlgica i els
Estats Units amb els directors David
Montgomery, Andreas Weiser, I. I.
Galati, Johannes Rieger i Hans
Rothmann. Toca, formant duet, amb
el violinista 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 Estats Units, junt
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
Radio Brüssel.
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ORIOL ROMANÍ
Clarinet
Nascut a Barcelona el 1959, es va
iniciar en la música dins l’ambient
familiar i a les escoles Sant Gregori
i L’Arc. Estudià clarinet i interpretació amb Juli Panyella, Thea King,
Anton Weimberg, Tony Pay, Igor
Markevitch i Giörgy Sebök. Va ser
fundador i cosolista de la Joven Orquesta Nacional de España i membre
de l’Orquestra de Cambra del Teatre
Lliure i de Barcelona 216.
Ha actuat per tot Catalunya i arreu d’Europa amb els pianistes Mary
Ruiz-Casaux, Julius Drake, Joan
Rubinat i Emili Brugalla, els violoncel·listes Susana Stefanovic i Radu
Aldulescu, les sopranos Montserrat
Alavedra i Juliane Banse, els quartets
de corda Euler de Basilea i Casals,
i, com a solista, acompanyat per diverses orquestres nacionals i estran-

ORIOL ROMANÍ

geres. Recentment ha tocat obres de
Gershwin i Piazzolla acompanyat
per la Polish Chamber Philarmonic
Orchestra i, el maig del 2002, va portar el concert de Mozart per diverses
ciutats espanyoles.
Joaquim Homs, Xavier Montsalvatge i István Vántus li han dedicat
obres, entre les quals es destaquen
Meditacions, El món musical de Joan
Miró i La teva veu, amic –música de
Joaquim Homs inspirada en textos
de Tagore i Valéry–. Ha enregistrat la
integral de l’obra per a clarinet de
Joaquim Homs (Columna, 2000).
Ha participat en espectacles en
els quals la música s’uneix al teatre,
a la poesia o a la dansa. És autor dels
llibres La música, font de salut (Amalgama, 1998) i Tocats pel jazz (Amalgama, 2000). És membre dels grups
de jazz clàssic Barcelona Swing Serenaders i New Orleans Blue Stompers.

R ECULL G RÀFIC
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LA VEU DE L’ANOIA, DIA 17 D’ABRIL DEL 2003

REGIÓ 7, DIA 21 D’ABRIL DEL 2003

Altres Concerts
086
C a p e l l a d e s, 1 8 d e j u l i o l d e l 2 0 0 3

CONCERT

DE

PROFESSORS

QUART CURS

DE LIED

Assumpta Mateu, soprano
Thomas Ruf, baríton
Francisco Poyato, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Italienisches Liederbuch I
21
22
23
24
25
26
27
2 8
29
10
11
12
13
14
15
16

HUGO WOLF

Auch kleine Dinge können uns entzücken** (També les coses petites ens poden encisar)
Mir ward gesagt, du reisest in die Ferne** (Em van dir que te n’anaves lluny)
Ihr seid die Allerschönste* (Vós sou la més bella)
Gesegnet sei, durch den die Welt entstund* (Beneït sigui qui va crear el món)
Selig ihr Blinden* (Benaurats els cecs)
Wer rief dich denn?** (Qui t’ha cridat?)
Der Mond hat eine schwere Klag’ erhoben* (La lluna ha enlairat una gran queixa)
Nun laß uns Frieden schließen* (Vinga, fem les paus)
Daß doch gemalt all’ deine Reize wären* (Si pintessin tots els teus encants)
Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen** (Tu creus que amb un filet em caçaràs)
Wie lange schon war immer mein Verlangen** (Quant de temps ho he estat desitjant)
Nein, junger Herr** (No, senyor jovenet)
Hoffärtig seid Ihr, schönes Kind* (Sou altiva, bella criatura)
Geselle, wolln wir uns in Kutten hüllen* (Companys, cobrim-nos amb l’hàbit)
Mein Liebster ist so klein** (El meu estimat és tan petit)
Ihr jungen Leute** (Vosaltres, gent jove)

* Cantades pel baríton.

** Cantades per la soprano.

17
18
19
20
21
22

Und willst du deinem Liebsten sterben sehen* (I si vols veure morir el teu estimat)
Heb’ auf dein blondes Haupt* (Aixeca el teu cap ros)
Wir haben beide lange Zeit geschwiegen** (Hem callat durant molt de temps)
Mein Liebster singt** (El meu estimat canta)
Man sagt mir, deine Mutter woll’ es nicht** (M’han dit que la teva mare no ho vol)
Ein Ständchen Euch zu bringen* (Portar-vos una serenata)

S EGONA

PART

Italienisches Liederbuch II
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

HUGO WOLF

Was für ein Lied soll dir gesungen werden?* (Quina cançó se t’ha de cantar?)
Ich esse nun mein Brot nicht trocken mehr** (Ja no em menjo el pa eixut)
Mein Liebster hat zu Tische mich geladen** (El meu estimat m’ha convidat a sopar)
Ich ließ mir sagen** (He preguntat)
Schon streckt’ ich aus im Bett die müden Glieder* (Ja estirava al llit el cos cansat)
Du sagst mir, daß ich keine Fürstin sei** (Em dius que no sóc cap princesa)
Wohl kenn’ ich Euren Stand** (Prou conec la vostra posició)
Laß sie nur gehn* (Deixa-la marxar)
Wie soll ich fröhlich sein* (Com he d’estar content)
Was soll der Zorn, mein Schatz** (Què és aquesta ràbia, estimat meu?)
Sterb’ ich, so hüllt in Blumen meine Glieder* (Si em moro, cobriu-me el cos de flors)
Und steht Ihr früh am Morgen auf* (I quan de bon matí us lleveu)
Benedeit die sel’ge Mutter* (Beneïda la santa mare)
Wenn du, mein Liebster, steigst zum Himmel auf** (Quan tu, estimat meu, pugis al cel)
Wie viele Zeit verlor ich* (Quant de temps vaig perdre)
Wenn du mich mit den Augen streifst* (Quan m’acarones amb els ulls)
Gesegnet sei das Grün** (Beneït sigui el verd)
O wär dein Haus durchsichtig wie ein Glas** (Oh, si casa teva fos transparent com un cristall)
Heut’ Nacht erhob ich mich* (Aquesta nit m’he despertat)
Nicht länger kann ich singen* (Ja no puc cantar més)
Schweig einmal still** (Calla d’una vegada)
O wüßtest du, wie viel ich deinetwegen* (Si sabessis com he patit per culpa teva)
Verschling’ der Abgrund** (Que s’ensorrin els fonaments)
Ich hab’ in Penna einen Liebsten wohnen** (Tinc un amant que viu a Penna)

* Cantades pel baríton.

** Cantades per la soprano.

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert inaugural a càrrec dels professors
Assumpta Mateu, soprano, i Francisco Poyato, piano, responsables del Curs
de Lied, aquest any en la seva quarta edició. S’hi afegeix Thomas Ruf, baríton, com a intèrpret i professor.
Avui gaudirem d’un programa diferent d’altres anys. Es tracta d’un
Cançoner italià format per 46 cançons. Els textos són clàssics i han estat traduïts a l’alemany per Paul Heyse. El compositor Hugo Wolf, del qual aquest
any commemorem el primer centenari de la seva mort, és molt admirat per l’encert que té en la manera de fusionar paraula i música. Serà important, doncs,
que anem seguint el text, mitjançant la traducció que tenim a les mans, feta per
l’Assumpta. Atès que tota l’obra forma una unitat, ens demanen de no aplaudir
fins al final de cada part.
El quadre de professors d’aquest any és excepcional. Si ja ho és amb l’Assumpta i el Francisco queda completat amb:
Thomas Ruf, baríton. Es diu d’ell que parla molt bé els textos de les cançons
i que el famós Fischer-Dieskau el considera un valor musical que cal tenir molt
en compte.
Mitsuko Shirai, hereva de l’escola de Dietrich Fischer-Dieskau i Elizabeth
Schwarzkopf, és una de les figures més representatives del Lied a nivell mundial.
I Hervé Baunard és ballarí i expert en l’anàlisi del moviment: un complement excel·lent per a instrumentistes i cantants per prendre consciència dels propis recursos corporals.
Desitgem a tots els alumnes que tingueu una agradable estada a Capellades
i que pugueu treure el màxim profit d’un quadre tan magnífic de professors.
Després us oferirem el refresc habitual en el jardí.
Amb tots nosaltres:
Assumpta Mateu, soprano,
Thomas Ruf, baríton, i
Francisco Poyato, piano.
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INTÈRPRETS
ASSUMPTA MATEU
Soprano
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.
Des de bon començament ha
compaginat la dedicació al Lied i la
formació de duet amb el pianista Francisco Poyato, amb l’òpera i l’oratori.
Entre els títols operístics que ha
protagonitzat 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
Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Haydn,
Honegger i Stravinsky, entre d’altres.
Els recitals de Lied l’han dut a Espanya, Àustria, Alemanya, Holanda i
Portugal.
L’han acompanyada orquestres
com la Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, la Simfònica
del Liceu, la Sinfónica de Madrid, la
de Radio Televisión Española, la de
la Comunidad de Madrid, la Real
Filarmonía de Galicia, la Kölner
Rundfunk Orchester, la Filarmónica
de Bogotá, la Gulbenkian de Lisboa,
l’Arcata Kammerorchester de Stuttgart o l’English Chamber Orchestra.

Ha actuat al Palau de la Música
Catalana i a l’Auditori de Barcelona,
al Teatro de la Zarzuela i a l’Auditorio Nacional a Madrid, al Teatro de
la Maestranza de Sevilla, a l’Auditorio de Galicia a Santiago de Compostel·la, a l’Auditorio León de Greiff
de Bogotà, a la Liederhalle de Stuttgart, a la Kaisersaal de Frankfurt o al
Barbican Center de Londres.
És professora de cant i de Lied a
l’Escola Superior de Música de Catalunya.

THOMAS RUF
Baríton
Nascut a Munic. Realitza els estudis
de cant al Mozarteum de Salzburg i
amb Franz Reuter a Munic. Posteriorment els continua amb Hartmut
Höll i Mitsuko Shirai, com també
amb Anna Reynolds i Jean Cox. Participa en nombrosos cursos impartits per Thomas Hampson, Robert
Holl, Thomas Quasthoff i Dietrich
Fischer-Dieskau, entre altres.

THOMAS RUF

Obté el seu primer contracte
operístic al teatre d’Augsburg. Més
endavant, canta com a protagonista
Don Giovanni de Mozart a Ginebra
i Pimpinone de Telemann a Zuric i
Salzburg. Entre les diverses interpretacions que ha dut a terme cal destacar la d’Escamillo a Carmen, la de
Falke a Fledermaus i la de Papageno a
Zauberflöte.
Du a terme una intensa activitat
concertística en el camp de l’oratori
i en el del Lied per Alemanya,
Àustria, Noruega, Itàlia, Espanya,
Rússia i els Estats Units.
Ha participat com a solista als festivals internacionals de Rheingau
Musik-Festival, EXPO Hannover,
Bodenseefestival i Rossini-Festival.

cialitat de Lied amb Hartmut Höll
i Mitsuko Shirai a la Universität Mozarteum de Salzburg.
Del 1995 al 2001 exerceix de
professor al Departament de Cant
de la Universität Mozarteum de
Salzburg i és 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, hi imparteix l’assignatura
de Lied per a duets de cant i piano.
Ha format part del Trio Mozarteum i ha dirigit grups i orquestres
de cambra.
Ha ofert concerts a Catalunya,
Espanya, Àustria, Alemanya, Croàcia
i Portugal.
Ha enregistrat per a Catalunya
Ràdio, Canal 33, la WDR alemanya
i Ràdio Zagreb.

FRANCISCO POYATO
Piano
Realitza estudis superiors de piano,
composició i direcció d’orquestra a
Barcelona i Badalona. Cursà l’espe-

FRANCISCO POYATO
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C O M E N TA R I M U S I C A L*
HUGO WOLF
El compositor austríac Hugo Wolf visqué entre el 1860 i el 1903. A l’escola
suspenia, i del conservatori el van expulsar per mal comportament. Fou
segon mestre de capella a Salzburg i després cantaire del cor. A Viena fou famós
i odiat com a crític. Una malaltia mental el va fer patir molt i el va dur a l’extrem de voler conèixer Hugo Wolf.
És el compositor de Lied més important del seu segle. Admirat, sobretot,
per l’absoluta comunió que aconsegueix entre paraula i música. No fa concessions: a les seves obres juga, plora i riu de veritat.
Entre els poetes que, en l’àmbit alemany, Wolf escull per a les seves composicions, convé destacar un Mörike ple d’humor i sensibilitat –amb prou
feines conegut a la seva època–, el clàssic i celebèrrim Goethe, i el romàntic
per excel·lència, Eichendorff.
Després d’ells Wolf es dirigeix cap al món espanyol i italià a través d’uns
volums de lírica barroca que Geibel i Heyse havien traduït i adaptat a l’alemany: així van néixer els tan cèlebres Spanisches Liederbuch i Italienisches
Liederbuch, dos cançoners amb 46 petites obres d’art sobre l’amor, que van des
de la més subtil intimitat fins al més gran atac de gelosia o fúria. Ell mateix
n’escriu: «Un cor càlid –us ho asseguro– batega dins el pit de les meves
recents creacions meridionals, les quals, malgrat tot, no sabrien renegar del
seu origen alemany. Sí, els seus cors bateguen en alemany, fins i tot si el cor
que brilla és el d’Itàlia».

P RIMERA PART
Italienisches Liederbuch
Textos italians de Leopardi, Giusti, Carducci i Ada Negri, traduïts a l’alemany per Paul Heyse.

1 Auch kleine Dinge können uns entzücken

1 També les coses petites ens poden encisar

Auch kleine Dinge können uns entzücken,
auch kleine Dinge können teuer sein.
Bedenkt, wie gern wir uns mit Perlen schmücken,
sie werden schwer bezahlt und sind nur klein.
Bedenkt, wie klein ist die Olivenfrucht,
und wird um ihre Güte doch gesucht.
Denkt an die Rose nur, wie klein sie ist,
und duftet doch so lieblich, wie ihr wißt.

També les coses petites ens poden encisar,
també les coses petites poden ser cares.
Penseu com ens agrada enjoiar-nos amb perles,
es paguen ben cares i, en canvi, són ben petites.
Penseu que petit que és el fruit de l’olivera
i, en canvi, és molt buscat pel seu sabor.
Penseu només en la rosa, que petita que és,
i té un perfum meravellós, com vosaltres sabeu.

* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.

2 Mir ward gesagt, du reisest in die Ferne

2 Em van dir que te n’anaves lluny

Mir ward gesagt, du reisest in die Ferne.
Ach, wohin gehst du, mein geliebtes Leben?
Den Tag, an dem du scheidest, wüßt ich gerne;
mit Tränen will ich das Geleit dir geben.
Mit Tränen will ich deinen Weg befeuchten;
gedenk’ an mich und Hoffnung wird mir leuchten!
Mit Tränen bin ich bei dir allerwärts...
Gedenk’ an mich, vergiß es nicht, mein Herz!

Em van dir que te n’anaves lluny.
Ah, on vas, estimada vida meva?
M’agradaria saber quin dia te’n vas;
perquè amb llàgrimes et vull fer el seguici.
Amb llàgrimes vull humitejar-te el camí;
pensa en mi i m’il·luminarà l’esperança!
Amb llàgrimes estaré seguint-te...
Pensa en mi, no m’oblidis, cor meu!

3 Ihr seid die Allerschönste

3 Vós sou la més bella

Ihr seid die Allerschönste weit und breit,
viel schöner als im Mai der Blumenflor.
Orvieto’s Dom steigt so voll Herrlichkeit,
Viterbo’s größter Brunnen nicht empor.
So hoher Reiz und Zauber ist dein eigen,
der Dom von Siena muß sich vor dir neigen.
Ach, du bist so an Reiz und Anmut reich,
der Dom von Siena selbst ist dir nicht gleich.

Vós sou la més bella de totes, de lluny!
Molt més bella que l’encatifat de flors del maig.
La catedral d’Orvieto que s’alça tan esplèndida,
la font més gran de Viterbo, no et poden igualar.
Tan alt és el teu encant i atractiu,
que la catedral de Siena s’ha d’inclinar davant teu.
Ah, ets tan rica en gràcia i encant,
que ni la catedral de Siena se’t pot comparar.

4 Gesegnet sei, durch den die Welt entstund

4 Beneït sigui qui va crear el món

Gesegnet sei, durch den die Welt entstund;
wie trefflich schuf er sie nach allen Seiten!
Er schuf das Meer mit endlos tiefem Grund,
er schuf die Schiffe, die hinübergleiten,
er schuf das Paradies mit ew’gem Licht,
er schuf die Schönheit und dein Angesicht.

Beneït sigui qui va crear el món;
miris on miris, que perfecta és la seva creació!
Ell creà la mar amb profunditats infinites,
ell creà els vaixells que hi llisquen per sobre,
ell creà el Paradís amb llum eterna,
ell creà la bellesa i el teu rostre.

5 Selig ihr Blinden

5 Benaurats els cecs

Selig ihr Blinden, die ihr nicht zu schauen
vermögt die Reize, die uns Glut entfachen;
selig ihr tauben, die ihr ohne Grauen
die Klagen der Verliebten könnt verlachen;
selig ihr Stummen, die ihr nicht den Frauen
könnt euren Herzensnot verständlich machen;
selig ihr Toten, die man hat begraben!
Ihr sollt vor Liebesqualen Ruhe haben.

Benaurats els cecs, que no podeu veure
els encants que ens inflamen l’ardor;
benaurats els sords, que sense remordiments
podeu riure-us dels laments dels enamorats;
benaurats els muts, que no podeu fer entendre
a les dones les angoixes dels vostres cors;
benaurats els morts, que ja esteu enterrats!
Vosaltres podeu reposar en pau dels turments de l’amor.

6 Wer rief dich denn?

6 Qui t’ha cridat?

Wer rief dich denn? Wer hat dich herbestellt?
Wer hieß dich kommen, wenn es dir zur Last?
Geh zu dem Liebchen, das dir mehr gefällt,
geh dahin, wo du die Gedanken hast.
Geh nur, wohin dein Sinnen steht und Denken!
Daß du zu mir kommst, will ich gern dir schenken.
Geh zu dem Liebchen, das dir mehr gefällt!
Wer rief dich denn? Wer hat dich herbestellt?

Qui t’ha cridat? Qui t’ha demanat que vinguis?
Qui t’ha fet venir, si et suposa tant d’esforç?
Vés amb l’amoret que més t’agrada,
vés-te’n allà on tens els pensaments.
Vés-te’n allà on tens el cor i el cap!
Que hagis de venir amb mi, ja t’ho ben regalo.
Vés amb l’amoret que més t’agrada!
Qui t’ha cridat? Qui t’ha demanat que vinguis?
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7 Der Mond hat eine schwere Klag’ erhoben

7 La lluna ha enlairat una gran queixa

Der Mond hat eine schwere Klag’ erhoben
und vor dem Herrn die Sache kund gemacht:
Er wolle nicht mehr stehn am Himmel droben,
du habest ihn um seinen Glanz gebracht.
Als er zuletzt das Sternenheer gezählt,
da hab’ es an der vollen Zahl gefehlt;
zwei von den schönsten habest du entwendet:
die beiden Augen dort, die mich verblendet.

La lluna ha enlairat una gran queixa
i ha exposat la qüestió davant el Senyor:
no vol quedar-se més dalt del cel,
perquè tu li has pres l’esplendor.
L’última vegada que va comptar els estels,
el compte estava incomplet;
dos dels més bonics, tu te’ls havies endut:
aquests dos ulls que m’han enlluernat.

8 Nun laß uns Frieden schließen

8 Vinga, fem les paus

Nun laß uns Frieden schlieben, liebtes Leben,
zu lang ist’s schon, daß wir in Fehde liegen.
Wenn du nicht willst, will ich mich dir ergeben;
wie könnten wir uns auf den Tod bekriegen?
Es schließen Frieden Könige und Fürsten,
und sollten Liebende nicht danach dürsten?
Es schließen Frieden Fürsten und Soldaten,
und sollt’ es zwei Verliebten wohl mißraten?
Meinst du, daß, was so großen Herrn gelingt,
ein Paar zufriedner Herzen nicht vollbringt?

Vinga, fem les paus, vida estimada,
ja fa massa temps que estem en guerra.
Si tu no vols rendir-te, ja em rendeixo jo;
com podríem estar lluitant a mort?
Reis i prínceps fan les paus,
i uns amants no hauríem de voler-ho?
Prínceps i soldats fan les paus,
i dos enamorats no hauríem d’imitar-los?
Tu creus que allò que tan grans senyors aconsegueixen
no ho assoliran un parell de cors contents?

9 Daß doch gemalt all’ deine Reize wären

9 Si pintessin tots els teus encants

Daß doch gemalt all’ deine Reize wären,
und dann der Heidenfürst das Bildnis fänd,
er würde dir ein groß Geschenk verehren,
und legte seine Kron’ in deine Hände.
Zum rechten Glauben müßt’ sich bekehren
sein ganzes Reich bis an sein fernstes Ende.
Im ganzen Land würd’ es ausgeschrieben,
Christ soll ein jeder werden und dich lieben.
Ein jeder Heide flugs bekehrte sich
und würd’ ein guter Christ und liebte dich.

Si pintessin tots els teus encants
i un príncep pagà trobés el teu retrat,
t’honoraria amb una gran ofrena
i posaria la seva corona a les teves mans.
S’hauria de convertir a la creença veritable
tot el seu reialme fins a la més llunyana fi.
A tot el reialme s’anunciaria
que tothom s’hauria de fer cristià i estimar-te.
Tots els pagans es convertirien de cop
i tothom seria un bon cristià i t’estimaria.

10 Du denkst mit einem Fädchen mich zu
[fangen

10 Tu creus que amb un filet em caçaràs

Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen,
mit einem Blick schon mich verliebt zu machen?
Ich fing schon andre, die sich höher schwangen;
du darfst mir ja nicht traun, siehst du mich lachen.
Schon andre fing ich, glaub’ es sicherlich.
Ich bin verliebt, doch eben nicht in dich.

Tu creus que amb un filet em caçaràs,
que amb una mirada ja m’enamoraràs?
Jo ja n’he tingut d’altres que volaven més alt;
no t’has de refiar de mi, ja em veus riure.
D’altres n’he tingut, t’ho pots ben creure.
Estic enamorada, però no precisament de tu.

11 Wie lange schon war immer mein Verlangen 11 Quant de temps ho he estat desitjant
Wie lange schon war immer mein Verlangen:
ach, wäre doch ein Musicus mir gut!
Nun liess der Herr mich meinen Wunsch erlangen
und schickt mir einen, ganz wie Milch und Blut.
Da kommt es eben her mit sanfter Miene,
und senkt den Kopf und spielt die Violine.

Quant de temps ho he estat desitjant:
ah, que un músic m’estimés!
Ara el Senyor m’ha concedit el desig
i me n’ha enviat un amb el rostre de llet i sang.
S’acosta cap aquí amb cara dolça,
i abaixa el cap i toca el violí.

12 Nein, junger Herr

12 No, senyor jovenet

Nein, junger Herr, so treibt man’s nicht, fürwahr;
man sorgt dafür, sich schicklich zu betragen.
Für alltags bin ich gut genug, nicht wahr?
Doch Bessre suchst du dir an Feiertagen.
Nein, junger Herr, wirst du so weiter sünd’gen,
wird dir den Dienst dein Alltagsliebchen künd’gen.

No, senyor jovenet, aquesta no és manera de comportar-se;
un ha de procurar comportar-se amb correcció.
Per als dies de cada dia et serveixo, oi?
Però per als dies de festa te’n busques de millors.
No, senyor jovenet, si segueixes pecant així,
la teva estimada dels dies de cada dia deixarà el servei!

13 Hoffärtig seid Ihr, schönes Kind

13 Sou altiva, bella criatura

Hoffärtig seid Ihr, schönes Kind,
und geht mit Euren Freien um auf stolzem Fuß.
Spricht man Euch an, kaum daß Ihr Rede steht,
als kostet Ihr zuviel ein holder Gruß.
Bist keines Alexanders Töchterlein,
kein Königreich wird deine Mitgift sein,
und willst du nicht das Gold, so nimm das Zinn;
willst du nicht Liebe, nimm Verachtung hin.

Sou altiva, bella criatura,
i us mostreu orgullosa amb els vostres pretendents.
Si algú us parla, gairebé no li responeu,
com si us costés gaire una salutació amable.
No ets la filla d’Alexandre,
no tindràs cap reialme com a dot,
i si no vols l’or, doncs queda’t l’estany;
si no vols amor, queda’t el menyspreu.

14 Geselle, wolln wir uns in Kutten hüllen

14 Companys, cobrim-nos amb l’hàbit

Geselle, wolln wir uns in Kutten hüllen,
die Welt dem lassen, den sie mag ergötzen?
Dann pochen wir an Tür um Tür im Stillen:
«gebt einem armen Mönch um Jesu willen».
O lieber Pater, du mußt später kommen,
wenn aus dem Ofen wir das Brot genommen.
O lieber Pater, komm nur später wieder,
ein Töchterlein von mir liegt krank danieder.
Und ist sie krank, so laßt mich zu ihr gehen,
daß sie nicht etwa sterbe unversehen.
Und ist sie krank, so laßt mich nach ihr schauen,
daß sie mir ihre Beichte mag vertrauen.
Schließt Tür und Fenster, daß uns keiner störe,
wenn ich des armen Kindes Beichte höre!

Companys, cobrim-nos amb l’hàbit,
i deixem aquest món per a qui es vulgui divertir?
Anem amb silenci a trucar de porta en porta:
«Feu caritat a un pobre monjo, per l’amor de Déu».
Oh, benvolgut pare, hauríeu de passar més tard,
quan traguem el pa del forn.
Oh, benvolgut pare, torneu a passar més tard,
que tinc una filla malalta al llit.
Si està malalta, porteu-me a ella,
no fos cas que morís sense benedicció.
Si està malalta, deixeu-me-la veure,
que pugui sentir-la en confessió.
Tanqueu portes i finestres, que ningú ens destorbi
mentre sento la confessió de la pobra criatura!

15 Mein Liebster ist so klein

15 El meu estimat és tan petit

Mein Liebster ist so klein, dass ohne Bücken
er mir das Zimmer fegt mit seinen Locken.
Als er ins Gärtlein ging, Jasmin zu pflücken,
ist er vor einer Schnecke sehr erschrocken.
Dann setzt er sich ins Haus um zu verschnaufen,
da warf ihn eine Fliege übern Haufen;
und als er hintrat in mein Fensterlein,
stiess eine Bremse ihm den Schädel ein.
Verwünscht sei’n alle Fliegen, Schnaken, Bremsen
und wer ein Schätzchen hat aus den Maremmen!
Verwünscht sei’n alle Fliegen, Schnaken, Mücken
und wer sich, wenn er küsst, so tief muss bücken!

El meu estimat és tan petit, que sense ajupir-se
m’escombra l’estança amb els seus rínxols.
Quan ha sortit al jardinet a collir gessamí,
s’ha espantat moltíssim d’un cargol.
Llavors s’ha assegut a casa per refer-se
i una mosca l’ha tirat per quines enllà;
i quan ha aconseguit entrar per la finestra
ve un mosquit i el pica enmig del cap.
Maleïts siguin tots: mosques, cargols, mosquits
i qui té un estimat del país de Liliput!
Maleïts siguin tots: mosques, cargols, mosquits
i qui, per fer un petó, s’ha d’ajupir tant!
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16 Ihr jungen Leute

16 Vosaltres, gent jove

Ihr jungen Leute, die ihr zieht ins Feld,
auf meinen Liebsten sollt ihr Achtung geben.
Sorgt, daß er tapfer sich im Feuer hält;
er war noch nie im Kriege all sein Leben.
Laßt nie ihn unter freiem Himmel schlafen;
er ist so zart, es möchte sich bestrafen.
Laßt mir ihn ja nicht schlafen unterm Mond;
er ginge drauf, er ist’s ja nicht gewohnt.

Vosaltres, gent jove que aneu al camp de batalla,
heu de tenir cura del meu estimat.
Vigileu que es mantingui valent a la línia de foc;
ell mai no ha estat a la guerra.
No deixeu que dormi al ras;
és tan delicat que se’n podria ressentir.
No deixeu que dormi sota la lluna;
estaria perdut, és que no hi està acostumat.

17 Und willst du deinem Liebsten sterben sehen 17 I si vols veure morir el teu estimat
Und willst du deinem Liebsten sterben sehen,
so trage nicht dein Haar gelockt, du Holde.
Laß von den Schultern frei se niederwehen;
wie Fäden sehn sie aus von purem Golde.
Wie goldne Fäden, die der Wind bewegt,
schön sind die Haare, schön ist, die sie trägt!
Goldfäden, Seidenfäden ungezählt,
schön sind die Haare, schön ist, die sie strählt!

I si vols veure morir el teu estimat,
no portis els cabells trenats, preciosa.
Deixa’ls volar per sobre les espatlles;
semblen fils d’or pur.
Semblen fils d’or que aixeca el vent,
bonics són els cabells, bonica la que els porta!
Fils d’or, incomptables fils de seda,
bonics són els cabells, bonica la que els llueix!

18 Heb’ auf dein blondes Haupt

18 Aixeca el teu cap ros

Heb’ auf dein blondes Haupt und schlafe nicht,
und laß dich ja von Schlummer nicht betören.
Ich sage dir vier Worte von Gewicht,
von denen darfst du keines überhören.
Das erste: daß um dich mein Herze bricht,
das zweite: dir nur will ich angehören,
das dritte: daß ich dir mein Heil befehle,
das letzte: dich allein liebt meine Seele.

Aixeca el teu cap ros i no dormis,
i no et deixis rendir per la son.
Et diré quatre paraules de pes,
de les quals no te’n pot passar cap per alt.
La primera: que per tu se’m trenca el cor,
la segona: et vull pertànyer només a tu,
la tercera: que t’encomano la meva salvació,
l’última: la meva ànima t’estima només a tu.

19 Wir haben beide lange Zeit geschwiegen

19 Hem callat durant molt de temps

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.

Hem callat durant molt de temps,
de sobte ens ha tornat la parla.
Els àngels que baixen del cel
ens han dut, després de la guerra, altre cop la pau.
Els àngels de Déu han davallat volant
i amb ells ha arribat la pau.
Els àngels de l’amor han vingut de nit
i han portat la pau al meu pit.

20 Mein Liebster singt

20 El meu estimat canta

Mein Liebster singt am Haus im Mondenscheine,
und ich muss lauschend hier im Bette liegen.
Weg von der Mutter wend’ ich mich und weine,
Blut sind die Tränen, die mir nicht versiegen.
Den breiten Strom am Bett hab ich geweint,
weiss nicht vor Tränen, ob der Morgen scheint.
Den breiten Strom am Bett weint’ ich vor Sehnen;
blind haben mich gemacht die blut’gen Tränen.

El meu estimat canta sota la finestra en el clar de lluna,
i jo he d’escoltar-lo d’aquí estant, estirada al llit.
Em giro per apartar-me de la meva mare i ploro,
de sang són les llàgrimes que no s’esgoten.
He plorat tot aquest ample torrent del meu llit,
i de tantes llàgrimes ja no sé si lluu el matí.
D’anhel he plorat l’ample torrent del meu llit;
cega m’han deixat les llàgrimes de sang.

21 Man sagt mir, deine Mutter woll’ es nicht 21 M’han dit que la teva mare no ho vol
Man sagt mir, deine Mutter woll’es nicht;
so bleibe weg, mein Schatz, tu’ ihr den Willen.
Ach, Liebster, nein! tu’ ihr den Willen nicht,
besuch mich doch, tu’s ihr zum Trotz, im Stillen!
Nein, mein Geliebter, folg’ ihr nimmermehr,
tu’s ihr zum Trotz, komm öfter als bisher!
Nein, höre nicht auf sie, was sie auch sage;
tu’s ihr zum Trotz, mein Lieb, komm alle Tage!

M’han dit que la teva mare no ho vol;
doncs no vinguis, tresor meu, fes la seva voluntat.
Ai, amor, no! No facis la seva voluntat,
vine’m a veure, fes-ho sense el seu consentiment, en secret!
No, estimat meu, no li facis cas mai més,
fes-ho sense el seu consentiment, vine més sovint que abans!
No, no te l’escoltis, digui el que digui;
fes-ho sense el seu consentiment, amor meu, vine cada dia!

22 Ein Ständchen Euch zu bringen

22 Portar-vos una serenata

Ein Ständchen Euch zu bringen kam ich her,
wenn es dem Herrn vom Haus nicht ungelegen.
Ihr habt ein schönes Töchterlein.
Es wär’ wohl gut, sie nicht zu streng im Haus zu hegen.
Und liegt sie schon im Bett, so bitt ich sehr,
tut es zu wissen ihr von meinetwegen,
daß ihr Getreuer hier vorbeigekommen,
der Tag und Nacht sie in den Sinn genommen,
und daß am Tag, der vierundzwanzig zählt,
sie fünfundzwanzig Stunden lang mir fehlt.

He vingut per portar-vos una serenata,
si és que el senyor de la casa no ho troba inoportú.
Vós teniu una filla preciosa.
Estaria bé no tenir-la tancada a casa gaire estrictament.
I si ja fos al llit, llavors us pregaria
que li féssiu saber això de part meva:
que el seu fidel ha passat per aquí,
que dia i nit la porta dins el cor,
i que de les vint-i-quatre hores que té el dia
vint-i-cinc hores la trobo a faltar.

S EGONA PART
23 Was für ein Lied soll dir gesungen werden? 23 Quina cançó se t’ha de cantar?
Was für ein Lied soll dir gesungen werden,
das deiner würdig sei? Wo find’ ich’s nur?
Am liebsten grüb’ ich es tief aus der Erden,
gesungen noch von keiner Kreatur.
Ein Lied, das weder Mann noch Weib bis heute
hört’ oder sang, selbst nicht die ält’sten Leute.

Quina cançó se t’ha de cantar
que sigui digna de tu? On puc trobar-la?
Val més que l’excavi del fons de la terra,
que encara cap criatura no l’hagi cantada.
Una cançó que cap home ni cap dona fins avui
ni hagi sentit ni hagi cantat, ni els més vells.

24 Ich esse nun mein Brot nicht trocken mehr 24 Ja no em menjo el pa eixut
Ich esse nun mein Brot nicht trocken mehr,
ein Dorn ist mir im Fuße stecken blieben.
Umsonst nach rechts und links blick’ ich umher,
und keinen find’ ich, der mich möchte lieben.
Wenn’s doch auch nur ein altes Männlein wäre,
das mir erzeigt ein wenig Lieb’ und Ehre.
Ich meine nämlich, so ein wohlgestalter,
ehbarer Greis, etwa von meinem Alter.
Ich meine, um mich ganz zu offenbaren,
ein altes Männlein so von vierzehn Jahren!

Ja no em menjo el pa eixut,1
una espina m’ha quedat al peu.
En va miro a dreta i a esquerra,
i no en trobo cap que vulgui estimar-me.
Ni que fos només un homenet vellet
que em mostrés una mica d’amor i respecte.
Bé, vull dir, un ancià així ben plantat
i venerable, més o menys de la meva edat.
Vull dir, per explicar-me bé,
un vellet d’uns catorze anys!
1 Perquè se’m mulla amb les llàgrimes quan ploro.
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25 Mein Liebster hat zu Tische mich geladen

25 El meu estimat m’ha convidat a sopar

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 Tafentuch nicht besser,
das Brot steinhart und völlig stumpf das Messer.

El meu estimat m’ha convidat a sopar
i no tenia casa per rebre’m,
ni llenya ni llar per cuinar o rostir,
el tupí també feia temps que estava esberlat.
El vi se serví del barril estant,
perquè de vasos no en tenia pas;
la taula era estreta, les estovalles no eren millors,
el pa dur com un roc i el ganivet ben oscat.

26 Ich ließ mir sagen

26 He preguntat

Ich ließ mir sagen und mir ward erzählt,
der schöne Toni hungre sich zu Tode;
seit ihn so überaus die Liebe quält,
nimmt er auf einem Backzahn sieben Brote.
Nach Tisch, damit er die Verdauung stählt,
verspeist er eine Wurst und sieben Brote,
und lindert nicht Tonina seine Pein,
bricht nächstens Hungersnot und Teurung ein.

He preguntat i m’han explicat
que el bell Toni té una gana de mort;
des que l’amor el té tan turmentat
es menja set pans d’una mossegada.
Per postres, per ajudar la digestió,
s’empassa una botifarra i set pans més,
i si la Tonina no li consola les penes,
li sobrevé un atac de gana encara més gran.

27 Schon streckt’ ich aus im Bett die müden 27 Ja estirava al llit el cos cansat
[Glieder
Schon streckt’ ich aus im Bett die müden Glieder,
da tritt dein Bildnis vor mich hin, du Traute.
Gleich spring’ ich auf, fahr’ in die Schuhe wieder
und wandre durch die Stadt mit meiner Laute.
Ich sing’ und spiele, daß die Straße schallt;
so manche lauscht, vorüber bin ich bald.
So manches Mädchen hat mein Lied gerührt,
indes der Wind schon Sang und Klang erführt.

Ja estirava al llit el cos cansat,
quan m’ha aparegut la teva imatge, estimada.
M’he llevat de cop, m’he tornat a calçar les sabates
i me n’he anat a caminar per la ciutat amb el meu llaüt.
Canto i toco i els carrers ressonen;
algunes m’escolten, però aviat passo de llarg.
Alguna noia s’ha commogut amb la meva cançó,
tot i això, el vent ja s’endú música i cant.

28 Du sagst mir, daß ich keine Fürstin sei

28 Em dius que no sóc cap princesa

Du sagst mir, daß ich keine Fürstin sei;
auch du bist nicht auf Spaniens Thron entsprossen.
Nein, Bester, stehst du auf bei Hahnenschrei,
fährst du aufs Feld und nicht in Staatskarossen.
Du spottest mein um meine Niedrigkeit,
doch Armut tut dem Adel nichts zu Leid.
Du spottest, daß mir Krone fehlt und Wappen,
und fährst doch selber nur mit Schusters Rappen.

Em dius que no sóc cap princesa;
però tu tampoc descendeixes del tron d’Espanya.
No, maco, et lleves amb el cant del gall
i te’n vas al camp, però no pas amb carrossa oficial.
Et rius de mi per la meva baixa posició,
però la pobresa no es contradiu pas amb la noblesa.
Et rius de mi perquè em falta corona i escut,
i tu mateix vas a cavall de les teves sabates.

29 Wohl kenn’ ich Euren Stand

29 Prou conec la vostra posició

Wohl kenn’ ich Euren Stand, der nicht gering.
Ihr brauchtet nicht so tief herabzusteigen,
zu lieben solch ein arm und niedrig Ding,
da sich vor Euch die Allerschönsten neigen.
Die schönsten Männer leicht besiegtet Ihr,
drum weiß ich wohl, Ihr treibt nur Spiel mit mir.
Ihr spottet mein, man hat mich warnen wollen,
doch ach, Ihr seid so schön! Wer kann Euch grollen?

Prou conec la vostra posició, que no és pas baixa.
No teniu cap necessitat de rebaixar-vos tant
per estimar una pobra i insignificant criatura,
quan les més belles s’inclinen davant vostre.
Vós supereu de llarg els homes més bells,
per això sé segur que amb mi només jugueu.
Us rieu de mi, ja m’han volgut prevenir,
però, ai, sou tan bell! Qui us podria retreure res?

30 Laß sie nur gehn

30 Deixa-la marxar

Laß sie nur gehn, die so die Stolze spielt,
das Wunderkräutlein aus dem Blumenfeld.
Man sieht, wohin ihr blankes Auge zielt,
da Tag um Tag ein andrer ihr gefällt.
Sie treibt es grade wie Toscanas Fluß,
dem jedes Berggewässer folgen muß.
Sie treibt es wie der Arno, will mir scheinen:
bald hat sie viel Bewerber, bald nicht einen.

Deixa-la marxar, aquella que es fa tant l’orgullosa,
la planteta miraculosa del prat florit.
Ja es veu què busquen els seus ulls brillants,
cada dia n’hi agrada un de diferent.
Fa com el riu de la Toscana,
que ha de seguir tots els torrents de la muntanya.
Fa com l’Arno, molt m’ho sembla:
tan aviat té molts pretendents com no en té cap.

31 Wie soll ich fröhlich sein

31 Com he d’estar content

Wie soll ich fröhlich sein und lachen gar,
da du mir immer zürnest unverhohlen?
Du kommst nur einmal alle hundert Jahr,
und dann, als hätte man dir's anbefohlen.
Was kommst du, wenn’s die Deinen ungern sehn?
Gib frei mein Herz, dann magst du weitergehn.
Daheim mit deinen Leuten leb in Frieden,
denn was der Himmel will, geschieht hinieden.
Halt Frieden mit den Deinigen zu Haus,
denn was der Himmel will, das bleibt nicht aus.

Com he d’estar content i riure i tot,
si tu sempre estàs obertament empipada amb mi?
Només véns un cop cada cent anys,
i encara, com si t’hi haguessin obligat.
Per què véns si els teus ho veuen tan malament?
Dóna llibertat al meu cor i tu segueix tranquil·la el teu camí.
A casa, amb la teva gent, viu en pau,
perquè el que vol el cel passa aquí baix.
Estigues en pau amb els teus a casa,
perquè el que vol el cel no es pot evitar.

32 Was soll der Zorn, mein Schatz

32 Què és aquesta ràbia, estimat meu?

Was soll der Zorn, mein Schatz, der dich erhitzt?
Ich bin mir keiner Sünde ja bewußt,
ach, lieber nimm ein Messer wohlgespitzt
und tritt zu mir, durchbohre mir die Brust.
Und taugt ein Messer nicht, so nimm ein Schwert,
daß meines Blutes Quell gen Himmel fährt.
Und taugt ein Schwert nicht, nimm des Dolches Stahl
und wasch in meinem Blut all meine Qual.

Què és aquesta ràbia, estimat meu, què t’encén?
No sóc pas conscient de cap culpa, jo,
ah, val més que agafis un ganivet ben afilat
i vinguis a clavar-me’l al pit.
I si no et serveix un ganivet, agafa una espasa,
i fes que la font de la meva sang arribi fins al cel.
I si no et serveix una espasa, agafa l’acer d’un punyal
i neteja en la meva sang tot el meu turment.

33 Sterb’ ich, so hüllt in Blumen meine
[Glieder

33 Si em moro, cobriu-me el cos de flors

Sterb’ ich, so hüllt in Blumen meine Glieder;
ich wünsche nicht, daß ihr ein Grab mir grabt.
Genüber jenen Mauern legt mich nieder,
wo ihr so manchmal mich gesehen habt.
Dort legt mich hin, in Regen oder Wind;
gern sterb ich, ist’s um dich, geliebtes Kind.
Dort legt mich hin in Sonnenschein und Regen;
ich sterbe lieblich, sterb’ ich deinetwegen.

Si em moro, cobriu-me el cos de flors;
no desitjo que em caveu una fossa.
Deixeu-me estirat a terra més enllà de les muralles,
allà on m’heu vist tantes vegades.
Deixeu-me allà estirat, amb pluja o vent;
moro feliç, és per tu, estimada criatura.
Deixeu-me allà estirat, amb sol o amb pluja;
moro content, moro per tu.
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34 Und steht Ihr früh am Morgen auf

34 I quan de bon matí us lleveu

Und steht Ihr früh am Morgen auf vom Bette,
scheucht Ihr vom Himmel alle Wolken fort,
die Sonne lockt Ihr auf die Berge dort,
und Engelein erscheinen um die Wette
und bringen Schuh und Kleider Euch sofort.
Dann, wenn Ihr ausgeht in die heil'ge Mette,
so zieht Ihr alle Menschen mit Euch fort,
und wenn Ihr naht der benedeiten Stätte,
so zündet Euer Blick die Lampen an.
Weihwasser nehmt Ihr, macht des Kreuzes Zeichen
und netzet Eure weiße Stirn sodann
und neiget Euch und beugt die Knie ingleichen–
O wie holdselig steht Euch alles an!
Wie hold und selig hat Euch Gott begabt,
die Ihr der Schönheit Kron empfangen habt!
Wie hold und selig wandelt Ihr im Leben;
der Schönheit Palme ward an Euch gegeben.

I quan de bon matí us lleveu
feu fugir tots els núvols del cel,
atraieu el sol allà dalt de la muntanya,
i els àngels competeixen entre ells
per portar-vos de seguida sabates i vestit.
Llavors, quan aneu a la Santa Missa,
feu que tothom us segueixi,
i quan us apropeu al lloc sagrat, la vostra mirada
encén les llànties.
Preneu aigua beneïda, feu el senyal de la Creu
i us mulleu amb ella el front pàl·lid
i us inclineu i us agenolleu alhora...
Oh, amb quanta gràcia us escau tot!
Quanta gràcia i benaurança us ha concedit Déu,
vós que heu rebut la corona de la bellesa!
Amb quanta gràcia i benaurança camineu per la vida;
la palma de la bellesa us ha estat donada.

35 Benedeit die sel’ger Mutter

35 Beneïda la santa mare

Benedeit die sel’ger Mutter,
die so lieblich dich geboren,
so an Schönheit auserkoren,
meine Sehnsucht fliegt dir zu!
Du so lieblich von Gebärden,
du die Holdeste der Erden,
du mein Kleinod, meine Wonne,
süße, benedeit bist du!
Wenn ich aus der Ferne schmachte
und betrachte deine Schöne,
siehe wie ich beb und stöhne,
daß ich kaum es bergen kann!
Und in meiner Brust gewaltsam
fühl ich Flammen sich empören,
die den Frieden mir zerstören,
ach, der Wahnsinn faßt mich an!
Benedeit die sel’ger Mutter,
die so lieblich dich geboren,
so an Schönheit auserkoren,
meine Sehnsucht fliegt dir zu!

Beneïda la santa mare
que tan bonica t’ha fet,
tan exquisida en bellesa,
el meu desig vola cap a tu!
Tu, de gestos tan harmoniosos,
tu, la més graciosa de la terra,
tu, el meu tresor, la meva alegria,
dolça, beneïda ets tu!
Quan des de lluny em deleixo
i contemplo la teva bellesa,
mira com tremolo i sospiro,
que amb prou feines puc amagar-ho!
I en el meu pit sento flames
que s’alcen amb força,
que em destrueixen la pau,
ah, la bogeria m’envaeix!
Beneïda la santa mare
que tan bonica t’ha fet,
tan exquisida en bellesa,
el meu desig vola cap a tu!

36 Wenn du, mein Liebster, steigst zum
[Himmel auf

36 Quan tu, estimat meu, pugis al cel

Wenn du, mein Liebster, steigst zum Himmel auf,
trag ich mein Herz dir in der Hand entgegen.
So liebevoll umarmst du mich darauf,
dann woll’n wir uns dem Herrn zu Füßen legen.
Und sieht der Herrgott unsre Liebesschmerzen,
macht er ein Herz aus zwei verliebten Herzen,
zu einem Herzen fügt er zwei zusammen,
im Paradies, umglänzt von Himmelsflammen.

Quan tu, estimat meu, pugis al cel,
a la mà portaré el meu cor fins a tu.
Allà dalt m’abraçaràs tendrament
i després ens postrarem als peus del Senyor.
I quan el Senyor vegi el dolor del nostre amor,
de dos cors enamorats en farà un de sol,
unirà dos cors fonent-los en un,
envoltat al Paradís de flames celestials.

37 Wie viele Zeit verlor ich

37 Quant de temps vaig perdre

Wie viele Zeit verlor ich, dich zu lieben!
Hätt ich doch Gott geliebt in all der Zeit.
Ein Platz im Paradies wär mir verschrieben,
ein Heilger säße dann an meiner Seit’.
Und weil ich dich geliebt, schön frisch Gesicht,
verscherzt ich mir des Paradieses Licht,
und weil ich dich geliebt, schön Veigelein,
komm ich nun nicht ins Paradies hinein.

Quant de temps vaig perdre estimant-te!
Tant de bo durant tot aquest temps hagués estimat Déu.
Un lloc al Paradís em seria destinat,
un sant seuria al meu costat.
I perquè t’he estimat, cara fresca i bonica,
m’he privat de la llum del Paradís,
i perquè t’he estimat, ocellet preciós,
ara no entraré al Paradís.

38 Wenn du mich mit den Augen streifst

38 Quan m’acarones amb els ulls

Wenn du mich mit den Augen streifst und lachst,
sie senkst, und neigst das Kinn zum Busen dann,
bitt’ ich, daß du mir erst ein Zeichen machst,
damit ich doch mein Herz auch bänd’gen kann,
daß ich mein Herz mag bänd'gen, zahm und still,
wenn es vor großer Liebe springen will,
daß ich mein Herz mag halten in der Brust,
wenn es ausbrechen will vor großer Lust.

Quan m’acarones amb els ulls i rius,
els abaixes, i inclines la barbeta sobre el pit,
et demano que primer em facis un senyal
per tal que em pugui lligar el cor,
que em pugui lligar el cor ben quiet
quan ell em vol saltar d’un tan gran amor,
que pugui retenir el cor al pit
quan ell vol esclatar d’una joia tan gran.

39 Gesegnet sei das Grün

39 Beneït sigui el verd

Gesegnet sei das Grün und wer es trägt!
Ein grünes Kleid will ich mir machen lassen.
Ein grünes Kleid trägt auch die Frühlingsaue,
Grün kleidet sich der Liebling meiner Augen.
In Grün sich kleiden ist der Jäger Brauch,
ein grünes Kleid trägt mein Geliebter auch;
das Grün steht allen Dingen lieblich an,
aus Grün wächst jede schöne Frucht heran.

Beneït sigui el verd i qui el porta!
Un vestit verd vull fer-me fer.
També els prats a la primavera porten un vestit verd,
de verd es vesteix l’estimat del meu cor.
Vestir-se de verd és el costum dels caçadors,
un vestit verd porta també el meu amor;
el verd escau a meravella a totes les coses,
del verd creixen tots els bons fruits.

40 O wär dein Haus durchsichtig wie
40 Oh, si casa teva fos transparent
[ein Glas
[com un cristall
O wär dein Haus durchsichtig wie ein Glas,
mein Holder, wenn ich mich vorüberstehle!
Dann säh’ ich drinnen dich ohn’ Unterlaß,
wie blickt’ ich dann nach dir mit ganzer Seele!
Wie viele Blicke schickte dir mein Herz,
mehr als da Tropfen hat der Fluß im März!
Wie viele Blicke schickt’ ich dir entgegen,
mehr als da Tropfen niedersprühn im Regen!

Oh, si casa teva fos transparent com un cristall,
estimat meu, quan jo hi passo per davant!
Llavors t’hi veuria a dins sense destorbs,
com et miraria llavors amb tota l’ànima!
Quantes mirades t’enviaria el meu cor,
més que gotes hi ha al riu el mes de març!
Quantes mirades enviaria cap a tu,
més que gotes cauen de la pluja!

41 Heut’ Nacht erhob ich mich

41 Aquesta nit m’he despertat

Heut’ Nacht erhob ich mich um Mitternacht,
da war mein Herz mir heimlich fortgeschlichen.
Ich frug: Herz, wohin stürmst du so mit Macht?
Es sprach: Nur Euch zu sehn, sei es entwichen.
Nun sieh, wie muß es um mein Lieben stehn:
mein Herz entweicht der Brust, um dich zu sehn!

Aquesta nit m’he despertat a mitjanit,
el cor se m’esmunyia furtivament.
He preguntat: cor, on vas amb tanta força?
Ell m’ha dit que s’escapava només per veure-us a vós.
Ara mira com ha de ser el meu amor:
el cor se m’escapa del pit per veure’t!
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42 Nicht länger kann ich singen

42 Ja no puc cantar més

Nicht länger kann ich singen, denn der Wind
weht stark und macht dem Atem was zu schaffen.
Auch fürcht ich, daß die Zeit umsonst verrinnt.
Ja wär ich sicher, ging ich jetzt nicht schlafen.
Ja wüßt ich was, würd ich nicht heimspazieren
und einsam diese schöne Zeit verlieren.

Ja no puc cantar més, perquè el vent
bufa fort i fa difícil el respirar.
A més, em sembla que estic perdent el temps.
Si estigués segur, no me n’aniria pas a dormir.
Si sabés alguna cosa, no marxaria cap a casa
i no malgastaria aquest temps preciós tot sol.

43 Schweig einmal still

43 Calla d’una vegada

Schweig einmal still, du garst'ger Schwätzer dort!
Zum Ekel ist mir dein verwünschtes Singen.
Und triebst du es bis morgen früh so fort,
doch würde dir kein schmuckes Lied gelingen.
Schweig einmal still und lege dich aufs Ohr!
Das Ständchen eines Esels zög ich vor.

Calla d’una vegada, fastigós bramaire!
El teu maleït cant em fa venir basques.
I per molt que seguissis cantant fins demà al matí,
no et sortiria ni una cançó com Déu mana.
Calla d’una vegada i vés-te’n al llit!
M’estimaria més la serenata d’un ase.

44 O wüßtest du, wie viel ich deinetwegen

44 Si sabessis com he patit per culpa teva

O wüßtest du, wie viel ich deinetwegen,
du falsche Renegatin, litt zur Nacht,
indes du im verschloßnen Haus gelegen
und ich die Zeit im Freien zugebracht.
Als Rosenwasser diente mir der Regen,
der Blitz hat Liebesbotschaft mir gebracht;
ich habe Würfel mit dem Sturm gespielt,
als unter deinem Dach ich Wache hielt.
Mein Bett war unter deinem Dach bereitet,
der Himmel lag als Decke drauf gebreitet,
die Schwelle deiner Tür, das war mein Kissen –
Ich Ärmster, ach, was hab ich ausstehn müssen!

Si sabessis com he patit per culpa teva,
falsa renegada, aquesta nit,
mentre tu dormies en casa tancada
i jo passava el temps al ras.
La pluja m’ha fet d’aigua de roses,
el llamp m’ha dut missatges d’amor;
he jugat a daus amb la tempesta,
quan feia guàrdia sota la teva teulada.
El meu llit estava fet sota la teva teulada,
el cel hi estava estirat a sobre com a manta,
el llindar de la teva porta era el meu coixí...
Ai pobre de mi, el que he hagut de suportar!

45 Verschling’ der Abgrund

45 Que s’ensorrin els fonaments

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 gift'ger Art,
die ihn vergifte, der mir untreu ward.
Drin hause eine Schlange, giftgeschwollen,
und bring ihm Tod, der mich verraten wollen!

Que s’ensorrin els fonaments de la cabana del meu estimat,
i que al seu lloc escumegi un oceà ara mateix.
Que el cel hi aboqui boles de plom,
i que una serp hi habiti per terra.
Que a dins hi habiti una serp de les verinoses,
que enverini aquell qui em va ser infidel.
Que a dins hi habiti una serp inflada de verí,
i que dugui la mort a qui em va voler trair!

46 Ich hab’ in Penna einen Liebsten wohnen 46 Tinc un amant que viu a Penna
Ich hab’ in Penna einen Liebsten wohnen,
in der Maremmeneb'ne einen andern,
einen im schönen Hafen von Ancona,
zum vierten muß ich nach Viterbo wandern;
ein andrer wohnt in Casentino dort,
der nächste lebt mit mir am selben Ort,
und wieder einen hab ich in Magione,
vier in La Fratta, zehn in Castiglione.

Tinc un amant que viu a Penna,
un altre a la plana de Maremmen,
un al bell port d’Ancona,
per al quart he de caminar fins a Viterbo;
un altre viu allà a Casentino,
el següent viu al mateix poble que jo,
i encara en tinc un altre a Magione,
quatre a La Fratta, deu a Castiglione.
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EL ROMANTICISME I LA FANTASIA
EN EL PIANO
Francisco Poyato

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Fantasia en Do major, op. 15, D. 760,
«Wanderer»

FRANZ SCHUBERT

Allegro con fuoco ma non troppo
Adagio
Presto
Allegro

S EGONA

PART

Fantasia en Fa menor, op. 49

FRÉDÉRIC CHOPIN

Années de pèlerinage. Any II: Italie, S. 161
VII. Après une lecture de Dante: Fantasia quasi sonata

FRANZ LISZT
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquesta sessió amb la qual iniciem el cicle després de
la pausa de l’estiu.
Anirà a càrrec del pianista Francisco Poyato, un dels artistes més estimats
de Paper de Música.
El coneixem des de l’any 1989, quan fent duo amb l’Assumpta Mateu es
van presentar a la primera edició del nostre concurs, justament per donar-li
suport. Naturalment el van guanyar. Però hem de dir que en aquell moment,
on no hi havia bases, ni un premi ben establert, era molt d’agrair el seu gest.
Des de llavors hem anat seguint la seva trajectòria plena de talent i treball,
passant pels anys a Salzburg (professor del Mozarteum), fins a tornar a
Barcelona (professor de l’Escola Superior de Música de Catalunya). El seu
currículum parla prou per ell però jo voldria destacar: com a intèrpret, opinions
importants el consideren «un músic de cap a peus», és a dir: fa música. Aquesta
expressió, que a la majoria de la gent ens sembla òbvia, dins el món dels grans
professionals és molt diferent. Per exemple, per a l’Antoni Ros-Marbà, el
reputat director, i d’altres, la majoria dels intèrprets toquen. Quan n’hi ha un
que destaca, «fa música», és a dir, estem parlant d’un músic, un artista amb
majúscules. Hem d’aclarir que més aviat escassegen dins el nostre panorama
musical, però nosaltres tenim la sort que avui ens n’acompanyi un: Francisco
Poyato.
Com a solista és la primera vegada que actua en aquesta sala, tot i que feia
temps que teníem ganes de poder-vos oferir el seu art pianístic en solitari.
I ha escollit, dins el romanticisme, la fantasia servida per tres compositors dels
grans i més admirats: Schubert, Chopin i Liszt. No deixa de ser interessant
tenir visions del mateix concepte de tres grans mestres diferents.
Preparem-nos, doncs, a passar una vetllada d’aquelles que es recorden gratament.
Després us oferirem el refresc de sempre.
Deixem pas a aquest gran artista molt admirat i estimat a casa nostra que és:
Francisco Poyato.

INTÈRPRET
FRANCISCO POYATO
Piano
Cursa els primers estudis musicals a
Manresa. Realitza els estudis superiors de piano, de direcció d’orquestra
i de composició a Barcelona i a Badalona. D’aquell temps és de grat record l’empremta de Glòria Massegú,
Blanca Morera, Ludovica Mosca,
Josep Pons, Benet Casablancas, Salvador Mas i Josep Soler. Paral·lelament, rep classes de Frédéric Gevers,
Alain Motard, Dimitri Bashkirov,
Maria Curcio, Eric Le Sage i Paul
Badura-Skoda.
L’any 1994 es trasllada a Salzburg,
on estudia l’especialitat de Lied amb
Mitsuko Shirai i Hartmut Höll, i fortepiano amb Anthony Spiri, a la Universität Mozarteum. A més, assisteix a
cursos de Lied impartits per Edith
Mathis, Dietrich Fischer-Dieskau,
Thomas Hampson i Robert Holl.
Exerceix de professor de piano a
les escoles Luthier i Diaula de Barcelona, de pianista acompanyant al
Conservatori de Manresa i de professor d’acompanyament al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.
Entre el 1995 i el 2001 va ser professor de repertori al Departament de
Cant de la Universität Mozarteum de
Salzburg, essent també convidat com
a docent a l’acadèmia d’estiu d’aquest
centre. Des de la creació, l’any 2001,
de l’Escola Superior de Música de
Catalunya, es responsabilitza –junta-

ment amb la soprano Assumpta Mateu– de l’assignatura de Lied per a
duets de cant i piano. Ambdós impulsen, des de l’any 2000, el Curs de Lied
per a pianistes i cantants, portat a
terme anualment a la sala Paper de
Música de Capellades.
Ha obtingut diversos premis, tant
com a solista com en el camp del Lied.
Des del 1990 forma duo amb la
soprano Assumpta Mateu, amb qui
va guanyar el Concurs Paper de Música de Capellades el mateix any
1990. Junts han actuat a l’Auditori
de Barcelona, a la Schubertíada de
Vilabertran, al Teatro de la Maestranza, al festival de Granada, al festival
de Leiria i al festival de Münster,
entre d’altres.
Ha estat membre del trio Mozarteum i ha dirigit grups i orquestres de
cambra. Ha ofert concerts a Espanya,
França, Àustria, Alemanya, Croàcia i
Portugal.
Ha enregistrat per a Catalunya
Ràdio, per al Canal 33, per a la WDR
alemanya, per a l’ORF austríaca i per
a Ràdio Zagreb.
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HAVANERES
Els Cremats
ENRIC FERRER, flauta travessera, trombó i veu (baix)
RAMON PONSATÍ, guitarra i veu (baix)
JOSEP LLUÍS DE MURGA (KOKO), baríton
NARCÍS FERRER, tenor, i CARLOS PONS, percussió
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P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Na nena
Lola la tavernera
Yo te diré
Para Vigo me voy
María la portuguesa
La balada d’en Lucas
Tamariu
Habaneras de Cádiz

J. L. ORTEGA MONASTERIO
J. BASTONS/C. CASANOVAS
J. HALPERN/E. LLOVET
ERNESTO LECUONA
CARLOS CANO
J. L. ORTEGA MONASTERIO
J. BASTONS/N. OLIVER
C. CANO/A. BURGOS

S EGONA
El cuarto de Tula
Al pirata Joan Torrelles
La copa rota
La caña dulce
El barri antic
Vestida de nit
Salió de Jamaica
Te doy la vida

PART

SERGIO SIABA
CARLES CASANOVAS
ANDRÉS CALAMARO
Popular
ANTONI MAS
C. PÉREZ/G. CRUZ
Popular
COMPAY SEGUNDO

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert especial d’havaneres, boleros i sons cubans, que s’escau precisament avui, festivitat de Santa Cecília, patrona de la
música.
La sessió anirà a càrrec del grup Els Cremats, d’aquella zona que en
podríem dir «el rovell de l’ou» de les havaneres. Ells són:
Enric Ferrer de Llafranc, flauta travessera, trombó i veu (baix)
Ramon Ponsatí de Begur, guitarra i veu (baix)
Josep Lluís de Murga (Koko) de Palafrugell, baríton
Narcís Ferrer de Llafranc, tenor, i
Carlos Pons de Ciutadella de Menorca, percussió (congue cajón, bongos, etc.)
Aquesta formació neix amb la fusió d’un grup de joves membres de la coral
Nit de Juny de Palafrugell i d’alumnes de l’Escola de Música també de Palafrugell. D’això ja fa 8 anys, i des de llavors no han parat. Ells tenen un estil
propi perquè ens diuen en el seu currículum que volen fer del gènere de l’havanera una música viva que tingui acceptació i agradi a joves i grans. Sense renunciar a les arrels, opten per donar un tomb a l’havanera per fer-la una música de
present i de futur, que no estigui ancorada en el passat.
Unes idees ben interessants que han desenvolupat amb més de 250 cantades
arreu de Catalunya, Espanya i Europa, i que avui tindrem l’oportunitat d’escoltar aquí. N’han deixat constància amb dos treballs discogràfics que estan en
el mercat.
El fet que pràcticament tots els components del grup siguin músics professionals vol dir que tindrem una bona qualitat en la sessió que ens ofereixen avui,
primícia en aquesta sala, tant pel tipus de música com de formació. Ells tenen
clar que volen explicar, narrar i emocionar cantant, però sempre amb vocació
renovadora. Una altra idea interessant!
Com és habitual, després del concert hi haurà el refresc, que avui hem cregut
adient que sigui el cremat que se sol servir en les havaneres. Durant la segona
part es començarà a preparar al fons de la sala amb rom, una mica de cafè, etc.
per tenir-lo a punt al final del concert. Probablement la seva flaire s’ajuntarà
amb el so de la música. També hi haurà coca per acompanyar-lo.
I res més. Amb tots nosaltres, Els Cremats, amb: Enric Ferrer, Ramon
Ponsatí, Josep Lluís de Murga, Narcís Ferrer i Carlos Pons.

INTÈRPRETS
ELS CREMATS
El grup neix arran de la cantada
d’havaneres de Calella del 1996. El
novembre del 1995, un grup de joves
membres de la coral Nit de Juny de
Palafrugell i d’alumnes de l’Escola
de Música de Palafrugell es van trobar, a petició del Patronat de Turisme
de Palafrugell, per ambientar les hores prèvies a la cantada.
D’ençà d’aquell dia i fins avui, el
grup ha experimentat una constant
evolució, tot i que durant aquests
anys hi ha hagut algun canvi en els
components de la formació. No obstant això, l’estructura instrumental
i vocal no ha variat, i el seu objectiu
inicial tampoc.
Tenen un estil poc habitual en els
grups d’havaneres. Volen fer del
gènere de l’havanera una música
viva, que tingui acceptació i agradi a
tothom, joves i grans. Sense renunciar a les arrels, l’estructura vocal
i l’essència rítmica de l’havanera,

ENRIC FERRER

opten per donar-li un tomb, per ferla una música de present i de futur
que no estigui ancorada únicament
en el passat. Com diuen: «... la fusió
i el mestissatge són el futur...»
El repertori està format per havaneres en català i en castellà, valsets
mariners, balades, però també tangos,
boleros, sons cubans... Amb dos treballs discogràfics al mercat, Havaneres
i En el barrio la Cachimba..., marquen
un estil propi. Han ofert més de 250
cantades arreu de Catalunya, d’Espanya i d’Europa (cal destacar l’èxit de
les cantades d’Amsterdam, Sardenya,
Torrevella, Menorca i Madrid); han
participat a prestigioses cantades com
la Mostra de l’Havanera de Palamós
o la Cantada d’Havaneres de Begur.
Aquest any han cantat per primer cop
a la Cantada d’Havaneres de Calella
en la seva XXXVII edició, considerada
per tots l’escenari més important del
món de l’havanera. Han participat a
la sèrie televisiva «Les havaneres a la
Península», realitzada en català i en
castellà, produïda per Octubre Produccions, en què es repassa l’evolució
de les havaneres.

RAMON PONSATÍ
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JOSEP LLUÍS DE MURGA

NARCÍS FERRER

Pràcticament tots els components
d’ Els Cremats són músics professionals que compaginen la docència i els
estudis musicals superiors amb el
grup. Una altra característica important és la joventut dels seus membres
(el més gran té trenta anys, i el més
jove, vint-i-dós).
Durant aquests vuit anys han tingut clar que volen explicar, narrar i
emocionar cantant, però sempre
amb vocació renovadora

R ECULL G RÀFIC
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Altres Concerts
089
C a p e l l a d e s, 2 1 d e d e s e m b r e d e l 2 0 0 3

CONCERT

DE

NADAL

Orquestra de Cambra
de la Simfònica Europea Mediterrània
CRISTIAN FLOREA, violoncel i direcció
ORIOL ROMANÍ, clarinet

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Sarabanda, Giga i Badinerie,
per a viola i piano
Concert per a clarinet,
en La major, K. 622
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ARCANGELO CORELLI

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Allegro
Adagio
Rondo. Allegro

S EGONA

PART

Simfonia núm. 5, en Si b major, D. 485
Allegro
Andante con moto
Menuetto: allegro molto
Allegro vivace

FRANZ SCHUBERT

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts al concert de nadal a càrrec de l’Orquestra Simfònica
Europea Mediterrània, sota la batuta del mestre Cristian Florea, i el solista
Oriol Romaní.
Ens són familiars perquè han actuat diverses vegades, director i orquestra, en
aquesta sala. La seva vàlua ens és, doncs, prou reconeguda. Potser el que hem
de fer ressaltar més aquest any és el programa. D’una banda, després de començar amb Corelli escoltarem el famosíssim Concert per a clarinet i orquestra
de Mozart, que per als afeccionats al cinema és el de Memòries d’Àfrica.
Tenim la sort de comptar amb un solista de primera fila: l’Oriol Romaní. Ell
es va estrenar en aquesta sala amb el passat concert de professors i repetirà l’any
vinent amb la Història del soldat de Stravinsky. Toca amb la mateixa
excel·lència el clàssic que el jazz, i és sempre una delícia escoltar-lo.
La segona part l’ocupa la Cinquena Simfonia de Schubert, on el protagonisme queda reservat a l’orquestra i al seu director. Una gran obra, que completarà aquest magnífic concert de Nadal.
Desitgem que passeu unes bones festes i sobretot un bon any 2004!
Després, oferirem el refresc habitual.
Amb tots nosaltres, l’Orquestra de Cambra de la Simfònica Europea
Mediterrània, dirigida per Cristian Florea, a qui s’afegirà, per al concert de
Mozart, l’Oriol Romaní, com a solista de clarinet.

INTÈRPRETS
ORQUESTRA DE CAMBRA
LA SIMFÒNICA EUROPEA
MEDITERRÀNIA

DE

Neix l’any 2000 com a iniciativa privada per 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, es
van incorporant, sobretot a les seccions de vent i de percussió, altres
joves músics de Barcelona, de Tarragona i del País Valencià.
Cal destacar la col·laboració, en
diverses ocasions, dels mestres concertinos Stefan Ruha, Daniel Podlov-

ski, Ioan Fernbach i Alexander Ianos,
virtuosos solistes de pes internacional.
L’alt nivell de cadascun dels
membres de l’orquestra permet oferir programes especialment brillants,
la qual cosa es pot comprovar durant
les intervencions dels solistes.
L’orquestra ha actuat a 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... I ha comptat amb la
col·laboració de solistes d’excepció
com Josep Carreras, Teresa Berganza
i Plácido Domingo. Així com 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, i Pedro
Iturralde, saxo, entre d’altres.
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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».
Tant per la direcció musical, encomanada al prestigiós director i violoncel·lista Cristian Florea, com per la seva
composició, l’Orquestra Simfònica
Europea Mediterrània ofereix l’oportunitat de gaudir de música d’alt nivell,
però mantenint sempre l’eix fonamental de la seva activitat: la música com a
espectacle total per als sentits.

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. En deixen constància premis i distincions internacionals
(Belgrad, Colmar-1978, Ginebra1979 i ARD de Munic-1982).
Ha estat violoncel solista de les orquestres Tonhalle i Opernhaus de
Zu-ric, i de l’Orquestra Simfònica de
la Ràdio de Baden-Baden. Desenvolupa la seva activitat pedagògica a
Friburg de Bresgòvia i a Trossingen
(Alemanya). Ofereix concerts 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 al seu repertori.
Compagina l’activitat com a solista amb la de director i col·labora
amb orquestres com la Simfònica de

CRISTIAN FLOREA

Madrid, la Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya, la Filharmònica George Enescu de Bucarest,
els Solistes de Praga, els Solistes de
Montpellier-Moscou o la Filharmònica de Monterrey (Mèxic), entre
d’altres. Fundà la seva orquestra de
cambra, Kammerorchester Cristian
Florea, a Friburg (Alemanya).
Actualment resideix a Catalunya
i exerceix com a violoncel·lista i pedagog. És director fundador de l’Orquestra Simfònica Europea i de
l’Orquestra Simfònica Europea Mediterrània i director titular de l’Orquestra de Cambra Nacional de
Moldàvia.

ORIOL ROMANÍ
Clarinet
Nascut a Barcelona, es va iniciar musicalment en l’ambient familiar i a les
escoles Sant Gregori i L’Arc. Estudià
clarinet i interpretació amb Juli Panyella, Thea King, Anton Weimberg,

ORIOL ROMANÍ

Tony Pay, Igor Markevitx i Giörgy
Sebök.Va ser fundador i cosolista de la
Joven Orquesta Nacional de España i
membre de l’Orquestra de Cambra
del Teatre Lliure i de Barcelona 216.
Ha actuat per tot Catalunya i arreu
d’Europa amb els pianistes Emili
Brugalla, Julius Drake i Mary RuizCasaux, els violoncel·listes Suzana
Stefanovic i Radu Aldulescu, les sopranos Montserrat Alavedra, Juliane
Banse i Júlia Arnó, el Quartet de

Corda de Barcelona i els quartets
Casals i Euler de Basilea. Ha cultivat
el recital de clarinet sol, amb programes com Meditacions i La teva veu, amic
–música de Joaquim Homs inspirada
en textos de Tagore i Valéry–. Ha
enregistrat la integral de clarinet de
Joaquim Homs (Columna, 2000) i ha
estrenat obres per a clarinet sol que
li han estat dedicades per Joaquim
Homs, Xavier Montsalvatge i István
Vántus. Com a solista, acompanyat
per diverses orquestres nacionals i estrangeres, ha tocat o estrenat obres de
Giorgy Ranki, Federico Luppi, Xavier Turull, Astor Piazzolla, George
Gershwin... És autor dels llibres La
música, font de salut (Amalgama, 1998)
i Tocats pel jazz (Amalgama, 2000). És
membre dels grups de jazz clàssic Hot
Jazz Cats, Barcelona Swing Serenaders i New Orleans Blue Stompers.
El gener del 2004 té previst oferir el
concert «Benny Goodman Memorial, de Mozart al swing», al Palau de
la Música Catalana.
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Altres Concerts
090
C a p e l l a d e s, 2 1 d e f e b r e r d e l 2 0 0 4

CONCERT

DE JAZZ

Ignasi Terraza Trio
IGNASI TERRAZA, piano
JULES BIKÔKÔ, contrabaix
JEAN-PIERRE DEROUARD, bateria

P RO G R A M A
Take the «A» train
Sweet Lorraine

BILLY STRAYHORN

(piano)

C. BURWELL/M. PARISH

(piano)

I can’t give you anything but love

J. MCHUGH/D. FIELDS

(piano i trompeta)

A kiss to build a dream on (piano i trompeta)
IT’s coming

(piano, contrabaix i bateria)

Almost like being in love
Give me another
Rosó

R. RODGGERS/L. HART

(piano, contrabaix i bateria)

Prelude to a kiss

Yesterdays

IGNASI TERRAZA

(piano, contrabaix i bateria)

Isn’t it romantic? (piano, contrabaix i bateria)
Oscar’s will

O. HAMMERSTEIN II

(piano, contrabaix i bateria)

(piano, contrabaix i bateria)

(piano, contrabaix i bateria)

DUKE ELLINGTON
FREDERICK LOEWE
IGNASI TERRAZA
JEROME KERN
JOSEP RIBAS

(piano)

Peace prayer

IGNASI TERRAZA

(piano, contrabaix i bateria)

IGNASI TERRAZA

Aquest material es recull a un disc enregistrat la primavera passada, IT’s coming, que el segell
TCB de Montreux presenta, aquest gener, com a novetat durant la fira MIDEM de Cannes.
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert d’avui a càrrec de l’Ignasi Terraza Trio, amb
Ignasi Terraza, al piano; Jules Bikoko, al contrabaix, i Jean-Pierre Derouard, a
la bateria.
L’any passat el jazz va ser el gran absent de la nostra programació; per això
ara ens hem afanyat a incloure’l a principis d’any perquè enyoràvem la seva presència anual.
L’Ignasi Terraza ja és un vell conegut del públic habitual de la sala, a qui
el seu art i el seu talent li són familiars. I, com és natural, ell tria els seus músics
per oferir sempre conjunts de màxima qualitat.
Per això avui tenim aquí Jules Bikôkô, contrabaix, procedent del Camerun,
format a l’École Normale de Musique de París, i particularment interessat en la
música d’origen afroamericà. És fàcil d’imaginar-nos, doncs, que la seva interpretació aportarà un matís molt especial d’acord amb els seus orígens.
Jean-Pierre Derouard, bateria, és nascut al Vietnam, però es trasllada a
França amb un any d’edat; per tant, la seva formació és totalment francesa.
També toca la trompeta i és un intèrpret immers d’una manera total en el món
del jazz. Tant és així que té un grup anomenat Le Old Jazz Corporation.
En el programa d’avui ens porten el contingut d’un disc, IT’s coming presentat aquest gener a Cannes.
Escoltarem diverses obres de l’Ignasi Terraza juntament amb grans clàssics
i fins i tot la cançó tradicional catalana Rosó, en clau de jazz.
Si teniu ganes d’acompanyar els músics amb les mans, participareu del concert d’una manera més activa.
Preparem-nos a gaudir a fons d’una vetllada de jazz amb grans intèrprets
de renom internacional.
Després us oferirem el refresc habitual.
No vull acabar sense dedicar unes paraules de recordança del pintor capelladí
Amadeu Freixas Vivó, que dilluns passat ens deixava per sempre, envoltat de
l’amor de la muller i els fills. Tal com deia l’estimat Mn. Frederic en un sermó
ple de la sensibilitat que li és característica, «Capellades ha perdut un artista.
Els artistes no fan la història d’un poble, però hi donen sentit… Capellades
queda una mica més pobra». Resta, però, el seu record, el record d’un home sen-

zill, amant de la seva família, dedicat a la pintura, el record d’un gran capelladí,
fill predilecte de la vila, que passarà a la història per l’art que ens ha deixat en
els seus quadres. I acabo amb les paraules de Mn. Frederic: «Que l’Amadeu
pugui contemplar el rostre de Déu, després d’haver contemplat la bellesa d’aquest món».
Amb tots nosaltres:
Ignasi Terraza, pianista i compositor,
Jules Bikôkô, contrabaix, i
Jean-Pierre Derouard, bateria.

INTÈRPRETS
IGNASI TERRAZA
Piano
Nascut a Barcelona el 1962, no es
va interessar per la música fins que
es va quedar cec poc abans de fer
deu anys, però aviat es va sentir
especialment atret pel jazz. Un grapat de discos que no estaven gens
malament i un piano de la família
van fer la resta. El 1980 va actuar
per primera vegada en públic, i la
seva presència es va fer habitual al
circuit local quan va prendre la decisió de dedicar-se completament al
jazz, després d’haver-se llicenciat en
informàtica i d’haver combinat durant una temporada professionalment
la música i els ordinadors.
Des d’aleshores ha participat a diversos grups de totes les formacions
possibles, bé com a membre, bé com

a líder, sempre amb el segell distintiu
del swing. El seu coneixement del
llenguatge jazzístic i el seu sentit
del ritme i de l’harmonia el van convertint, cada cop més, en un acompanyant o partenaire molt sol·licitat
per una àmplia varietat de figures locals i internacionals, com els cantants
Charmin Michelle, Randy Greer,
Michelle McCain, Lavelle i Stacey
Kent, i els músics Frank Wess, Jesse
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Davis, Gene «Mighty Flea» Conners,
Teddy Edwards, Ralph Lalama i Brad
Lealy, entre d’altres. Les seves formacions de trio, habituals o d’ocasió, han
comptat amb baixistes com Pierre
Boussaguet, Mario Rossy, Javier
Colina, Jules Bikôkô i Horacio Fumero, i amb Gregory Hutchinson,
Walter Perkins, Bobby Durham, Peer
Wyboris, Jo Krause i Julian Vaughn, a
la bateria, entre d’altres.
Són especialment destacades dues
de les associacions musicals de la seva
carrera. La primera –durant dos períodes diferents (1985-1988 i 19962000)– va ser amb el vibrafonista i
bateria Oriol Bordas, amb qui va
tocar en formacions de trio i de
quartet amb els noms de Hot-Swing
i Four Kats, així com en una orquestra, la Barcelona Jazz Orquestra. Tots
dos van posar en marxa, com a socis,
un segell de jazz local i una promotora anomenats Swingfònic. La segona
associació va ser amb el guitarrista
nord-americà David Mitchell (19901993), amb qui va liderar el MitchellTerraza Quartet, que va guanyar el
premi al millor grup novell al Festival
Internacional de Getxo del 1991.
Des del 2001, Ignasi Terraza toca
habitualment a la seva ciutat natal, bé
en solitari, bé amb el seu trio o amb
d’altres formacions, i també actua a
gires per Espanya, Portugal, França i
Suïssa.
L’any 2003 va enregistrar dos
discos i va començar a ensenyar piano de jazz a l’Escola Superior de
Música de Catalunya.

JULES BIKÔKÔ

JULES BIKÔKÔ
Contrabaix
Nascut al Camerun, es trasllada a
França de molt jove. Allà s’inicia en la
música amb el baix elèctric i, més
endavant, comença amb el contrabaix
i estudia a l’École Normale de Musique de París. Les seves col·laboracions han estat i són molt variades,
però sempre dins la música d’origen
afroamericà. Ha tocat, entre d’altres,
amb Laurent Coq, Julien Lourau,
Stefano di Batista, Peter King, Frank
Wess, Sony Fortune...

JEAN-PIERRE DEROUARD
Bateria
Nascut al Vietnam el 1970, es trasllada a França un any més tard, on
comença els estudis musicals de
percussió a l’edat de vuit anys. Aviat
s’interessa pel jazz i comença a participar en grups de New Orleans a
la ciutat de Le Mans, on resideix. El
1993 coneix el pianista Philippe Duchemin, que l’incorpora al seu trio

JEAN-PIERRE DEROUARD

de gira per Europa, i, a partir d’aquell moment, tindrà l’oportunitat

de tocar amb músics com Dani
Doriz, Patrick Artero, Benny Bailey,
Christian Escoude i Claude Bolling. L’any 1989 s’interessa per la
trompeta i comença a estudiar-la de
forma autodidacta. L’any 2001 forma el seu primer quartet com a
trompetista i el 2003 enregistra, amb
aquest quartet, un disc en homenatge a Louis Armstrong. Actualment
se’l pot sentir, de forma alternativa,
assegut darrere la bateria o bufant la
trompeta amb el seu grup de New
Orleans Le Old Jazz Corporation.

R ECULL G RÀFIC
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Altres Concerts
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LES CASTANYOLES

A TRAVÉS DEL

TEMPS

Ludovica Mosca , castanyoles
Iñaki Etxepare , violoncel
Jaume Torrent , guitarra

P RO G R A M A
P RIMERA

811

PART

Suite per a violoncel núm. 3,
en Do major, BWV 1009

JOHANN SEBASTIAN BACH

Prelude — Allemande — Courande
Sarabande — Bourrée I-II — Gigue
LUDOVICA MOSCA - IÑAKI ETXEPARE

Sis minuets, op. 11

FERRAN SORTS

LUDOVICA MOSCA - JAUME TORRENT

S EGONA

PART

Suite per a violoncel sol

GASPAR CASSADÓ
Preludi-Fantasia — Sardana — Intermezzo e Danza Finale

LUDOVICA MOSCA - IÑAKI ETXEPARE

Tres peces per a violoncel, guitarra i castanyoles

JAUME TORRENT

Allegro — Andante: Saeta — Vivace

Siete canciones populares españolas
(versió per a guitarra de JAUME TORRENT)

El paño moruno — Seguidilla murciana
Asturiana — Jota — Nana — Canción — Polo

MANUEL

DE

FALLA

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts al concert traslladat al dia d’avui per solidaritat amb les
víctimes de l’atemptat de Madrid, el passat dia 11. Anirà a càrrec de Ludovica
Mosca, castanyoles, Iñaki Etxepare, violoncel, i Jaume Torrent, guitarra.
Com a formació, és ben atípica, i, per descomptat, us la presentem per primera vegada en aquesta sala.
Jo diria que tant Ludovica Mosca com Jaume Torrent són músics totals.
Avui trobem la Ludovica tocant castanyoles, i ho farà amb el mateix art i domini que quan toca el piano, perquè en definitiva ella fa música, un concepte, recordem-ho, només aplicable a una minoria selecta d’intèrprets.
Quan pensem en Jaume Torrent com a músic total ens ve a la ment, a més
de fer música, la seva faceta important de compositor, de la qual tindrem una
mostra en la segona part del programa.
Tant l’un com l’altra són grans professionals, artistes consumats, i d’això
n’hem tingut mostres en aquesta sala per part dels dos.
En canvi, Iñaki Etxepare, violoncel, ens visita per primera vegada. Del seu
currículum destaquem la medalla d’or i el premi d’honor del grau de perfeccionament i, després d’una brillant trajectòria professional i acadèmica, el 2000
esdevé catedràtic al Conservatori Superior de Música del Liceu.
El protagonisme de l’instrument en el programa d’avui el tindrà la Ludovica
Mosca, que pren part a cada obra, mentre que Iñaki Etxepare i Jaume Torrent
s’alternaran fins a les dues últimes obres, que tocaran en formació de trio.
Disposem-nos, doncs, a gaudir d’aquesta tarda de primavera que avui encetem ben agradablement. Després us oferirem el refresc habitual.
Una última cosa: en el fons de la sala deixem unes fotocòpies il·lustrades de
balls amb castanyoles i coreografies per a qui vulgui fullejar-les. No són per
emportar. Hi ha també una fotocòpia amb la coreografia d’una sarabanda, i
aprofito per dir que els balls de la Ludovica no són invents d’ella, sinó coreografies amb passos originals dels segles XVII i XVIII.
Amb tots nosaltres:
Ludovica Mosca, castanyoles i ball,
Iñaki Etxepare, violoncel,
i Jaume Torrent, guitarra.

INTÈRPRETS
LUDOVICA MOSCA
Castanyoles
Artista polifacètica, la pianista Ludovica Mosca compagina des de petita
els estudis de música i de dansa.
Guanyadora de diversos premis
internacionals, la seva activitat com a
pianista i com a pedagoga és coneguda a tot l’Estat, a Europa, als Estats
Units i a l’Amèrica Llatina.
Ha estudiat dansa espanyola i
ballet amb Rosario Contreras i ha
realitzat cursos de dansa rítmica, contemporània, barroca, folklòrica i expressió corporal. Així mateix, ha rebut
classes magistrals del ballarí i concertista José de Udaeta i ha participat a
cursos de dansa barroca històrica,
amb la professora María José Ruiz
Mayordomo, al Reial Conservatori
Superior de Música de Madrid.
Actualment, estudia dansa barroca
amb Teresa Alvés i de dansa espanyola amb Carmen Contreras, i és professora de castanyoles a les escoles

Luthier, Artmúsic i Juan Pedro Carrero de Barcelona.
Ha col·laborat, entre d’altres, amb
la coral Catalunya, amb la coral Joza
Vlahovic de Zagreb, amb el Grup de
Cambra d’Anvers (Bèlgica), amb
l’Orquestra de Guitarres de Barcelona, amb el flautista Jordi Palau i amb
els pianistes Ana Guijarro i Gennady
Dzubenko.
Recentment ha enregistrat, per a
Columna Música, el fandango del
Quintet en Re major de Boccherini
amb la formació de cambra Almodis.
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IÑAKI ETXEPARE

IÑAKI ETXEPARE
Violoncel
Nascut a Irun el 1971, s’educa musicalment a França, a l’École Nationale de Musique de Bayonne-Côte
Basque, sota la direcció del violoncel·lista i pedagog Jacques Doué, i
obté la medalla d’or i el premi d’honor del grau de perfeccionament.
La ràpida progressió d’aquest jove
violoncel·lista el porta a realitzar una
gira francesa en què interpreta el concert d’Édouard Lalo com a solista.
El 1989 es trasllada a París i continua la formació amb els violoncel·listes Xavier Gagnepain i Phillippe
Müller. Participa, durant diversos
anys, a les acadèmies d’estiu de Flaine i Les Arcs, als Alps francesos, amb
Roland Pidoux, Cristophe Henkel i
el brasiler Pedro Alcántara, el qual
l’orienta en la pràctica de la tècnica
Alexander.
El 1992 s’instal·la a Barcelona, on
estudia amb Peter Thiemann i Evelio

Tieles i obté el títol superior de violoncel i de música de cambra.
Des del 1989 és membre de l’Orquestra Regional de Bayonne-Côte
Basque i, el 1995, guanya, mitjançant
oposició, una plaça d’assistent de solista a l’Orquestra Simfònica del Vallès.
És professor, des del 1992, de l’escola Juan Pedro Carrero de Barcelona. El 1997 obté, mitjançant oposició,
la plaça de professor especial de violoncel al Conservatori de Grau
Mitjà d’Irun i, el 2000, després d’un
concurs de mèrits, és nomenat catedràtic de violoncel al Conservatori
Superior de Música del Liceu.
Entre el 1997 i el 2000 és seleccionat per participar a l’Académie
Internationale Maurice Ravel de
Saint-Jean-de-Luz, on rep classes de
Lluís Claret, Phillippe Müller i Bruno Pasquier, entre d’altres.
El juny del 2001 és convidat, com
a membre del quartet de violoncels
Violoncel·listes de Barcelona, dirigit
per Lluís Claret, a participar a la inauguració del Museu Casals, al costat de
Montserrat Caballé i Mstislav Rostropóvitx.
Ha impartit classes magistrals a la
Universitat de Hartford i a la Greater
Hartford Academy of the Arts, als
Estats Units, i ha realitzat una gira de
concerts a l’estat de Connecticut
amb la pianista Bridget de Moura
Castro. Així mateix, ha ofert concerts
a l’Havana, Cuba.

JAUME TORRENT
Guitarra
Estudia guitarra amb Gracià Tarragó,
deixeble de Llobet i un dels compositors de música per a guitarra més
importants de la seva època.
Comença a oferir concerts l’any
1975 i, actualment, és un dels concertistes de guitarra catalans amb més
presència als escenaris de tot el món.
Actua a festivals internacionals de
guitarra (Viena, Beirut, Barcelona,
Rust, Amman), així com a importants cicles de concerts, i porta a terme diverses gires anuals pels Estats
Units. Ha estat dirigit per directors
com Ph. Entremont (Orquestra de
Cambra d’Israel), E. García Asensio
(ORTV Espanyola), H. Pensis (ORTV
de Luxemburg), R. Austin Boudreau
(American Wind Symphony), L. Jones (New Millennium Strings Orchestra), M. Natchev (Orquestra de la
Ràdio Búlgara), M. Galduf (Orquestra Simfònica de València) i F. Fiziur
(Camerata Triestina), entre d’altres.
En els darrers anys s’ha especialitzat en els compositors de l’escola
històrica catalana de guitarra. No obstant això, el seu interès per la música
per a guitarra del segle XX ha fet que
alguns dels compositors més destacats
del país li confiïn l’estrena de les seves
obres, com el concert per a guitarra
i orquestra La sisena nit de Cervelló i
el Concertante per a guitarra, percussió i
cordes de Benguerel. Montsalvatge li
encarregà l’enregistrament, per a Columna Música, de l’Adagietto spirituale

JAUME TORRENT

i de la Fantasia per a guitarra i arpa.
Recentment, també ha col·laborat en
l’enregistrament de l’obra per a guitarra sola i el Concertante de Benguerel.
Ha estat professor de guitarra al
Conservatori Superior de Música del
Liceu durant més de vint anys, i el seu
director acadèmic entre el 1994 i el
2000. Ha ofert classes magistrals a
Viena, a Dallas, a Berkeley (San Francisco) i a Chatellerault, entre d’altres
ciutats, i és autor d’una metodologia
de l’estudi basada en l’anotació de les
estratègies mecàniques, que permet
una eficaç assimilació de les partitures
per a guitarra. Actualment és responsable de l’aula de guitarra Miquel
Llobet de l’Acadèmia Marshall, dirigida per Alicia de Larrocha.
Com a compositor és autor d’un
extens catàleg d’obres per a guitarra,
publicat a les editorials Schott, Trekel, Boileau, Clivis, Piles i Ópera Tres.
Guitarristes com G. Estarellas, J. Ruiz
del Puerto, D. Birns, H. Shom, G.
Guillén, H. Nguyen o D. Bork han
incorporat obres de Torrent als seus
repertoris.
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Amb el violinista californià J. Gold
ha enregistrat les seves Quatre peces
per a violí i guitarra, opus 47, i, amb la
col·laboració de la violista D. Gare,
les Four Golden Piezes per a violí, viola
i guitarra, opus 57. Darrerament, ha

presentat a l’auditori de La Pedrera
de Barcelona la seva suite per a guitarra i narrador Viatge a un món
màgic, amb l’actriu Anna Briansó i
sota la direcció escènica de Quim
Lecina.

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

DIARI D’IGULADA, DIA 19 DE MARÇ DEL 2004

Tal dia com avui va néixer Johann Sebastian Bach. Del 1700 al 1703 va estudiar a l’escola francesa de Saint-Michel a Lüneburg i allà va aprendre dansa
amb el ballarí i coreògraf Thomas de la Celle, que havia estat alumne de
Lully a la cort del Rei Sol. Així, doncs, Bach tenia un gran coneixement, no
només de la música francesa, sinó també de la dansa en profunditat, que a l’època tenia un lligam estretíssim amb la música i, molt particularment, amb
les danses que componen les suites instrumentals. Hem d’afegir que Bach era
un gran ballarí, i, en els cursos d’estiu que Thomas de la Celle feia, alguna
vegada es va emportar Bach com ajudant.
Per al muntatge d’aquesta suite els artistes han comptat amb l’assessorament valuosíssim de l’eminent ballarí i concertista de castanyoles José de
Udaeta. Puntualitzem que la Ludovica tocarà amb 4 tipus diferents de castanyoles, combinant de vegades les de les mans esquerres, que són més greus, i
les de les mans dretes, que són més agudes. Per als minuets de Sorts, concretament, n’usarà unes de construcció barroca.

R ECULL G RÀFIC
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L’ENLLAÇ, DIA 11 DE MARÇ DEL 2004

Altres Concerts
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CONCERT
DOTZÈ CURS INTERNACIONAL

DE
DE

PROFESSORS

MÚSICA

DE

CAMBRA

DE

CAPELLADES

Nicusor Sílaghi, violí
Viorel Tudor, viola
Rasvan Neculai, violoncel
Suzanne Bradbury, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA
Quartet amb piano núm. 2,
en Mi b major, K. 493

PART

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Allegro
Larghetto
Allegretto

S EGONA
Quartet amb piano núm. 3,
en Do menor, op. 60
Allegro non troppo
Scherzo. Allegro
Andante
Finale. Allegro

PART

JOHANNES BRAHMS

P R E S E N TAC I Ó

LA GEMMA AMB L’ALCALDE DE CAPELLADES, ÀNGEL SOTERAS,
A QUI CORRESPON FER LA LA PRESENTACIÓ DE L’ACTE

INTÈRPRETS
NICUSOR SÍLAGHI
Violí
Violinista del Quartet Transsilvà
Llicenciat per la Universitat de Música de Cluj-Napoca (Romania), es
perfecciona en violí i quartet de
corda a Alemanya, Àustria, els Països
Baixos i els Estats Units amb R. Klein,

NICUSOR SÍLAGHI

L. Kiss, R. Kussmaul, E. Carlyss (Julliard Quartet), Th. Kakuska (Alban
Berg Quartet) i amb membres dels
quartets Emerson, American, Cleveland i Mendelssohn. Actualment
és catedràtic de violí i de música de
cambra a la Universitat de Música
de Cluj-Napoca, solista i concertino de l’Orquestra Romania Festival
i membre fundador del Quartet
Transsilvà. Ha guanyat diversos primers premis a concursos nacionals i
internacionals d’interpretació. Un cop
obtingut el primer premi del Concurs Nacional de Quartets de Corda
de Cluj-Napoca (1987), el Quartet
Transsilvà és nomenat Quartet Estatal de Romania i actua als festivals
més importants de França, Bèlgica,
els Països Baixos, Luxemburg, Itàlia,
Espanya, Dinamarca, Finlàndia, la
Gran Bretanya, Irlanda, els Estats

Units, el Japó, Àustria, Hongria,
Romania, Corea del Sud i la Xina.
Nicusor Sílaghi ha impartit classes
magistrals de violí i de música de
cambra a Itàlia, als Països Baixos, al
Japó i a Corea del Sud.

a recitals amb piano i concerts amb
reconeguts grups de cambra. Ha estat
professor a l’Escola de Altos Estudos
Musicais de Santiago de Compostel·la i és convidat a cursos magistrals
de viola i de música de cambra.

VIOREL TUDOR

RASVAN NECULAI

Viola
Viola principal de l’Orquestra d’Extremadura

Violoncel
Director del curs

Llicenciat per la Facultat d’Instruments del Conservatori Nacional de
Bucarest, va ser, successivament, viola
principal de l’Orquestra Simfònica de
Craiova, de l’Orquestra de l’Òpera
Nacional de Bucarest i de 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

VIOREL TUDOR

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 i la
medalla d’or de l’Academia Internazionale di Arte Moderna de Roma,
entre d’altres.
Actua a Espanya, Itàlia, França, Anglaterra, Portugal, Alemanya, Holanda, Romania, Mèxic, etc. Enregistra
per al segell ASV de Londres i Musicosophia International d’Alemanya.

RASVAN NECULAI
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És coordinador de la càtedra de
violoncel del Liceu de Música de València i imparteix classes magistrals
de violoncel i de música de cambra
a cursos nacionals i internacionals de
perfeccionament. Entre els anys 1996
i 2000, és membre del jurat del Concurs Paper de Música de Capellades.

SUZANNE BRADBURY
Piano
Solista de piano i de 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 es destaquen José Ortiga, Dieter Weber,
Ludwig Hoffmann, Wilhelm Kempff
i Stefan Askenase. Ha guanyat la primera medalla al Concurs Maria Canals, la medalla de plata al Concurs
Vercelli, el segon premi al concurs

SUZANNE BRADBURY

entre tots els conservatoris d’Alemanya i el 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 la New American Chamber Orchestra, la Zürich
Strings, la Mannheim Stamitz i l’Orquesta Filarmónica de Guanajuato
sota les batutes de Micha Rachlevski, Howard Griffiths, Karl Fischer i
José Luis Castillo. Col·labora amb
solistes com Gottfried Schneider,
Mark Dobrinsky o Walter Seyfarth i
amb grups com els quartets Brodsky,
Silvestri, Russo i el Quintet de Vents
de la Filharmònica de Berlín. Enregistra CD per als segells ASV, Orion,
Balance i per a Ràdio Bavària, BBC,
NDR, Frankfurt, Köln...
Actualment viu a Mallorca, on
desenvolupa la seva tasca com a
docent.

R ECULL G RÀFIC
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DIARI D’IGUALADA,
DIA 8 D’ABRIL DEL 2004

Altres Concerts
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HISTÒRIA

DEL

CLARINET

Trio Salmoè
CARLES RIERA, EMILI FERRANDO i ALBERT GUMÍ, clarinets

P RO G R A M A
Mozart i algunes de les millors peces escrites mai per a tres instruments iguals

Divertiment II, per a tres corni di bassetto,
en Si b major, (clarinets contralts), K. 439b

W. A. MOZART

Allegro — Menuetto — Adagio — Allegro
Barroc amb instruments d’ara fa 300 anys

Suite per a tres chalumeaux

CHRISTOPH GRAUPNER

(antecessors dels clarinets)

Gavotte — Menuetto
Classicisme amb instruments que tenen uns 200 anys

Minuet per a tres clarinets

FRANZ JOSEPH HAYDN

Obres d’avui amb instruments moderns

Caprice viennois, per a tres clarinets, op. 112

JENÖ TAKÁCS

Els clarinets més petits que hi ha

Improvisació sobre temes romanesos
per a clarinets, en La b, Mi b i Do (Klezmer)

ALBERT GUMÍ

Els clarinets més grans que hi ha

Blues per a clarinets en Mi b i Si b

ALBERT GUMÍ

Martin i Soler (1754-1806) versus Salieri (1750-1825) versus Mozart (1756-1791)

Divertiment per a tres corni di bassetto

825

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert tan especial reservat als clarinets i la seva
història.
Ens és ofert per tres intèrprets consumats de l’instrument: Carles Riera,
Emili Ferrando i Albert Gumí.
Mentre que Emili Ferrando és la primera vegada que visita aquesta sala,
Carles Riera hi ha tocat en concert i hi és present de tant en tant com a membre del jurat del nostre concurs.
Ens queda l’entranyable Albert Gumí, que coneixem des de l’any 1990
quan, juntament amb la seva muller, Queralt Roca, una altra gran clarinetista,
ens van fer les delícies amb un concert en aquell espai reduït dels 3 primers anys
de Paper de Música, i ja en aquesta sala, amb la formació de trio amb piano.
El concert d’avui serà molt profitós, crec, perquè ens ensenyarà la història del
clarinet, mitjançant explicacions ben donades i a l’abast de tothom, i tindrem
l’oportunitat de veure i escoltar clarinets diferents, des dels més antics (300 anys)
fins als més moderns, des dels més grans fins als més petits, acompanyats de compositors que van des de Haydn i Mozart fins al més jove, l’Albert Gumí.
Segur que amb tot plegat passarem una estona agradable i instructiva, de
manera que en acabar la sessió sabrem una mica més d’aquest instrument tan
agradable que és el clarinet.
Després hi haurà el refresc habitual.
Amb tots nosaltres, la història del clarinet oferta per:
Carles Riera,
Emili Ferrando
i Albert Gumí.

INTÈRPRETS
TRIO SALMOÈ
El trio Salmoè, nom italià d’un antecessor del clarinet, és un grup de
cambra format per tres clarinetistes i
prop de vint clarinets diferents.
Així doncs, des de l’any 1993,
l’Albert, el Carles i l’Emili passegen
la seva extraordinària col·lecció
d’instruments per tota la geografia
de l’Estat, tot oferint uns concerts
plens de sorpreses, bon humor i qualitat musical. Als seus espectacles es fa
un repàs de la pràctica totalitat dels

membres de l’extensa família, que
inclou des de clarinets de fa 300 anys
fins a instruments actuals, que gairebé són més grans que qui els bufa.
També els agrada anar canviant,
d’una obra a l’altra, i passen de tocar
primer clarinet a segon o a tercer,
perquè, tal com ells diuen, així
poden fer «tots els papers de l’auca».
La seva vida musical és molt
intensa, i els trobem sovint tocant
amb les orquestres i els grups més
prestigiosos d’Europa, enregistrant
un munt de discos, oferint classes
magistrals o dissenyant programes
educatius per engrescar els més
joves.
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ISIDRE SOTERAS AMB JORDI SABATER,
EN ACABAT DEL CONCERT

DIARI D’IGUALADA,
DIA 18 DE JUNY DEL 2004

LA CRISTINA PREPARA LA TAULA PER AL REFRESC,
BEN AJUDADA PER EN LLUÍS I LA SEVA MULLER

Altres Concerts
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CONCERT

DE

PROFESSORS

CINQUÈ CURS

DE LIED

Assumpta Mateu, soprano
Mitsuko Shirai, mezzosoprano
Francisco Poyato, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Duos, per a veu i piano, op. 63

FELIX MENDELSSOHN
Ich wollt, meine Lieb ergösse sich (Voldria que tot el meu amor)
Gruss (Salutacions)
Herbstlied (Cançó de tardor)

Frauenliebe und Leben, op. 42

ROBERT SCHUMANN

Seit ich ihn gesehen (Des que el vaig veure)
Er, der Herrlichste von allen (Ell, el millor de tots)
Ich kann’s nicht fassen (No ho puc concebre)
Du Ring an meinem Finger (Tu, anell al meu dit)
Helft mir, ihr Schwestern (Ajudeu-me, germanes)
Süssser Freund (Dolç amic)
An meinem Herzen (Al meu cor)
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan
(Ara, per primera vegada m’has fet mal)

Duos del Spanisches Liederspiel, op. 74
Erste Begegnung (Vinc del roser)
Liebesgram (Penes d’amor)
Botshaft (Missatge)

ROBERT SCHUMANN

S EGONA

PART

Wenn ich ein Vöglein wär, op. 43/1

ROBERT SCHUMANN

(Si fos un ocell)

Bedeckt mich mit Blumen, op. 138/4 (Cobriu-me de flors)
Zigeunermelodien (Melodies gitanes)
per a veus i piano, op. 55, B. 104

ANTONÍN DVOR̆ÁK

Mein Lied ertönt (Sona la meva cançó)
Ei! Ei, wie mein Triangel (Ei!, Ei, que magnífic sona)
Rings ist der Wald (Al meu voltant)
Als die alte Mutter (Quan la vella mare)
Reingestimmt die Saiten! (Ben afinades les cordes!)
In dem weiten, breiten (Amb vestit de lli llarg)
Darf des Falken Schwinge (L’ala del falcó pot brunzir)

Quatre duos per a soprano i tenor,
amb piano, op. 61

JOHANNES BRAHMS

Die Schwestern (Les germanes)
Klosterfräulein (Senyoreta de convent)
Phänomen (Fenomen)
Die Boten der Liebe (Els missatgers de l’amor)

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert inaugural a càrrec dels professors
Assumpta Mateu, soprano, Francisco Poyato, piano (responsables del Curs
de Lied), i de Mitsuko Shirai, mezzosoprano. Ella és una de les figures més
representatives del Lied a nivell mundial (a Alemanya la qualifiquen com «la
primera dama en el cant de Lied») i és hereva de l’escola de Dietrich FischerDieskau i Elizabeth Schwarzkopf.
La seva presència és deguda a l’amistat amb l’Assumpta i el Francisco,
ja que el seu nivell de primera figura queda molt enllà de les nostres possibilitats. Per això considerem un privilegi poder-la escoltar avui en concert i tenir-la
com a professora del curs.
Al seu costat, i seguint les seves petjades de lluny per l’edat, l’Assumpta

Mateu i el Francisco Poyato formen un duo estable, posseïdors d’un talent i una
capacitat de treball poc freqüents i amb una extraordinària sensibilitat per fer
música.
Finalment, completa el quadre de professors Hervé Baunard, ballarí i expert
en l’anàlisi del moviment: un complement excel·lent per a instrumentistes i cantants per prendre consciència dels propis recursos corporals.
De l’excel·lència d’aquest quadre de professors, en parla el fet que repeteix
la meitat dels alumnes.
Nosaltres us desitgem una agradable i profitosa estada a Capellades.
Aquest matí, parlant amb en Salvador Mas, un dels nostres reputats directors
internacionals, en llegir-li el programa em comentava que era difícil. Sim-plement, està a l’altura dels intèrprets.
Després us oferirem el refresc habitual en el jardí.
Amb tots nosaltres:
Mitsuko Shirai, mezzosoprano,
Assumpta Mateu, soprano,
Francisco Poyato, piano.
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INTÈRPRETS
ASSUMPTA MATEU
Soprano
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.
Des de bon començament ha
compaginat la dedicació al Lied i la
formació de duet amb el pianista
Francisco Poyato, amb l’òpera i l’oratori.
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, Die Fledermaus, de
Strauss, o El giravolt de maig, de Toldrà.
En el camp de l’oratori ha cantat
Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Honegger, Haydn i Stravinsky, entre
d’altres.
Els recitals de Lied l’han duta a
Espanya, Àustria, Alemanya, Holanda
i Portugal.
L’han acompanyada orquestres
com la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la Simfònica del
Liceu, la Sinfónica de Madrid, la de
Radio Televisión Española, la de la
Comunidad de Madrid, la Real Filarmonia de Galicia, la Kölner Rundfunk Orchester, la Filarmónica de

Bogotá, la Gulbenkian de Lisboa,
l’Arcata Kammerorchester de Stuttgart o l’English Chamber Orchestra.
Entre les sales on ha actuat es destaquen el Palau de la Música Catalana
i l’Auditori de Barcelona, el Teatro
de la Zarzuela i l’Auditorio Nacional a Madrid, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, l’Auditorio de
Galicia a Santiago de Compostel·la,
el Palacio de la Ópera de la Corunya, l’Auditorio León de Greiff de
Bogotà, la Liederhalle de Stuttgart, la
Kaisersaal de Frankfurt o el Barbican
Center de Londres.
És professora de cant i de Lied a
l’Escola Superior de Música de Catalunya.

MITSUKO SHIRAI
Mezzosoprano
La premsa l’ha qualificada com a «una
veu única en expressivitat» (New York
Magazine) o «la primera dama en el
cant de Lied» (Der Stern).
Neix a Nagano, el Japó. Estudia

FRANCISCO POYATO
Piano

Lied a Stuttgart, on coneix el pianista Hartmut Höll, amb qui formarà el duet de Lied més significatiu
dels últims temps. Amb ell ha actuat
arreu del món i ha enregistrat Mozart, Schubert, Schumann, Brahms,
Wolf, Strauss, Liszt, Berg, Schönberg,
Ullmann, Spohr, Mendelssohn... per
a les cases Capriccio, Philips, EMI i
d’altres.
També ha cantat acompanyada
d’orquestres de la talla de la Filharmònica de Berlín, la New Japan
Philharmonic o l’Orquestra de l’Acadèmia St. Martin-in-the-Fields, i amb
directors com sir Neville Marriner,
Seiji Ozawa o Wolfgang Sawallisch.
És professora a la Hochschule für
Musik de Karlsruhe, on, al costat de
Hartmut Höll, ha organitzat un veritable «centre del Lied» per a duos.
Tots dos van ser professors al Mozarteum de Salzburg i junts imparteixen cursos i classes magistrals de
Lied a Finlàndia, al Festival de
Schleswig-Holstein, a Suïssa, als Estats Units, a Weimar i al centre musical Isaac Stern de Jerusalem.

Realitza estudis superiors de piano,
composició i direcció d’orquestra a
Barcelona i Badalona. Cursà l’especialitat de Lied amb Harmut Höll i
Mitsuko Shirai a la Universität Mozarteum de Salzburg.
Entre el 1995 i el 2001 exerceix
de professor al Departament de Cant
de la Universität Mozarteum de
Salzburg i és 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, hi imparteix l’assignatura
de Lied per a duets de cant i piano.
Ha format part del Trio Mozarteum i ha dirigit grups i orquestres
de cambra.
Ha ofert concerts a Catalunya,
Espanya, Àustria, Alemanya, Croàcia
i Portugal.
Ha enregistrat per a Catalunya
Ràdio, Canal 33, la WDR alemanya
i Ràdio Zagreb.
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C O M E N TA R I M U S I C A L*
PRIMERA PART
FELIX MENDELSSOHN
Duos, per a veu i piano, op. 63
Ich wollt, meine Lieb ergösse sich
Poeta: Heinrich Heine (1797-1856)

Voldria que tot el meu amor

Ich wollt, meine Lieb ergössen
sich all in ein einziges Wort,
das gäb ich den luft’gen Winden,
die trügen es lustig fort.

Voldria que tot el meu amor
es vessés en un sol mot,
que jo entregaria als vents,
i se l’endurien divertits.

Sie tragen zu dir, Geliebte,
das lieberfüllte Wort;
du hörst es zu jeder Stunde,
du hörst es an jedem Ort.

Ells et portaran, estimat,
el mot farcit d’amor,
el sentiràs a cada moment,
el sentiràs a tot arreu.

Und hast du zum nächtlichen Schlummer
geschlossen die Augen kaum,
so wird mein Bild dich verfolgen
bis in den tiefsten Traum.

I quan pel son de la nit
just acabis de tancar els ulls
la meva imatge et seguirà
fins al somni més profund.

Gruß
Poeta: Joseph von Eichendorff (1788-1857)

Salutacions

Wohin ich gen’ und schaue,
in Feld und Wald und Tal,
vom Hügel hinab in die Aue;
vom Berg aufwärts weit ins Blaue,
grüß ich dich tausendmal!

Miri on miri, vagi on vagi,
al camp, al bosc o a la vall,
del cim a les prades,
de la muntanya al blau llunyà,
et saludo mil vegades!

In meinem Garten find’ ich
viel’ Blumen schön und fein,
viel’ Kränze wohl draus wind’ ich
und tausend Gedanken bind’ ich
und Grüß mit darein.

Al meu jardí trobo moltes flors
boniques i delicades;
amb elles treno corones
i hi lligo mil pensaments
i hi poso mil salutacions.

Dir darf ich keinen reichen,
du bist zu hoch und schön,
sie müssen zu bald verbleichen,
die Liebe nur ohnegleichen
bleibt ewig im Herzen stehn.

No puc donar-te’n cap,
ets massa bonica i massa gran,
elles han de marcir-se aviat,
l’amor, en canvi,
restarà sempre al cor!

* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.

Herbstlied
Cançó de tardor
Poeta: Ernst Augsut Friederich Klingemann (1777-1831)
Ach, wie so bald verhallet der Reigen,
wandelt sich Frühling in Winterzeit!
Ach, wie so bald in trauerndes Schweigen
wandelt sich alle der Fröhlichkeit!

Ah, que aviat deixen de sonar les danses,
la primavera es torna hivern!
Ah, que aviat tota alegria
es converteix en silenci trist!

Bald sind die letzten Klänge verflogen!
Bald sind die letzten Sänger gezogen!
Bald ist das letzte Grün dahin!
Alle sie wollen heimwärts ziehn!

Aviat s’escapen els últims sons!
Aviat se’n van el últims cantors!
Aviat desapareix l’últim verd!
Tots ells volen tornar cap a casa.

Ach, wie so bald verhallet der Reigen,
wandelt sich Lust in sehnendes Leid.

Ah, que aviat deixen de sonar les danses,
la il·lusió es torna anhelós dolor!

Wart ihr ein Traum, ihr Liebesgedanken?
Sü wie der Lenz und schnell verweht?
Eines, nur eines will nimmer wanken:
Es ist das Sehnen, das nimmer vergeht,

Espereu un somni, pensaments d’amor?
És dolç com el maig i passa de pressa?
Una cosa, només una, no flaquejarà mai:
és l’anhel, que mai es consumeix.

Ach, wie so bald verhallet der Reigen!
Ach, wie so bald in trauerndes Schweigen
wandelt sich alle die Fröhlichkeit!

Ah, que aviat deixen de sonar les danses!
Ah, que aviat tota alegria
es converteix en silenci trist!

ROBERT SCHUMANN
Frauenliebe und Leben, op. 42

Amor i vida de dona

Poeta: Adelbert von Chamisso (1781-1838)

Caldria tenir en compte que es tracta d’una dona d’escala social baixa i d’un
home noble. En aquest context s’explicaria com veu ella la relació amb ell,
sense haver de pensar necessàriament en una moral excessivament masclista.
1. Seit ich ihn gesehen,
glaub ich blind zu sein;
wo ich hin nur blicke,
seh ich ihn allein;
wie im wachen Traume
schwebt sein Bild mir vor,
taucht aus tiefstem Dunkel,
heller nur empor.
Sonst ist licht- und farblos
Alles um mich fer,
nach der Schwestern Spiele
nicht begehr ich mehr,
möchte lieber weinen,
still im Kämmerlein;
seit ich ihn gesehen,
glaub ich blind zu sein

1. Des que el vaig veure,
crec estar cega;
allà on miro, només el veig a ell:
com si somiés desperta
flota davant meu la seva imatge,
i de la més profunda foscor
emergeix claror cap amunt.
Tret d’ell, tot és descolorit
i sense llum al meu voltant,
el joc amb les meves germanes
ja no em ve de gust,
el que voldria és plorar
silenciosament a la cambreta;
des que el vaig veure,
crec estar cega.
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2. Er, der Herrlichste von allen,
wie so milde, wie so gut!
holde Lippen, klares Auge,
heller Sinn und fester Mut.

2. Ell, el millor de tots,
com n’és de dolç, com n’és de bo!
Llavis encantadors, ulls clars,
ment brillant i ferm coratge.

So wie dort in blauer Tiefe,
hell und herrlich, jener Stern,
also er an meinem Himmel,
hell und herrlich, her und fern.

Tant aquí com a les blaves profunditats,
és brillant i gloriós aquell estel;
i així és ell en el meu cel,
brillant i gloriós, sublim i distant.

Wandle, wandle deine Bahnen,
nur betrachten deinen Schein,
nur in Demut ihn betrachten,
selig nur und traurig sein!

Camina, camina el teu camí,
i fixa’t només en la teva brillantor,
que jo t’observo, trista i feliç
des de la meva humilitat.

Höre nicht mein stilles Beten,
deinem Glücke nur geweiht;
darfst mich niedre Magd nicht kennen,
hoher Stern der Herrlichkeit!

No escoltis la meva pregària silent,
perquè jo estic únicament
consagrada a la teva felicitat,
encara que tu potser ni em coneguis,
tu, la més alta estrella de la Glòria!

Nur die Würdigste von allen
darf beglücken deine Wahl,
und ich will die Hohe segnen,
segnen viele tausendmal.

La teva elecció podrà fer feliç
només la més digna de totes,
i jo beneiré l’excelsa
milers de vegades.

Will mich freuen dann und weinen,
selig, selig bin ich dann;
sollte mir das Herz auch brechen,
brich, o Herz, was liegt daran?

Llavors m’alegraré i ploraré,
feliç, feliç estaré aleshores,
i si el cor se m’hagués de trencar,
trenca’t, oh cor, què m’importa?

3. Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben,
es hat ein Traum mich berückt;
wie hätt er doch unter allen
mich Arme erhöht und beglückt?

3. No ho puc concebre, no m’ho puc creure,
un somni m’ha encisat:
com ha pogut ell, d’entre totes,
elevar-me a mi, pobra noia, i fer-me tan feliç?

Mir war’s, er habe gesprochen:
«Ich bin auf ewig dein»,
mir war’s – ich träume noch immer,
es kann ja nimmer so sein!

M’ha semblat com si ell em digués:
«Sóc eternament teu»,
m’ho ha semblat, però encara estic somiant,
això mai podrà ser veritat!

O laß im Traume mich sterben,
gewieget an seiner Brust,
den seligsten Tod mich schlürfen
in Tränen unendlicher Lust.

Oh, deixa’m morir en aquest somni,
bressola’m al teu pit,
deixa’m beure la més beneïda mort
en llàgrimes d’infinit plaer.

4. Du Ring an meinem Finger,
mein goldenes Ringelein,
ich drücke dich fromm an die Lippen,
dich fromm an das Herze mein.
Ich hatt ihn ausgeträumet,
der Kindheit friedlich schönen Traum,
ich fand allein mich, verloren
im öden, unendlichen Raum.

4. Tu, anell al meu dit,
el meu anellet daurat,
t’acosto devotament
als meus llavis, al meu cor.
L’havia somiat,
tranquil i bonic somni d’infantesa;
em trobava sola, perduda
al desert, a l’espai infinit.

Du Ring an meinem Finger,
da hast du mich erst belehrt,
hast meinem Blick erschlossen
des Lebens unendlichen, tiefen Wert.

Tu, anell al meu dit,
ara m’has instruït,
has obert la meva mirada
a l’infinit, profund valor de la vida.

Ich will ihm dienen, ihm leben,
ihm angehören ganz,
hin selber mich geben und finden
verklärt mich in seinem Glanz.

Vull servir-lo, viure per a ell,
pertànyer-li plenament,
donar-me a ell i trobar-me
transfigurada en la seva resplendor.

Du Ring an meinem Finger,
mein goldenes Ringelein,
ich drücke dich fromm an die Lippen
dich fromm an das Herze mein.

Tu, anell al meu dit,
el meu anellet daurat,
t’acosto devotament
als meus llavis, al meu cor.

5. Helft mir, ihr Schwestern,
freundlich mich schmücken,
dient der Glücklichen heute mir,
windet geschäftig
mir um die Stirne
noch der blühenden Myrte Zier.

5. Ajudeu-me, germanes
amicalment a guarnir-me,
serviu avui la més feliç, a mi,
afanyeu-vos
a lligar-me al front
la joia de la murtra florida.

Als ich befriedigt,
freudigen Herzens,
sonst dem Geliebten im Arme lag,
immer noch rief er,
sehnsucht im Herzen,
ungeduldig den heutigen Tag.

Quan satisfeta,
amb el cor feliç,
jeia en braços de l’estimat,
ell encara cridava,
amb anhel al cor,
impacient, el dia d’avui.

Helft mir, ihr Schwestern,
helft mir verscheuchen
eine törichte Bangigkeit,
daß ich mit klarem
Aug ihn empfange,
ihn, die Quelle der Freudigkeit.

Ajudeu-me, germanes,
ajudeu-me a foragitar
les meves temences;
que el pugui rebre
amb la vista clara,
a ell, font de la felicitat.

Bist, mein Geliebter,
Du mir erschienen,
giebst du mir, Sonne, deinen Schein?
laß mich in Andacht,
laß mich in Demut,
laß mich verneigen dem Herren mein.

Ets tu, estimat,
qui se m’ha aparegut?
Em dónes, sol, la teva resplendor?
Deixeu que m’inclini
davant el meu senyor,
amb devoció, amb humilitat.
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Streuet ihm, Schwestern,
streuet ihm Blumen,
bringet ihm knospende Rosen dar,
aber euch, Schwestern,
grüß ich mit Wehmut
freudig scheidend aus eurer Schar.

Llanceu-li flors,
germanes,
porteu-li roses en poncella.
A vosaltres, germanes,
us saludo amb tristesa,
però marxo feliç de la vostra colla.

6. Süßer Freund, du blickest mich verwundert an, 6. Dolç amic, em mires sorprès,
kannst es nicht begreifen, wie ich weinen kann;
no pots comprendre per què ploro;
laß der feuchten Perlen ungewohnte Zier
deixa que l’insòlit ornament de les humides perles,
freudig hell erzittern in dem Auge mir.
alegrement clar, tremoli als meus ulls.
Wie so bang mein Busen, wie so wonnevoll!
Wüßt ich nur mit Worten, wie ich’s sagen soll;
komm und birg dein Antlitz hier an meiner
[Brust,
will in’s Ohr dir flüstern alle meine Lust.
Weißt dur nun die Tränen, die ich weinen
[kann?
Sollst du nicht sie sehen, du geliebter Mann?
Bleib an meinem Herzen, fühle dessen Schlag,
daß ich fest und fester nur dich drücken mag.
Hier an meinem Bette hat die Wiege Raum,
wo sie still verberge meinen holden Traum;
kommen wird der Morgen, wo der Traum
[erwacht,
und daraus dein Bildnis mir entgegen lacht.
7.
7. An meinem Herzen, an meiner Brust,
du meine Wonne, du meine Lust!
das Glück ist die Liebe, die Lieb ist das Glück,
ich hab's gesagt und nehm’s nicht zurück.
Hab überglücklich mich geschätzt
bin überglücklich aber jetzt.
Nur die da säugt, nur die da liebt
nur eine Mutter weiß allein
was lieben heißt und glücklich sein.
O, wie bedaur’ ich doch den Mann,
der Mutterglück nicht fühlen kann!
Du lieber, lieber Engel du,
du schauest mich an und lächelst dazu!

Que temorós el meu pit, que ple de felicitat!
Tant de bo sabés com dir-ho amb paraules;
vine i amaga el teu rostre al meu pit.
Et vull xiuxiuejar a l’orella tota la meva il·lusió.
Ara que ja saps de què són les llàgrimes que
[ploro,
estimat meu, no creus que me les has de veure
[plorar?
Queda’t vora el meu cor, sent el seu batec,
que jo, cada vegada més ferma, només a tu vull
[abraçar-te.
Aquí vora el meu llit hi ha lloc per al bressol,
que silenciós oculta el meu somni encantador;
vindrà el matí, en què el somni es despertarà,
i des d’on la teva imatge em somriurà.

Al meu cor, al meu pit,
tu que ets la meva joia, la meva il·lusió.
La felicitat és l’amor, l’amor és la felicitat,
ho he dit i no me’n faig enrere.
M’he valorat excessivament,
però ara sóc extraordinàriament feliç.
Només ella dóna el pit, només ella estima el fill
a qui dóna l’aliment;
només una mare sap
què significa estimar i ser feliç.
Oh, com compadeixo l’home,
que no pot sentir la felicitat maternal.
Tu, estimat, estimat angelet, tu em mires i em
[somrius.
Al meu cor, al meu pit,
tu que ets la meva joia, la meva il·lusió.

8. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan,
8. Ara, per primera vegada m’has fet mal,
der aber traf.
un mal que m’ha tocat de ple,
Du schläfst, du harter, unbarmherz’ger Mann,
tu dorms, home dur i sense pietat,
den Todesschlaf.
el son de la mort.
Es blicket die Verlaßne vor sich hin,
die Welt is leer.
Geliebet hab ich und gelebt, ich bin
nicht lebend mehr.

L’abandonada mira davant seu,
el món és buit.
He estimat i he viscut,
ja no sóc viva.

Ich zieh mich in mein Innres still zurück,
der Schleier fällt,
da hab ich dich und mein verlornes Glück,
du meine Welt!

Em recloc silenciosa al meu interior.
Cau el vel,
allà et tinc a tu i la meva felicitat perduda,
tu, el meu món.

ROBERT SCHUMANN
Duos del Spanisches Liederspiel, op. 74
Traducció del castellà d’Emanuel von Geibel (1815-1884)

Erste Begegnung
Poeta: Gil Vicente (1470-1536)

Vinc del roser

Von dem Rosenbusch, o Mutter,
von den Rosen komm ich.
An den Ufern jenes Wassers
sah ich Rosen stehn und Knospen;
von den Rosen komm ich.
An den Ufern jenes Flusses
sah ich Rosen stehn in Blüte,
brach mit Seufzen mir die Rosen.

Vinc del roser, mare,
del roser.
A la riba d’aquell riu
hi he trobat roses i poncelles;
vinc del roser.
A la riba d’aquell riu
hi he trobat roses en flor;
entre sospirs he collit les roses.

Und am Rosenbusch, o Mutter,
einen Jüngling sah ich,
an den Ufern jenes Wassers
einen schlanken Jüngling sah ich,
einen Jüngling sah ich.
An den Ufern jenes Flusses
sucht nach Rosen auch der Jüngling,
viele Rosen pflückt er, viele Rosen.
und mit Lächeln brach die schönste er,
gab mit Seufzen mir die Rose.

I al roser, mare,
hi he trobat un noi,
a la riba d’aquell riu,
un noi esvelt hi he trobat,
un noi hi he trobat.
A la riba d’aquell riu
el noi també buscava roses,
moltes roses collia, moltes roses;
i amb un somriure m’ha dut la més bonica,
m’ha donat la rosa entre sospirs.
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Liebesgram
Poeta: Cristóbal de Castillejo (1490-1550)

Penes d’amor

Dereinst, Gedanke mein,
wirst ruhig sein.
Läßt Liebesglut
dich still nicht werden,
in kühler Erden,
da schläfst du gut,
und ohne Pein
wirst ruhig sein.

Algun dia, pensament meu,
podràs descansar.
La brasa de l’amor
no et deixa reposar,
a la terra fresca
dormiràs bé,
i sense pena
podràs descansar.

Was du im Leben
nicht hast gefunden,
wenn es entschwunden,
wird's dir gegeben,
dann ohne Wunden
und ohne Pein
wirst ruhig sein.

El que no has trobat
durant la vida,
quan ella desaparegui
et serà donat,
llavors sense ferides
i sense pena
podràs descansar.

Botshaft
Poema anònim

Missatge

Nelken wind’ ich und Jasmin,
und es denkt mein Herz an ihn.
Nelken all’, ihr flammenroten,
die der Morgen mir beschert,
zu ihm send’ ich euch als Boten
jener Glut, die mich verzehrt.

Treno clavells i gessamí,
i el meu cor pensa en ell.
Clavells tots, flames roges
que em regala el matí,
us envio a ell com a missatger
de l’ardor que em consumeix.

Und ihr weißen Blüten wert,
sanft mit Düften grüßet ihn,
sagt ihm, daß ich bleich vor Sehnen,
daß ich auf ihn harr’ in Tränen.
Nelken wind’ ich und Jasmin,
und es denkt mein Herz an ihn.

I vosaltres, preuades flors blanques,
saludeu-lo amb el vostre perfum suau,
digueu-li que jo empal·lideixo de desig,
que el miro fixament amb llàgrimes als ulls.
Treno clavells i gessamí,
i el meu cor pensa en ell.

Tausend Blumen, tauumflossen,
find’ ich neu im Tal erwacht;
alle sind erst heut’ entsprossen,
aber hin ist ihre Pracht,
wenn der nächste Morgen lacht.
Sprich du duftiger Jasmin,
sprecht ihr flammenroten Nelken,
kann so schnell auch Liebe welken?
Ach es denkt mein Herz an ihn!

Trobo mil flors noves, regades de rosada,
que han despertat a la vall;
totes han esclatat avui,
però quan riurà el proper matí
ja els haurà desaparegut l’esplendor.
Digues, gessamí perfumat,
digueu, clavells de flames roges,
l’amor també pot marcir-se tan de pressa?
Ah, el meu cor pensa en ell!

S EGONA PART
ROBERT SCHUMANN
Wenn ich ein Vöglein wär

Si fos un ocell

Poema anònim
Wenn ich ein Vöglein wär’
und auch zwei Flüglein hätt’,
flög’ ich zu dir.
Weil’s aber nicht kann sein,
bleib’ ich allhier.

Si fos un ocell
i tingués dues ales,
volaria cap a tu.
Però com que no pot ser,
em quedo aquí.

Bin ich gleich weit von dir,
bin ich doch im Schlaf bei dir
und red’ mit dir.
Wenn ich erwachen tu,
bin ich allein.

Estic lluny de tu,
però en el son estic al teu costat
i parlo amb tu.
Quan em desperto
estic sol.

Es vergeht kein’ Stund’ in der Nacht,
da mein Herze nicht erwacht
und an dich gedenkt,
daß du mir viel tausendmal
dein Herz geschenkt.

A la nit no passa cap hora
que el meu cor no es desperti
i pensi en tu,
que tu mil vegades
em regales el teu cor.

Bedeckt mich mit Blumen

Cobriu-me de flors

Poeta: Emanuel von Geibel (1815-1884)
Bedeckt mich mit Blumen, ich sterbe vor Liebe.
Daß die Luft mit leisem Wehen
nicht den süßen Duft mir entführe, bedeckt mich!
Von Jasmin und weißen Lilien
sollt ihr hier mein Grab bereiten, ich sterbe.
Und befragt ihr mich: Woran?
sag’ ich: Unter süßen Qualen vor Liebe.

Cobriu-me de flors, moro d’amor.
Que l’aire amb el seu bufar suau
no se m’endugui el dolç perfum, cobriu-me!
Amb gessamí i lliris blancs
m’heu de preparar la tomba aquí, em moro.
I si em pregunteu: de què?
Us diré: de dolços martiris d’amor.
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ANTONÍN DVOR̆ÁK
Zigeunermelodien, op. 55

Melodies gitanes

Textos de tradició bohèmia. Traducció a l’alemany d’Adolf Heyduk (18351923) per imposició de l’autoritat austríaca, que en aquell moment dominava
Txèquia.
1.

1.

Mein Lied ertönt, ein Liebespsalm,
beginnt der Tag zu sinken,
und wenn das Moos, der welke Halm
Tauperlen heimlich trinken.

Sona la meva cançó, un salm d’amor,
quan el dia comença a caure
i quan la molsa i les tiges pansides
beuen perles de rosada secretament.

Mein Lied ertönt voll Wanderlust
in grünen Waldeshallen,
und auf der Pussta weitem Plan
lab’ frohen Sang ich schallen.

Sona la meva cançó plena de ganes de caminar
per les verdes estances del bosc,
i per l’ampla planúria de Pussta
faig sonar el meu cant alegre.

Mein Lied ertönt voll Liebe auch,
wenn Heidestürme toben;
wenn sich zum letzten Lebenshauch
des Bruders Brust gehoben!

Sona el meu cant també ple d’amor
quan bramulen les tempestes pels brucs;
quan el pit del germà
s’aixeca en l’últim alè de vida!

2.

2.

Ei! Ei, wie mein Triangel
wunderherrlich läutet!
Leicht bei solchen Klängen,
in den Tod man schreitet!

Ei! Ei, que magnífic sona
el meu triangle!
Fàcilment amb aquests sons
es camina cap a la mort!

In den Tod man schreitet
beim Triangelschallen!
Lieder, Reigen, Liebe,
Lebewhol dem Allen!

Cap a la mort es camina
amb els sons del triangle!
Cançons, danses, amor,
adéu-siau a tots!

3.

3.

Rings ist der Wald so stumm und still,
das Herz schlägt mir so bange;
der schwarze Rauch sinkt tiefer stets,
und trocknet meiner Wange.

Al meu voltant, el bosc tan mut i silenciós,
el cor em batega amb tanta por;
el fum negre baixa cada cop més
i m’eixuga les galtes.

Ei, meine Träne trocknen nicht,
musst and’re Wangen suchen!
Wer nur den Schmerz besingen kann,
wird nicht dem Tode fluchen.

Ei, les meves llàgrimes no s’eixuguen,
has de buscar altres galtes!
Només qui és capaç de cantar el dolor
no maleirà la mort.

4.

4.

Als die alte Mutter
mich noch lehrte singen,
Tränen in den Wimpern
gar so oft ihr hingen.

Quan la vella mare
encara m’ensenyava a cantar,
sovint li penjaven llàgrimes
a les pestanyes.

Jetzt wo ich die Kleinen
selber üb im Sange,
rieselt’s in den Bart oft,
rieselt’s oft von der braunen Wange!

Ara que sóc jo qui assajo
els petits en el cant,
sovint em raja la barbeta,
sovint em raja de les brunes galtes!

5.

5.

Reingestimmt die Saiten!
Bursche tanz’ im Kreise!
Heute froh, und morgen?
Trüb’ nach alter Weise!

Ben afinades les cordes!
Noi, balla en rotllana!
Avui content, i demà?
Trist com de costum!

Nächster Tag am Nile,
an der Väter Tische,
reingestimmt die Saiten,
in den Tanz dich mischen!

El dia següent vora el Nil,
a la taula dels pares,
ben afinades les cordes,
barreja’t a la dansa!

Reingestimmt die Saiten!
Bursche tanz’ im Kreise!

Ben afinades les cordes!
Noi, balla en rotllana!

6.

6.

In dem weiten, breiten, luft’gen Leinenkleide
freier der Zigeuner als in Gold und Seide!

Amb vestit de lli llarg, ample i lleuger
va més lliure el gitano que amb or i seda!

Ja! Das goldne Mieder schnürt die Brust so enge,
hemmt des freien Liedes wanderfrohe Klänge.

Sí! El cosset daurat estreny el pit tan fort
que impedeix els sons caminadors del lliure cant.

Und wer Freude findet an der Lieder Schallen,
läbt das Gold, das schnöde, in die Hölle fallen!

I qui troba gust en el ressò dels cants
envia l’or, el vil, a l’infern!

7.

7.

Darf des Falken Schwinge Tatrahöh’n umrauschen,
wird das Felsennest er mit dem Käfig tauschen?

L’ala del falcó pot brunzir per les altures del Tatra,
canviarà el seu niu de roques per la gàbia?

Kann das wilde Fohlen jagen durch die Heide,
wird’s am Zaum und Zügel finden seine Freude?

El poltre salvatge pot caçar pels brucs,
trobarà felicitat en la brida i el fre?

Hat Natur, Zigeuner, etwas dir gegeben?
Ja! Zur Freiheit schuf sie mir das ganze Leben!

Gitano, t’ha donat alguna cosa la natura?
Sí! Ella em creà tota la vida per a la llibertat!
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JOHANNES BRAHMS
Quatre duos per a soprano i tenor, amb piano, op. 61
Die Schwestern
Poeta: Eduard Mörike (1804-1875)

Les germanes

Wir Schwestern zwei, wir schönen,
so gleich von Angesicht,
so gleich kein Ei dem andern,
kein Stern dem andern nicht.

Nosaltres dues, germanes formoses,
tan semblants de cara,
tant no s’assembla un ou a un altre,
ni cap estel a un altre.

Wir Schwestern zwei, wir schönen,
wir haben nußbraun Haar;
und flichtst du sie in einem Zopf,
man kennt sie nicht fürwahr.

Nosaltres dues, germanes formoses,
tenim el cabell castany;
i si el trenes en un sola trena,
ningú se’n podria adonar!

Wir Schwestern zwei, wir schönen,
wir tragen gleich Gewand,
spazieren auf dem Wiesenplan
und singen Hand in Hand.

Nosaltres dues, germanes formoses,
portem el vestit igual,
passegem pels prats
i cantem agafades per la mà.

Wir Schwestern zwei, wir schönen,
wir spinnen in die Wett,
wir sitzen an einer Kunkel,
und schlafen in einem Bett.

Nosaltres dues, germanes formoses,
teixim ben igual,
seiem en un sol tamboret,
dormim en un sol llit.

O Schwestern zwei, ihr schönen,
wie hat sich das Blättchen gewandt!
ihr liebet einerlei Liebchen;
jetzt hat das Liedel ein End!

Oh vosaltres dues, germanes formoses!
Com s’ha girat la truita!
Totes dues estimeu el mateix estimat,
i ara la cançó s’ha acabat!

Klosterfräulein
Poeta: Justinus Kerner (1787-1862)

Senyoreta de convent

Ach, ach, ich armes Klosterfräulein!
O Mutter was hast du gemacht!
Lenz ging am Gitter vorüber
und hat mir kein Blümlein gebracht!

Ai, pobra de mi, senyoreta de convent!
Mare, què has fet?
La primavera ha passat de llarg per la reixa
i no m’ha deixat cap floreta.

Ach, ach, wie weit, wie weit hier unten
zwei Schäflein gehen im Tal.
Viel Glück ihr Schäflein, ihr sahet
den Frühling zum ersten Mal.

Ai, que lluny, que lluny allà baix
dues ovelletes caminen per la vall.
Molta sort, ovelletes, heu vist
la primavera per primer cop.

Ach, ach, wie weit, wie weit hier oben,
zwei Vöglein fliegen in Ruh’!
Viel Glück, ihr Vöglein, ihr flieget
der besseren Heimat zu.

Ai, que lluny, que lluny allà dalt
dos ocellets volen en pau!
Molta sort, ocellets, voleu
cap a un país millor!

Phänomen
Fenomen
Poema del Westöstliches Divan de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Wenn zu der Regenwand
Phöbus sich gattet,
gleich steht ein Bogenrand
farbig beschattet.

Quan a la cortina de pluja
s’hi junyeix Febus,
immediatament apareix un arc
ombrejat de colors.

Im Nebel gleichen Kreis
seh ich gezogen;
zwar ist der Bogen weiß,
doch Himmelsbogen.

A la boira he vist
estendre’s el mateix arc;
aquest arc és blanc,
però segueix essent l’arc celestial.

So sollst du, muntrer Greis,
dich nicht betrüben:
sind gleich die Haare weiß,
doch wirst du lieben.

Així doncs, no et preocupis,
ancià jovial:
és igual que els teus cabells siguin blancs,
tu pots estimar.

Die Boten der Liebe
Els missatgers de l’amor
Poema bohemi. Traducció de Josef Wenzig (1807-1876)
Wie viel schon der Boten
flogen die Pfade
vom Walde herunter,
Boten der Treu,
trugen mir Briefchen
dort aus der Ferne,
trugen mir Briefchen
vom Liebsten herbei!

Quants missatgers
ja han baixat
volant pels viaranys del bosc,
missatgers del fidel,
m’han dut cartes
de la llunyania,
m’han dut cartes
del meu estimat!

Wie viel schon der Lüfte
wehten vom Morgen,
wehten bis abends
so schnell ohne Ruh,
trugen mir Küßchen
vom kühligen Wasser,
trugen mir Küßchen
vom Liebsten herzu!

Quants aires del matí
ja han bufat,
bufen fins al vespre,
de pressa i sense descans,
m’han dut petons
de l’aigua fresca,
m’han dut petons
del meu estimat!

Wie wiegten die Halme
auf grünenden Bergen,
wie wiegten die Ähren
auf Feldern sich leis,
mein goldenes Liebchen,
lispelten alle,
mein goldenes Liebchen,
ich lieb dich so heiß.

Com es bressolaven les tiges
a les muntanyes verdes,
com es bressolaven les espigues
suaument als camps,
preciosa estimada meva,
murmuraven totes,
preciosa estimada meva,
t’estimo ardentment.
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MÚSICA ROMÀNTICA
VASSIL LAMBRINOV, ALBERT RODRÍGUEZ, violí
BERNAT BOFARULL, viola, JOAN ANTONI PICH, violoncel
NENAD JOVIC, contrabaix

Ana Guijarro, piano

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Quintet per a violí, viola, violoncel,
piano i contrabaix, en La major,
op. 114, D. 67, «La truita»

FRANZ SCHUBERT

Allegro vivace
Andante
Scherzo
Tema amb variacions
Finale. Allegro giusto

S EGONA

PART

Concert per a piano i orquestra,
en Mi menor, op. 11
(Versió per a quintet de corda del mateix compositor)

Allegro maestoso
Larghetto
Rondó. Vivace

FRÉDÉRIC CHOPIN

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a una sessió molt especial: el Concert per a piano
núm. 1 de Chopin i el Quintet per a piano anomenat «La truita» de
Schubert. Dues grans obres, dos grans compositors. I un fet notable: el concert de
Chopin per a piano i orquestra el presentem en una versió per a quintet de corda
feta pel mateix compositor.
I si us el podem oferir és gràcies a l’amabilitat d’Ana Guijarro, una gran
pianista, que ha posat el seu art al nostre abast perquè un concert com el d’avui
pogués tenir lloc a la nostra sala. Del seu currículum remarquem el que el gran
mestre Frédéric Gevers ha dit d’ella: «D’entre tants pianistes actuals, heus ací
un que deixa empremtes profundes en l’oient. Els concerts d’Ana Guijarro són
un esdeveniment especial, ella us farà créixer l’amor per la música». El 1981
obté de l’École Normale de Musique de París el diploma superior d’execució,
la màxima qualificació que atorga aquesta reputada institució, així com un
premi especial a la millor interpretació de Chopin. Destaquem, d’entre els molts
premis obtinguts, el diploma d’honor guanyat al Desè Concurs Internacional
Chopin, celebrat a Varsòvia el 1980. Després d’això, lògicament, ha seguit una
brillant carrera amb concerts arreu del món.
Al seu costat, el violoncel·lista Joan Antoni Pich, ha gestionat la formació
que calia per a aquest concert. Ell ha quedat finalista del nostre concurs d’aquest
any fent un duo amb piano, que ha estat escollit pel comitè per compartir promoció amb els guanyadors. Ha guanyat el Setzè Premi Ciutat de Manresa amb
un quartet de corda i ha estat premiat al Setè Concurs Montserrat Alavedra de
Terrassa amb un sextet.
Vassil Lambrinov, violí, ha nascut al si d’una família de músics i, després
d’una preparació acurada ha format grups de cambra amb els quals ha fet gires
per Europa i Amèrica, i ha tocat amb diverses orquestres sobretot a Alemanya i
a Catalunya. Desde fa un any forma part del Quartet Dalí.
Albert Rodríguez, violí, s’ha format entre Barcelona i Londres. Ha estat
premiat a diversos concursos, i des de l’any 2000 col·labora amb orquestres i
grups de cambra.
Bernat Bofarull també va començar els seus estudis a Barcelona amb violí,
derivant posteriorment a la viola, que és com el sentirem avui. Ha tocat amb les
principals orquestres de Barcelona i de l’Estat espanyol. El gener del 1999 es
presentava el grup Barcelona Collage, del qual és membre i fundador.

Nenad Jovic, contrabaix, format en els prestigiosos centres londinencs, va obtenir el primer premi al Concurs Beare 2002, en la categoria de corda, i va aconseguir la qualificació més alta al concert de final de postgrau. Ha estat membre de
prestigioses orquestres angleses i actualment col·labora amb les principals orquestres
del país.
Veiem en tots ells un denominador comú: viuen amb la música i per a la
música d’una manera intensíssima. Sens dubte, tots plegats ens faran passar una
vetllada d’aquelles que deixen empremta.
Després us oferirem el refresc habitual.
No voldria acabar sense tenir un record molt especial pel Sr. Miquel Porter
Moix, que dijous passat ens deixava als setanta-quatre anys. Si ahir, a la sessió
de cinefòrum, esmentàvem la seva presència a la nostra sala en diverses ocasions,
com a mestre del cinema, ara volem recordar-lo en el seu vessant musical, a l’inici dels Setze Jutges, on ell, juntament amb d’altres va tenir un paper fonamental. Avui quedem una mica més pobres, en deixar-nos, però el seu nom restarà sempre més lligat a la història del nostre país.
Us deixem, ara, amb:
Ana Guijarro, piano,
Vassil Lambrinov, violí,
Albert Rodríguez, violí,
Bernat Bofarull, viola,
Joan Antoni Pich, violoncel,
i Nenad Jovic, contrabaix.
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INTÈRPRETS
ANA GUIJARRO
Piano
El pianista belga Frédéric Gevers
ha dit d’ella: «D’entre tants pianistes
actuals, heus ací un que deixa empremtes profundes en l’oient. Els
concerts d’Ana Guijarro són un esdeveniment especial, ella us farà créixer l’amor per la música».
Natural de Madrid, es forma al
Real Conservatorio Superior de
Música, amb Antonio Lucas Moreno
i, molt especialment, amb Carmen
Díez Martín, la qual exercí una
notable influència en la carrera
d’Ana Guijarro.
Becada pel Ministeri d’Afers
Exte-riors, segueix cursos de perfeccionament a Roma, amb Guido
Agosti, i a París, amb Marian Kybicki.
A l’École Normale de Musique obté,
el 1981, el diploma superior d’execució, la mà-xima qualificació que atorga aquesta institució, així com un
premi especial a la millor interpretació de Chopin.
Premiada a diversos concursos nacionals i internacionals, cal esmentar
el diploma d’honor que va obtenir al
Desè Concurs Internacional Chopin,
celebrat a Varsòvia el 1980.
A més dels nombrosos concerts
oferts a l’Estat, ha actuat a la Gran
Bretanya, França, Àustria, Itàlia, Polònia, Portugal, els Estats Units i el
Canadà. Ha estat convidada a tocar

com a solista amb l’Orquestra Nacional de Porto, amb la Montreal Chamber Players, amb la London Symphony Orchestra, amb l’Orquesta Ciudad
de Málaga, amb la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla, amb l’Orquesta
de la Comunidad de Madrid, amb
l’Orquesta Clásica de La Laguna i
amb l’Orquesta de Córdoba.
En el camp de la música de cambra, ha format duo amb Laura Klugherz, amb qui ha actuat a l’Estat, a
França i als Estats Units, així com
amb músics de la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla. D’entre ells es
destaca G. Walmsley, amb el qual va
fer, el 1993, la seva presentació al
Wigmore Hall de Londres.
Cursos i festivals internacionals,
com el Nueva Generación Musical
Valle de Arlanza, el de Lucena i el de
Calpe, conviden l’Ana Guijarro a participar-hi. Així mateix, forma part
dels cursos de música de cambra organitzats per la Universitat de Colgate, a l’estat de Nova York.

VASSIL LAMBRINOV

ALBERT RODRÍGUEZ

Violí

Violí

Nascut al si d’una família de músics,
inicia els estudis musicals amb el seu
pare. Posteriorment, els continua
amb Nana Jaschwili i Vesselin Paraschkevov a la Folkwang Hochschule d’Essen.
Ha format part de diversos grups
de cambra, amb els quals ha fet gires
per Espanya, Alemanya i Mèxic, i ha
ofert concerts com a solista i acompanyat de piano. Ha rebut consells de
músics tan prestigiosos com Konrad
Ellegiers, Andreas Reiner i Felix Ayo.
Des de molt jove, Vassil Lambrinov ha estat membre d’orquestres
com la Jeunesse Musicale de Barcelona, la Junge Philarmonie de Colònia, la Folkwang Kammerorchester
d’Essen, la Nordrhein-Westfalen Orchester, la Colosseum Orchester i la
Tuchfüllung Theather de Berlín. Des
de fa un any, forma part del Quartet
Dalí. A més, col·labora habitualment
amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Nascut a Barcelona, comença els
estudis al Conservatori de Badalona
i els continua a la Guildhall School
de Londres.
Des de l’any 2000 col·labora amb
diverses orquestres i grups de cambra. Així mateix, actua com a concertino i com a solista.
Ha esta premiat als concursos
Germans Claret, Arjau, Maria Canals
i al Concurs de Música de Cambra
de Castellterçol.
L’Albert toca un instrument de
David Bagué, còpia del «David-Heifetz» Guarneri del Gesu.

VASSIL LAMBRINOV

BERNAT BOFARULL
Viola
Nascut a Barcelona el 1973, inicia els
estudis de violí al Conservatori de
Badalona, amb el mestre Jordi Cervelló. Posteriorment, accedeix al Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona, on rep classes
d’Agustín León Ara. Entre els anys

ALBERT RODRÍGUEZ
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1993 i 1997 amplia els estudis a
Utrecht, amb la violinista Emmy Verhey.
Ha assistit a cursos d’interpretació
impartits per Gerard Claret, Rodney
Friend, Felix Ayo i Charles-André
Linale. Durant els cursos 1994-1995
i 1995-1996 fou seleccionat per participar a les classes magistrals de Hermann Krebbers i d’Yfrah Neaman a
l’Escola Superior d’Utrecht. Des del
1995 també toca la viola.
Ha estat membre de la Joven Orquesta Nacional de España i de la
Jove Orquestra Simfònica de Catalunya, amb la qual ha estat concertino i solista. Alhora, ha tocat com a
violinista i com a violista amb l’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure,
amb Barcelona 216, amb l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya, amb l’Orquesta Ciudad de Granada, amb l’Orquestra del
Gran Teatre del Liceu, amb la Sinfónica de Galicia, amb la Radio
Kamer Orkest i amb la Camerata
Antonio Lucio.
El setembre del 1997 enregistra,
amb el violinista Sergi Alpiste, els

BERNAT BOFARULL

duets per a violí i viola de Mozart
(Disc Medi).
És membre i fundador del grup
Barcelona Collage, presentat a Barcelona el gener del 1999.

JOAN ANTONI PICH
Violoncel
Inicia els estudis al Conservatori de
Badalona, amb Mark Friedhoff. Els
continua, amb Peter Thiemann, al
Conservatori del Liceu i, amb María
de Macedo, a Madrid. Posteriorment, ha estat alumne de Michael
Müller al Reial Conservatori de La
Haia.
Ha assistit a cursos amb mestres
com Janos Starker, Bernard Greenhouse, Lluís Claret i Ferenc Rados, i
amb el quartet Alban Berg. Ha estat
convidat a participar a les classes
magistrals del Festival Orlando dels
Països Baixos i del Schleswig-Holstein d’Alemanya.
Ha guanyat el Setzè Premi Ciutat
de Manresa amb el quartet de corda
Arché. També ha estat premiat al
Setè Concurs Montserrat Alavedra

JOAN ANTONI PICH

de Terrassa amb el sextet Barcelona
Collage i al Sisè Certamen Internacional Pedro Bote de Villafranca de
los Barros, formant duet amb el pianista Àlex Ramírez.

NENAD JOVIC
Contrabaix
NENAD JOVIC

Realitza els estudis de postgrau al
Trinity College of Music de Londres, amb el professor Corin Long.
Durant la seva estada a Londres fou
becat i premiat amb el Nick Roth
Memorial Prize pel seu treball en el
camp de la música de cambra i de la
música per a orquestra. Així mateix,
va obtenir el primer premi al Concurs J&A Beare 2002, en la categoria
de corda, i va aconseguir la qualificació més alta al concert de final de
postgrau.

Ha estat membre d’orquestres
angleses tan prestigioses com l’Orquestra d’Òpera Contemporània Almeida i la Philharmonia Orchestra,
amb la qual ha realitzat gires per
Anglaterra, Itàlia i França.
Actualment col·labora amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i amb
l’Orquestra de Cambra del Principat
d’Andorra.

R ECULL G RÀFIC

DIARI D’IGUALADA, DIA 19 DE NOVEMBRE DEL 2004

857

Altres Concerts
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CONCERT

DE

NADAL

Cor Estatal de la República de Calmúquia
ANATOLI TSEBEKOV, direcció
BELA TIURBEEVA, soprano, NATALIA STEPANOVA, mezzosoprano
EDUARD BURLAKOV, tenor, ERDNI BOCHAEV, baix

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Música ortodoxa russa
Veniu gent, cantem
Que reneixi Déu
Que es faci la meva oració

DMITRI BORTNIANSKY

(solista Natalia Stepanova)

Litúrgia de sant Joan Crisòstom, op. 41

PAVEL TXESNOKOV
PIOTR I. TXAIKOVSKI

Digne és
L’oració divina
Enaltiu el Déu del cel

Litúrgia de sant Joan Crisòstom, op. 31
Beneeix Déu, ànima meva
Mare de Déu, alegra’t
Per a Tu cantem

SERGUEI RAKHMÀNINOV

S EGONA

PART

El príncep Igor
Cor de les noies polovetsianes
Polca italiana

ALEKSANDR BORODIN
SERGUEI RAKHMÀNINOV

Album de la joventud, op. 39

PIOTR I. TXAIKOVSKI

XVIII. Cançó napolitana

Música folk de Calmúquia
Al joncar del llac
Yaluja (solista Bela Tiurbeeva)
La nit de perles (solista Bela Tiurbeeva)
Poltre bai (solista Eduard Burlakov)
Els matrimoniers (solista Eduard Burlakov)

Música folk russa
L’estepa ens envolta (solista Erdni Bochaev)
La campaneta va sonant (solista Eduard Burlakov)
Els quincallers (solista Natalia Stepanova)
La vasta estepa

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert de Nadal, aquest any a càrrec del Cor Estatal
de la República de Calmúquia, Rússia.
Fundat el 1990 està integrat per cantants i per professors de música. Alguns
dels seus components han estat premiats a concursos i a festivals de la regió del
Volga i de la resta del país, així com a diversos certàmens internacionals. El cor interpreta un ample repertori, tot donant prioritat a la música sacra, europea i russa.
El seu director, l’Anatoli Tsebekov, es gradua amb diploma d’honor al
Conservatori Estatal de la ciutat de Saratov. El 1970 rep el títol honorífic de
Mestre d’Arts de Calmúquia i el 1995 rep el títol d’Artista Honorífic de Rússia.
Bela Tiurbeeva, soprano, ha estat premiada al Concurs Internacional
Bellini i ha actuat com a solista a diferents capitals de la Federació Russa, així
com a Moscou i a Sant Petersburg.
Natalia Stepanova, mezzosoprano, inicia la seva carrera professional al
Teatre Estatal d’Òpera i de Ballet dels Urals del Sud i és premiada al concurs

de cant del Kazakhstan del Nord el 1999 i al Concurs de Cant dels Urals del
Sud el 2001.
Eduard Burlakov, tenor, és seleccionat pel Ministeri de Cultura de
Calmúquia per participar, com a representant de la república, a festivals internacionals celebrats a Mongòlia i a França. El 2001 és premiat al Concurs de
Cant de la Regió del Volga, i el 2002, a Calmúquia.
Erdni Bochaev, baix, obté, el 1991, el primer premi al Concurs de Cant de la
Regió del Volga, i el 1997 rep el Premi d’Honor del Ministeri de Cultura de
la República de Calmúquia. El 2003 enregistra el seu primer disc, Nostàlgia.
Tots ells, juntament amb el cor, ens presenten a la primera part «Música ortodoxa russa». M’ha semblat curiós que dos clàssics tan familiars com Txaikovski
i Rakhmaninov hagin escrit música per a la Litúrgia de sant Joan Crisòstom. Tindrem, doncs, ocasió d’escoltar les dues versions.
A la segona part ens tornem menys seriosos amb el cor de les noies polovets
d’El príncep Igor de Borodin, i una polca italiana i una cançó napolitana de
Vivaldi. Finalment entrem de ple en la música folk de Calmúquia, per acabar
amb el folklore rus.
No vull acabar sense agrair a la Sra. Carme Picañol la seva col·laboració,
gràcies a la qual avui tenim la possibilitat d’escoltar aquest cor.
Desitgem unes bones festes i, sobretot, un molt bon any 2005 per a tothom.
Després oferirem el refresc habitual.
Amb tots nosaltres el Cor Estatal de la República de Calmúquia, sota
la direcció d’Anatoli Tsebekov, i els solistes Bela Tiurbeeva, soprano; Natalia
Stepanova, mezzosoprano; Eduard Burlakov, tenor, i Erdni Bochaev, baix.
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INTÈRPRETS
COR ESTATAL DE LA
REPÚBLICA DE CALMÚQUIA
Fundat, el 1990, gràcies al recolzament de la Fundació de la Cultura
i del Ministeri de Cultura de la República de Calmúquia, està integrat
per cantants i per professors de música. Alguns dels seus components,
com ara Bela Tiurbeeva, Erdni Bochaev i E. Kadjieva, han estat premiats a concursos i a festivals de la
regió del Volga i de la resta del país,
així com a diversos certàmens internacionals. Al llarg d’aquests anys, el
cor ha interpretat un repertori
ampli, que abraça diferents gèneres i
èpoques, però ha donat prioritat a la
música sacra europea i russa.
El seu estil, amb contrastos dinàmics i culminacions dramàtiques, demostra l’alt nivell del cor, el qual és
apreciat pel públic i pels especialistes
i crítics musicals.

ANATOLI TSEBEKOV
Director
Nascut el 1938, comença a cantar a
la Companyia Estatal de Cançó i de
Ball de la República de Calmúquia,
el 1958. Més tard, ingressa a l’Escola
de Música de Rostov i, abans d’acabar els estudis, comença a cantar
amb grups professionals de la ciutat.
El 1966 assumeix la direcció de la
Companyia Estatal de Cançó i de

ANATOLI TSEBEKOV

Ball de la República de Calmúquia i,
alhora, estudia al Conservatori Estatal Sobinov, a la ciutat de Saratov, on
es gradua amb diploma d’honor. Així pot exercir com a director de cor
i com a professor de disciplines corals. El 1970 rep el títol honorífic de
Mestre d’Arts de Calmúquia i, el
1973, obté una plaça de professor a
l’Escola de Música d’Elista, capital de
la República de Calmúquia.
Des del 1992 Anatoli Tsebekov dirigeix el Cor Estatal de la República
de Calmúquia. A més d’assumir-ne la
direcció artística, coordina els projectes i els concerts del cor fora de la
república. Ha preparat programes de
música clàssica i de música sacra europea i russa, així com de folklore rus
i calmuc. També ha dissenyat programes especials dedicats a poetes i a
compositors russos i europeus. Molts
dels concerts dirigits per Tsebekov
han estat enregistrats per emissores de
ràdio de les regions del Volga, de Sant
Petersburg i de Moscou.
Anatoli Tsebekov, el 1995, rep el
títol d’Artista Honorífic de Rússia.

BELA TIURBEEVA

NATALIA STEPANOVA

Soprano

Mezzosoprano

Nascuda el 1966, es gradua, com a
solista vocal, al Conservatori Estatal
de la ciutat de Saratov. Des del 1998
és la soprano del Cor Estatal de la
República de Calmúquia.
Premiada al Concurs Internacional Bellini, al seu repertori trobem
obres de Vivaldi, Mozart i Bach, a més
d’àries i cançons d’altres compositors.
Ha actuat com a solista a diverses
capitals de la Federació Russa, així
com a Moscou i a Sant Petersburg.
Destaca la seva participació, amb el
cor, als concerts del festival que, l’any
2000, se celebrà a la ciutat d’Astrakan, capital de la regió del Baix Volga,
en commemoració del segon mil·lenni del naixement del Messies. Entre
els anys 2000 i 2003 ha actuat a les
Trobades Musicals Nadalenques de la
Palmira del Nord, a Sant Petersburg.
Durant la temporada 2002-2003 interpreta el Glòria de Vivaldi amb el
Cor Estatal de la República de Calmúquia, amb el qual realitza una gira
de concerts.

Nascuda el 1979, es forma a l’Escola
de Música de Petropavlovsk, on estudia cant i piano. Durant la seva
època d’estudiant comença una carrera com a solista, actua amb diferents formacions instrumentals i
enregistra per a ràdio i televisió.
En acabar els estudis a l’Escola de
Música de Petropavlovsk, ingressa al
Conservatori dels Urals del Sud, on es
gradua amb la professora V. Krommel.
Inicia la seva carrera professional
al Teatre Estatal d’Òpera i de Ballet
dels Urals del Sud i és premiada al
Concurs de Cant del Kazakhstan del
Nord, el 1999, i al Concurs de Cant
dels Urals del Sud, el 2001.
Actualment, amplia la seva formació a l’Acadèmia Musical Gnessin
de Moscou i és solista de l’Associació Filharmònica de Concerts de
Moscou.

BELA TIURBEEVA

NATALIA STEPANOVA
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EDUARD BURLAKOV

ERDNI BOCHAEV

Tenor

Baix

Nascut el 1969, estudia a l’Escola de
Música d’Elista, capital de la República de Calmúquia, i es gradua a
l’Acadèmia Musical Gnessin de
Moscou.
Des del 1998 és solista del Cor
Estatal de la República de Calmúquia. El 1999 es perfecciona a l’Institut Nacional de les Arts d’Ulan Bator,
a Mongòlia. Així mateix, és seleccionat pel Ministeri de Cultura de
Calmúquia per participar, com a representant de la república, a festivals
internacionals celebrats a Mongòlia i
a França.
Burlakov col·labora amb el Conjunt Estatal de la Cançó i del Ball de
Calmúquia i amb el Conjunt Estatal
Musical Folklòric.
El 2001 és premiat al Segon Concurs de Cant de la Regió del Volga i,
el 2002, a Calmúquia.

Nascut el 1968, es gradua a l’Escola
de Música d’Elista. Des del 1992 és
solista del Cor Estatal de la República
de Calmúquia, amb el qual ha interpretat la Missa en Do major de Mozart.
Va actuar, com a solista, amb l’Orquestra de Cambra de la ciutat d'Astrakhan al festival celebrat, l’any 2000,
a aquesta ciutat en commemoració
del segon mil·lenni del naixement del
Messies. A més, entre els anys 2000
i 2003, participa a les Trobades Musicals Nadalenques de la Palmira del
Nord, a Sant Petersburg.
El 1991 obté el primer premi al
Concurs de Cant de la Regió del
Volga i, el 1997, rep el Premi d’Honor del Ministeri de Cultura de la
República de Calmúquia.
Erdni Bochaev, a més, és productor de l’emissora de ràdio Euràsia i,
el 2003, enregistra el seu primer disc,
Nostàlgia.

EDUARD BURLAKOV

ERDNI BOCHAEV
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Altres Concerts
097
C a p e l l a d e s, 1 5 d e g e n e r d e l 2 0 0 5

CONCERT D’HARMÒNIQUES
Trio d’Harmòniques Néixer
JOAN

RAMON CLOSA, harmònica solista
ROCA, harmònica d’acords, JAUME MARCH, harmònica baixa

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Tzardes
Dansa de les hores (de l’òpera La Gioconda)
La núvia venuda
Rapsòdia romanesa*
Romanç en Fa, op. 50*
Intermezzo giocoso*

S EGONA
Padam
De Montmartre à Pigalle
Rag de rags
The entertainer
Meet Mister Callaghan
Maple leaf rag
La golondrina
Hora stacatto
*RAMON

VITTORIO MONTI
AMILCARE PONCHIELLI
BEDRICH SMETANA
GEORGE ENESCU
LUDWIG VAN BEETHOVEN
RUDOLF WURTHNER

PART

NORBERT GLANZBERG
Clàssics de França
DADID BEE
SCOTT JOPLIN
ERIC SPEAR
SCOTT JOPLIN
NARCISO SERRADELL
G. DINICU/J. HEIFETZ

CLOSA, harmònica solista, i MÒNICA CARVAJAL, piano.
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit, bon any 2005 i benvinguts al primer concert de l’any. Anirà a càrrec del Trio d’Harmòniques Néixer, format per Ramon Closa, harmònica
solista; Joan Roca, harmònica d’acords, i Jaume March, harmònica baixa;
amb la col·laboració de Mònica Carvajal, al piano, en algunes de les obres que
tocaran.
Crec que és la formació amb començament més antic que ha tocat a la sala, ja
que es va formar l’any 1957. En aquell moment, dins del grup, a més dels d’ara,
hi havia en Ramon Cos i l’avui famós Jordi Savall. Val a dir que van obtenir
nombrosos premis tan importants com ser campions d’Espanya i sotscampions del
món, i això durant 2 anys consecutius. A més, Ramon Closa, solista del grup, va
ser sotscampió del món el 1960 i campió d’Espanya els anys 1961 i 1962.
L’any 1997 el grup es reuneix de nou amb la formació d’avui. El Trio
Néixer ha actuat a auditoris, teatres, televisió, amb una gran acollida per part
del públic.
Per part nostra, hem de dir que és la primera vegada que instrument i formació toquen en la sala, i, per il·lustrar la versatilitat de l’harmònica que ells
reivindiquen, ens presenten un concert de música ben variada: clàssica, jazz,
folklore, tradicional... En aquest punt vull fer ressaltar un treball essencial: el de
l’adaptació de les obres escollides als seus instruments, un treball sense el qual
el concert d’avui no fóra possible.
Disposem-nos, doncs, a passar una estona envoltats d’aquella música coneguda, amiga, que, essent-nos familiar, ens farà gaudir d’aquesta primera vetllada
de l’any.
Després hi haurà el refresc habitual.
Amb tots nosaltres, el Trio d’Harmòniques Néixer format per:
Ramon Closa, harmònica solista,
Joan Roca, harmònica d’acords,
i Jaume March, harmònica baixa;
amb la col·laboració de Mònica Carvajal al piano.

INTÈRPRETS
TRIO D’HARMÒNIQUES
NÉIXER
RAMON CLOSA
Harmònica solista
JOAN ROCA
Harmònica d’acords
JAUME MARCH
Harmònica baixa
Grup format l’any 1957, acaba la seva
primera etapa el 1962. Durant aquest
període, els components del grup són
Ramon Closa, Ramon Cos, Jaume
March, Joan Roca i Jordi Savall. Junts
van obtenir diversos guardons als
concursos en què es van presentar.
Així, l’any 1958, van ser campions
d’Espanya i setens classificats al campionat del món. A més, Ramon Closa, solista del grup, va ser el tercer
classificat al campionat del món, celebrat a Innsbruck, l’any 1959, i el
sotscampió del món el 1960. Així
mateix, els anys 1961 i 1962 Closa va

JAUME MARCH

RAMON CLOSA

obtenir, respectivament, el sotscampionat i el campionat d’Espanya.
L’any 1997, el grup torna a reunirse amb l’objectiu de reivindicar l’harmònica com a instrument amb grans
possibilitats de cara a interpretar qualsevol tipus de música, sigui clàssica o
lleugera. No obstant això, dos dels
seus components originaris, Ramon
Cos i Jordi Savall, no s’incorporen a
aquesta nova etapa de la formació.
Cal esmentar que, avui en dia, en
Jordi Savall és un musicòleg reconegut internacionalment.
De llavors ençà, el Trio Néixer ha
actuat a auditoris i a teatres, així com
a la televisió, i ha obtingut una gran
acollida per part del públic.

JOAN ROCA
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Altres Concerts
098
C a p e l l a d e s, 2 6 d e m a r ç d e l 2 0 0 5

CONCERT
TRETZÈ CURS INTERNACIONAL

DE
DE

PROFESSORS

MÚSICA

DE

CAMBRA

DE

CAPELLADES

Nicusor Sílaghi i Gabriel Croitoru, violí,
Viorel Tudor, viola, Rasvan Neculai, violoncel,
Suzanne Bradbury, piano

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Quartet de corda núm 2,
en La menor, op. 51

JOHANNES BRAHMS

Allegro non troppo
Andante moderato
Quasi minuetto, moderato
Finale. Allegro assai

S EGONA

PART

Quintet amb a 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

LA GEMMA AMB L’ALCALDE ÀNGEL SOTERAS,
ABANS QUE AQUEST ES DIRIGEIXI ALS ASSISTENTS AL CONCERT

INTÈRPRETS
NICUSOR SÍLAGHI
Violí
Violinista del Quartet Transsilvà
Llicenciat per la Universitat de Música de Cluj-Napoca (Romania), es
perfecciona en violí i quartet de corda a Alemanya, Àustria, els Països Baixos i els Estats Units amb R. Klein,
L. Kiss, R. Kussmaul, E. Carlyss (Julliard Quartet), Th. Kakuska (Alban
Berg Quartet) i amb membres dels
quartets Emerson, American, Cleveland i Mendelsohn. Actualment és
catedràtic de violí i de música de
cambra a la Universitat de Música
de Cluj-Napoca, solista i concertino de l’Orquestra Romania Festival
i membre fundador del Quartet Trans-

silvà. Ha guanyat diversos primers
premis a concursos nacionals i internacionals d’interpretació. Un cop
obtingut el primer premi del Concurs Nacional de Quartets de Corda
de Cluj-Napoca (1987), el Quartet
Transsilvà és nomenat Quartet Estatal de Romania i actua als festivals
més importants de França, Bèlgica,
els Països Baixos, Luxemburg, Itàlia,
Espanya, Dinamarca, Finlàndia, la
Gran Bretanya, Irlanda, els Estats

NICUSOR SÍLAGHI

Units, el Japó, Àustria, Hongria,
Romania, Corea del Sud i la Xina.
Nicusor Sílaghi ha impartit classes
magistrals de violí i de música de
cambra a Itàlia, als Països Baixos, al
Japó i a Corea del Sud.

Grècia, França, Romania, la Xina,
Bèlgica i Holanda.
Enregistra els concerts de Paganini (núm. 1) i de Txaikovski amb la
Nice Philharmonic i la integral per a
violí de Pablo Sarasate amb l’Orquesta Sinfónica de Málaga.

GABRIEL CROITORU
Violí
Primer violí del Quartet Transsilvà.
Professor de la Universitat de Música
de Bucarest. Solista internacional.

VIOREL TUDOR

Primer premi i premi especial a la
millor interpretació de les obres del
compositor al Concurs Internacional de Violí Pablo de Sarasate de
Pamplona. Primer premi al Concurs
Henryk Wieniawski i primer classificat als concursos internacionals de
violí Tibor Varga (Sió, Suïssa) i Zino
Francescatti (Aix-en-Provence, França). Tercer premi al Concurs Paganini
(Gènova, Itàlia) i premis especials
al Fritz Kreisler (Viena, Àustria) i al
Jacques Thibaud (París, França).
Toca com a solista amb la London
Royal Philharmonic i amb altres orquestres de la Gran Bretanya, Alemanya, Espanya, Suïssa, Mònaco,

Llicenciat per la Facultat d’Instruments del Conservatori Nacional de
Bucarest, va ser, successivament, viola
principal de l’Orquestra Simfònica
de Craiova, de l’Orquestra de l’Òpera Nacional de Bucarest i de l’Orquestra Filharmònica de Ploies, ti.
Durant set anys ha estat viola principal de l’Orchestra Internazionale
d’Italia i, darrerament, de l’Orquesta
Sinmfònica de Galícia, a la Corunya,
i de la Real Filarmónica de Galicia.
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

GABRIEL CROITORU

Viola
Viola principal de l’Orquestra
d’Extre-madura

VIOREL TUDOR
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desenvolupa una intensa activitat de
cambra i participa a recitals amb piano i a concerts amb reconeguts grups
de cambra. Ha estat professor a l’Escola de Altos Estudos Musicais de
Santiago de Compostel·la i és convidat a cursos magistrals de viola i de
música de cambra.

RASVAN NECULAI
Violoncel
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 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 i la medalla d’or de
l’Academia Internazionale di Arte
Moderna de Roma, entre d’altres.
Actua a Espanya, Itàlia, França, Anglaterra, Portugal, Alemanya, Holanda, Romania, Mèxic, etc. Enregistra

RASVAN NECULAI

per al segell ASV de Londres i Musicosophia Internacional d’Alemanya.
És coordinador de la càtedra de
violoncel del Liceu de Música de València i imparteix classes magistrals de
violoncel i de música de cambra a
cursos nacionals i internacionals de
perfeccionament. Entre els anys 1996
i 2000, és membre del jurat del
Concurs Paper de Música de Capellades.

SUZANNE BRADBURY
Piano
Solista de piano i de música de cambra
Nascuda a Califòrnia, estudia a Espanya, Àustria, els EUA 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. Ha guanyat la primera
medalla al Concurs Maria Canals, la
medalla de plata al Concurs Vercelli, el
segon premi al concurs entre tots els
conservatoris d’Alemanya i el premi
de la Ràdio Televisió de Frankfurt.

SUZANNE BRADBURY

Actua a Espanya, Alemanya, els
Estats Units, Suïssa, Itàlia, Holanda,
Anglaterra, Portugal, Polònia, l’Argentina i Mèxic amb la New American Chamber Orchestra, Zürich
Strings, Mannheim Stamitz i l’Orquesta Filarmónica de Guanajuato
sota les batutes de Micha Rachlevski,
Howard Griffiths, Karl Fischer i José
Luis Castillo. Col·labora amb solistes

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

R ECULL G RÀFIC
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DIARI D’IGUALADA,
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REGIÓ 7,
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Altres Concerts
100
C a p e l l a d e s, 1 1 d e j u n y d e l 2 0 0 5

CONCERT

DE JAZZ

Barcelona Swing Serenaders
ORIOL ROMANÍ, clarinet
ÒSCAR FONT, trombó
ALBERT ROMANÍ, guitarra
JOSEMI MORALEDA, contrabaix
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P RO G R A M A
New Orleans wiggles

ARMAND J. PIRON

Confessin’ (That I love you)

DOC DAUGHERTY/A. J. NELBURG

That’s when I’ll come back to you
Sweet Georgia Brown

M. PINKARD/B. BERNIE/K. CASEY

See see rider blues
Rosetta
Just a closer walk with Thee
Blues my naughty sweetie gives to me
M’escau una flor per barret?
I can’t stop lovin’ you
Undecided

FRANK BIGGS

MA RAINEY
EARL HINES
Tradicional
ARTHUR N. SWANSTONE
ORIOL ROMANÍ
JOE «KING» OLIVER
CHARLIE SHAVERS

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert que anualment dediquem al jazz.
Per primera vegada comptem amb un quartet per a aquesta sessió.
S’anomena Barcelona Swing Serenaders i està format per Oriol Romaní,
clarinet; Òscar Font, trombó; Albert Romaní, guitarra, i Josemi Moraleda,
contrabaix.
Ens vénen de la mà d’Oriol Romaní, membre del jurat del nostre concurs, i
que hem tingut el plaer d’escoltar en aquesta sala, tocant com a solista el concert
de Mozart per a clarinet i orquestra.
Amb el jazz, avui ens porten uns aires molt diferents on la rigidesa del clàssic dóna pas a la improvisació. El quartet toca com a tal des del 1999. Sis anys
ja són una bona colla per obtenir una perfecta entesa entre els quatre, que d’altra
banda, ja es va donar des d’un bon principi, raó per la qual van formar el quartet.
Com a final del seu resumit currículum ens diuen els Barcelona Swing
Serenaders que «es dediquen sempre a recrear la frescor, el swing i la calidesa del
jazz clàssic més genuí».
Anem, doncs, a gaudir d’aquest concert, que, per no trencar el fil, ens tocaran
tot d’una tirada, i els podrem acompanyar amb les mans quan ens hi convidin
o el ritme ens hi porti.
Després, com sempre, el refresc.
Sense fer-vos esperar més, us deixem amb Barcelona Swing Serenaders, format per:
Oriol Romaní, clarinet,
Òscar Font, trombó,
Albert Romaní, guitarra,
i Josemi Moraleda, contrabaix.

INTÈRPRETS
BARCELONA SWING
SERENADERS
Els músics del quartet Barcelona
Swing Serenaders van començar a
tocar junts el 1999 practicant els estils
swing i New Orleans, i el bon ambient que es creava entre ells i amb el
públic va dur-los a constituïr-se com
a grup estable l’any 2000. Des del
2002 toquen cada setmana al Cafè del
Tèxtil de Barcelona –actualment ho
fan els diumenges al vespre–, actuen
molt sovint per tot Catalunya i han
fet gires per Andalusia, Extremadura
i Escòcia. El 2005 han actuat al Palau
de la Música en el concert «Viatge a
New Orleans», dins el Sisè Festival del

ORIOL ROMANÍ

ÒSCAR FONT

Mil·lenni. Han enregistrat els CD
Someday sweetheart (Discmedi 2001)
i Saturday night function (Discmedi
2003).
El seu repertori es basa en temes
típics del jazz dels anys 20 i 30, cuinats de nou a la manera del quartet,
amb la incorporació ocasional d’idees inspirades en clàssics del jazz –
Louis Armstrong, King Oliver,
Jimmie Noone, Kid Ory, Barney
Bigard, Duke Ellington, Count Basie
o Django Reinhardt– i d’algun tema
propi. Tant si actuen en caves de jazz,
festivals de jazz i cicles de concerts
com si ho fan en el marc de sessions
didàctiques, audicions de sobretaula
o balls, els Barcelona Swing Serenaders es dediquen sempre a recrear la
frescor, el swing i la calidesa del jazz
clàssic més genuí.

ALBERT ROMANÍ

JOSEMI MORALEDA
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LA VANGUARDIA,
DIA 11 DE JUNY DEL 2005

L’ENLLAÇ, DIA 9 DE JUNY DEL 2005

Altres Concerts
101
C a p e l l a d e s, 1 3 d e j u l i o l d e l 2 0 0 5

CONCERT

DE

SISÈ CURS

PROFESSORS
DE LIED

Xavier Sabata, contratenor, Jorge Carrasco, piano
Assumpta Mateu, soprano, Mitsuko Shirai, mezzosoprano
Ferran Campabadal, tenor, Thomas Ruf, baríton
Francisco Poyato, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA

PART

XAVIER SABATA, contratenor, i JORGE CARRASCO, piano

Dichterliebe, op. 48

(Amor de poeta)

Im wunderschönen Monat Mai
Aus meinen Tränen sprießen
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
Wenn ich in deine Augen seh’
Ich will meine Seele tauchen
Im Rhein, im schönen Strome
Ich grolle nicht
Und wüßten’s die Blumen, die kleinen
Das ist ein Flöten und Geigen
Hör’ ich das Liedchen klingen
Ein Jüngling liebt ein Mädchen
Am leuchtenden Sommermorgen
Ich hab’ im Traum geweinet
Allnächtlich im Traume seh’ ich dich
Aus alten Märchen winkt es

ROBERT SCHUMANN

S EGONA

PART

ASSUMPTA MATEU, soprano, MITSUKO SHIRAI, mezzosoprano,
FERRAN CAMPABADAL, tenor, THOMAS RUF, baríton, FRANCISCO POYATO, piano

Quartets vocals amb piano

FRANZ SCHUBERT

Viel tausend Sterne prangen, D. 642
An die Sonne, D. 439
Schicksalslenker, blicke nieder, D. 763
Die Geselligkeit, D. 609

Quatre quartets per a veus solistes
i piano, op. 92

JOHANNES BRAHMS

I. O

schöne Nacht
II. Spätherbst
III. Abendlied
IV. Warum?

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert inaugural del Sisè Curs de Lied, i especialment
donem una calorosa benvinguda a la gent del Casal d’Avis de Manresa, que
avui formen un grup nombrós dins d’aquesta sala. Aquest any hi ha una primera part a càrrec de dos exalumnes avantatjats del curs: Xavier Sabata, contratenor, i Jorge Carrasco, piano.
Llegint el currículum del Xavier Sabata, contratenor, es veu una ascensió
prodigiosament ràpida: en un parell d’anys ha actuat en llocs principals de tot
el món.
En Jorge Carrasco, piano, ha realitzat una formació d’estudis molt completa, i ha obtingut el premi extraordinari de final de carrera per la Universitat
de Múrcia, que l’ha becat perquè pugui continuar el seu perfeccionament a
Europa.
A la segona part hi haurà un canvi: Lluís Vilamajó no ha pogut venir, i serà
substituït en els quartets de Brahms per Ferran Campabadal, tenor, jove valor
que comença la seva carrera professional en molt bona estrella, segons la crítica
recent del prestigiós Roger Alier a La Vanguardia.
I ara passem als professors: Assumpta Mateu, soprano, Francisco Poyato,
piano (responsables del curs), i Mitsuko Shirai, «primera dama en el cant del

Lied», que tenim la sort de comptar-la entre nosaltres per raons d’amistat amb
l’Assumpta i en Francisco.
L’Assumpta Mateu, soprano, i el Francisco Poyato, piano, formen un duo estable, i amb un gran talent i molta capacitat de treball completen l’excel·lència del
curs, ajudats per Thomas Ruf, baríton, que participa en importants festivals d’arreu
d’Europa, Rússia, el Japó i els Estats Units, i del ballarí Hervé Baunard, el complement ideal per prendre consciència dels propis recursos personals.
Nosaltres us desitgem una agradable i profitosa estada a Capellades.
Se’ns demana d’aplaudir no entre cançó i cançó, sinó per grups de cada compositor. Després us oferirem el refresc habitual en el jardí.
Amb tots nosaltres, fent-se càrrec de la primera part d’aquest concert,
Xavier Sabata, contratenor, i
Jorge Carrasco, piano.
I a la segona part:
Assumpta Mateu, soprano,
Mitsuko Shirai, mezzosoprano,
Ferran Campabadal, piano,
Thomas Ruf, baríton, i
Francisco Poyato, piano.
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INTÈRPRETS
XAVIER SABATA
Contratenor
Neix a Avià el 1976. Es gradua en
interpretació teatral per l’Institut del
Teatre de Barcelona. També estudia
saxofon i obté la menció honorífica,
cant històric amb Marta Almajano
i Lied amb Assumpta Mateu i Francisco Poyato a l’Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC). Perfecciona els seus estudis de Lied a
Alemanya amb Mitsuko Shirai i Hartmut Höll a la Hochschule für Musik
de Karlsruhe. Assisteix habitualment
a lliçons magistrals impartides per
Montserrat Figueras, Richard Leavitt i Christoph Pregardien.
Ha participat en produccions
musicals i teatrals durant tota la seva
carrera; ha treballat amb les companyies catalanes més prestigioses, com
el Teatre Lliure, el Teatre Nacional de
Catalunya, així com en algunes sèries
de televisió. Ha interpretat i gravat
òperes electroacústiques com Mr. X,

XAVIER SABATA

de Jacob Draminsky, i Fragor, d’Eduard Resina. Ha gravat per a Harmonia Mundi Iberica, G3P, TVC
Disc i EMI Classics.
Des del 2003 col·labora regularment amb Eduardo López Banzo i el
seu grup Al Ayre Español i amb Jordi
Savall amb La Capella Reial. Recentment ha participat en la producció de L’Incoronazione di Poppea de
Monteverdi a l’Òpera de Lió sota la
direcció de William Christie. Aquest
mateix director el va seleccionar per
participar en el projecte Le Jardin des
Voix per a joves solistes, que el portà a
fer una gira pels prestigiosos escenaris
de París, Londres, Nova York, Madrid,
Brussel·les i Lisboa amb l’orquestra
Les Arts Florissants. També participa
en el projecte de Xavier Díaz «Laberintos ingeniosos», dedicat a la música
espanyola, amb el qual actua a Corea.
Ha estat convidat per fer un recital
en el Festival d’Innsbruck, dirigit per
René Jacobs, amb el clavecinista americà Kenneth Weiss (juliol del 2005).
A l’octubre debutarà en un recital a
París amb el mateix clavecinista.També ha estat convidat per la National

JORGE CARRASCO

Symphony Orchestra de Washington
per cantar el El Messies de Händel en
el Kennedy Center (desembre del
2005).
Al maig del 2006 debutarà al Palau de la Música de Barcelona amb
un recital, juntament amb la soprano
alemanya Simone Kermes.
Forma duo de Lied amb Jorge
Carrasco des del 2003, duet format
dins de l’aula de Lied de l’ESMUC.
ASSUMPTA MATEU

JORGE CARRASCO
Piano
Nascut a Torrevella (Alacant). Estudia als conservatoris Francisco Casanovas de Torrevella, M. Massotti Littel
de Múrcia i al Conservatori Municipal de Badalona amb Conchita Boj,
Isidoro de la Ossa, Pilar Valero i Josep
Soler, i obté els títols superiors de
piano, solfeig, música de cambra
i composició. A l’Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC) estudia Lied i piano amb el duo Assumpta
Mateu-Francisco Poyato i amb Eulàlia Solé.També és diplomat en magisteri en l’especialitat de música per la
Universitat de Múrcia, on va obtenir
el premi extraordinari fi de carrera.
Ha estat becat per la Universitat de
Múrcia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de l’Estat espanyol i el govern hongarès i ha realitzat cursos
d’interpretació a l’Estat espanyol i a
l’estranger.
Ha col·laborat amb la orquestra
de cambra de Bari com a solista i amb
l’orquestra de l’ESMUC.

A l’octubre del 2004 es trasllada a
Alemanya, on estudia a l’aula de Lied
de la Hochschule für Musik de Karlsruhe amb Mitsuko Shirai i Hartmut
Höll, estudis que realitza com a duo
amb el contratenor Xavi Sabata.

ASSUMPTA MATEU
Soprano
Nascuda a Manresa. Estudia violí, cant
i l’especialitat d’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 de cant.
Des de bon començament ha
compaginat la dedicació al Lied i a la
formació de duo amb el pianista
Francisco Poyato, amb l’òpera i l’oratori.
Entre els títols operístics que ha
protagonitzat es destaquen L’Incoro-

889

nazione di Poppea, de Monteverdi, Gli
Amori d’Apollo e di Dafne, de Cavalli,
Lo Speziale, de Haydn, L’Elisir d’Amore i Don Pasquale, de Donizetti, La
Bohème, de Puccini, Die Fledermaus,
de Strauss, o El giravolt de maig, de
Toldrà.
En el camp de l’oratori ha cantat
Vivaldi, Bach, Händel, Mozart,
Haydn, Mendelssohn, Honegger,
Stravinsky, etc.
Els recitals de Lied l’han duta a
Espanya, Àustria, Alemanya, Holanda
i Portugal.
L’han acompanyada orquestres
com la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la Simfònica del
Liceu, la Sinfónica de Madrid, la de
Radio Televisión Española, la de la
Comunidad de Madrid, la Real Filarmonia de Galícia, la Kölner Rundfunk Orchester, la Filarmónica de
Bogotá, la Gulbenkian de Lisboa,
l’Arcata Kammerorchester de Stuttgart o l’English Chamber Orchestra.
Ha actuat al Palau de la Música
Catalana, l’Auditori i el Liceu de
Barcelona, el Teatro de la Zarzuela
i l’Auditorio Nacional de Madrid,
el Teatro de la Maestranza de Sevilla,
l’Auditorio de Galicia a Santiago de
Compostel·la, el Teatro Calderón
de Valladolid, l’Auditorio León de
Greiff de Bogotà, la Liederhalle de
Stuttgart, la Kaisersaal de Frankfurt
o el Barbican Center de Londres.
És professora de cant i de Lied a
l’Escola Superior de Música de
Catalunya.

MITSUKO SHIRAI

MITSUKO SHIRAI
Mezzosoprano
La premsa l’ha qualificada com «una
veu única en expressivitat» (New York
Magazine) o «la primera dama en el
cant de Lied» (Der Stern).
Neix a Nagano, el Japó. Estudia Lied
a Stuttgart, on coneix el pianista
Hartmut Höll, amb qui formarà el
duo de Lied més significatiu dels
últims temps. Amb ell ha actuat arreu
del món i ha enregistrat Mozart,
Schubert, Schumann, Brahms, Wolf,
Strauss, Liszt, Berg, Schönberg, Ullmann, Spohr, Mendelssohn... per a
les cases Capriccio, Philips, EMI i
d’altres.
També ha cantat acompanyada
d’orquestres de la talla de la Filharmònica de Berlín, la New Japan
Philharmonic o l’Orquestra de l’Acadèmia St. Martin-in-the-Fields,
i amb directors com sir Neville
Marriner, Seiji Ozawa o Wolfgang
Sawallisch.

És professora a la Hochschule für
MusiK de Karlsruhe, on, al costat de
Hartmut Höll, ha organitzat un veritable «centre del Lied» per a duos.
Tots dos van ser professors al
Mozar-teum de Salzburg i junts
imparteixen cursos i classes magistrals de Lied a Finlàndia, al Festival
d’Schleswig-Holstein, a Suïssa, als
Estats Units, a Weimar i al centre
musical Isaac Stern de Jerusalem.
Constantment és requerida per
formar part del jurat de concursos
internacionals de cant.
Se li han concedit nombrosos
premis i distincions honorífiques internacionals.

THOMAS RUF
Baríton
Nascut a Munic. Estudia cant al Mozarteum de Salzburg en les especialitats d’òpera i concert. Posteriorment
continua amb Hartmut Höll i Mitsuko Shirai, com també amb Franz
Reuter, Anna Reynolds i Jean Cox.
Participa en nombrosos cursos impartits per Thomas Hampson, Robert
Holl, Thomas Quasthoff i Dietrich
Fischer-Dieskau, entre d’altres.
Obté el seu primer contracte operístic al teatre d’Augsburg. Posteriorment canta com a protagonista el
Don Giovanni de Mozart a Ginebra
i Pimpinone de Telemann a Zürich i
Salzburg.
Entre les diverses interpretacions
que ha dut a terme cal destacar la de

THOMAS RUF

Kaspar a Die Zaubergeige d’Egks, així
com la d’Escamillo a Carmen, la de
Falke a Fledermaus i la de Papageno a
Die Zauberflöte.
Du a terme una intensa activitat
concertística en el camp de l’oratori
–sota la batuta de directors com Helmuth Rilling, entre d’altres– i amb
obres del Renaixement al segle XX.
En el terreny del Lied –amb el pianista Hartmut Höll, etc.– interpreta
els cicles més importants del repertori
a Alemanya, Àustria, la República
Txeca, Noruega, Itàlia, Espanya, Rússia, el Japó i els EUA.
Ha participat com a solista en els
festivals internacionals de Rheingau
Musik-Festival, EXPO Hannover,
Bodenseefestival, Rossini-Festival a
Bad Wildbad, Orff a Andechs, Kultuttage a Salzburg, Barockfestival Varazdin, etc.
Ha estrenat diverses obres contemporànies i ha enregistrat per a la
televisió austríaca ORF una pel·lícu-
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la sobre Schubert. Ha realitzat enregistraments per a diferents ràdios i
per a diverses cases discogràfiques.

FRANCISCO POYATO
Piano
Realitza estudis superiors de piano,
composició i direcció d’orquestra a
Barcelona i Badalona. Cursà l’especialitat de Lied amb Hartmut Höll
i Mitsuko Shirai a la Universität Mozarteum de Salzburg.
Del 1995 al 2001 exerceix de professor al Departament de Cant de la
Universität Mozarteum de Salzburg
i és convidat com a docent a la Sommerakademie d’aquest prestigiós
cen-tre.
D’ençà de la creació, l’any 2001,
de l’Escola Superior de Música de
Catalunya, hi imparteix l’assignatura
de Lied per a duos de cant i piano.

FRANCISCO POYATO

Ha format part del Trio Mozarteum i ha dirigit grups i orquestres de
cambra.
Ha ofert concerts a Catalunya, Espanya, Àustria, Alemanya, Croàcia
i Portugal.
Ha enregistrat per a Catalunya
Ràdio, Canal 33, la WDR alemanya
i Ràdio Zagreb.

C O M E N TA R I M U S I C A L*
PRIMERA PART
ROBERT SCHUMANN
Dichterliebe, op. 48

Amor de poeta

1. Im wunderschönen Monat Mai

1. Al meravellós mes de maig

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Al meravellós mes de maig,
quan totes les poncelles esclataven,
aleshores al meu cor
va germinar l’amor.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab’ ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

Al meravellós mes de maig,
quan tots els ocells cantaven,
vaig confessar-li a ella
el meu enyor i el meu desig.

2. Aus meinen Tränen sprießen

2. De les meves llàgrimes broten

Aus meinen Tränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.

De les meves llàgrimes broten
moltes flors esponeroses,
i els meus sospirs esdevenen
un cor de rossinyols.

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk’ ich dir die Blumen all’,
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

I si tu em dónes amor, estimada criatura,
et regalaré totes les flors;
i davant la teva finestra,
sonarà la cançó del rossinyol.

3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die
[Sonne

3. La rosa, el lliri, el colom, el sol

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebt’ ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb’ sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Wonne,
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.
Ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine.

La rosa, el lliri, el colom, el sol,
que abans estimava amb tota la joia,
ja no els estimo, ara només estimo
la petita, la delicada, la pura, l’única;
ella mateixa, la delícia de l’amor,
és rosa, i lliri i colom i sol.
Jo només estimo,
la petita, la delicada, la pura, l’única.

* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.
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4. Wenn ich in deine Augen seh’

4. Quan em miro als teus ulls

Wenn ich in deine Augen seh’,
So schwindet all’ mein Leid und Weh;
Doch wenn ich kü e deinen Mund,
So werd’ ich ganz und gar gesund.

Quan em miro als teus ulls,
totes les meves penes se’n van;
i quan beso els teus llavis,
tot jo em curo de qualsevol mal.

Wenn ich mich lehn’ an deine Brust,
Kommt’s über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: ich liebe dich!
So muß ich weinen bitterlich.

Quan m’ajec al teu pit,
baixa a mi la felicitat del cel;
i quan em dius: t’estimo!,
llavors ploro amargament.

5. Ich will meine Seele tauchen

5. Vull submergir la meva ànima

Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.

Vull submergir la meva ànima
dins el calze del lliri;
el lliri alenarà cantant
una cançó de la meva estimada.

Das Lied soll schauern und beben
Wie der Kuß von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süßer Stund’.

La cançó farà estremir i remoure
com un petó que els seus llavis
una vegada van fer-me
en una hora meravellosament dolça.

6. Im Rhein, im schönen Strome

6. Al Rin, al riu sagrat

Im Rhein, im [heiligen] Strome,
Da spiegelt sich in den Wellen
Mit seinem großen Dome
Das große, heil’ge Köln.

Al Rin, al riu sagrat
s’emmiralla a les onades
amb la seva gran catedral
la gran, sagrada ciutat de Colònia.

Im Dom, da steht ein Bildnis,
Auf goldnem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildnis
Hat’s freundlich hineingestrahlt.

A la catedral hi ha una imatge
pintada en pell daurada;
des de les ferides de la meva vida
ha brillat amablement.

Es schweben Blumen und Eng’lein
Um unsre liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau.

Hi ha flors i petits querubins
al voltant de la nostra estimada dama;
els ulls, els llavis, les galtes
són els mateixos que els de la meva estimada.

7. Ich grolle nicht

7. No tinc rancor

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlor’nes Lieb! Ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.
Das weiß ich längst.

No tinc rancor, encara que el meu cor es trenqui,
amor perdut per sempre! No tinc rancor.
Encara que brilles amb l’esplendor d’un diamant,
cap raig de llum no entra a la nit del teu cor.
Ho sé de fa temps.
.

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ich sah dich ja im Traume,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume,
Und sah die Schlang’, die dir am Herzen frißt,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.
Ich grolle nicht.

No tinc rancor, encara que el meu cor es trenqui,
t’he vist al meu somni
i he vist la nit del teu cor,
i he vist la serp que et devora el cor;
he vist, estimada meva, com n’ets de miserable.
No tinc rancor

8. Und wüßten’s die Blumen, die kleinen

8. I si les flors, les petitones, sabien

Und wüßten’s die Blumen, die kleinen,
Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen,
Zu heilen meinen Schmerz.

I si les flors, les petitones, sabien
com de profundament ferit està el meu cor,
elles plorarien amb mi
per curar la meva pena.

Und wüßten’s die Nachtigallen,
Wie ich so traurig und krank,
Sie ließen fröhlich erschallen
Erquickenden Gesang.

I si els rossinyols sabien
com de trist i de malalt estic,
ells alegrement farien ressonar
una cançó que em reanimés.

Und wüßten sie mein Wehe,
Die goldenen Sternelein,
[Die] + kämen aus ihrer Höhe,
Und sprächen Trost mir ein.

I si ells sabessin el meu dolor,
els petits estels daurats,
baixarien de les seves altures
i em parlarien amb consol.

Sie alle können’s nicht wissen,
Nur eine kennt meinen Schmerz;
Sie hat ja selbst zerrissen,
Zerrissen mir das Herz.

Cap d’ells no pot saber-ho,
només una coneix la meva pena;
ella mateixa ha esquinçat
el meu cor en dos.

9. Das ist ein Flöten und Geigen

9. Hi ha una flauta i un violí

Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmettern darein;
Da tanzt wohl den Hochzeitsreigen
Die Herzallerliebste mein.

Hi ha una flauta i un violí
i trompetes ressonant estrepitosament;
i allà balla la dansa de casament
l’estimada del meu cor.

Das ist ein Klingen und Dröhnen,
Ein Pauken und ein Schalmei’n;
Dazwischen schluchzen und stöhnen
Die lieblichen Engelein.

Hi ha un dring i un so de tambors,
una trompeta i una dolçaina;
amb elles sangloten i gemeguen
els petits angelets adorables.

10. Hör’ ich das Liedchen klingen

10. Sento sonar la cançó

Hör’ ich das Liedchen klingen,
Das einst die Liebste sang,
So will mir die Brust zerspringen
Von wildem Schmerzendrang.

Sento sonar la cançó,
la que cantava la meva estimada,
i el meu pit vol rebentar
de la salvatge pressió de la meva pena.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen
Hinauf zur Waldeshöh’,
Dort löst sich auf in Tränen
Mein übergroßes Weh’.

Un fosc anhel em porta
amunt cap a les altures dels boscos,
on en llàgrimes es desfarà
el meu dolor immens.
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11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen

11. Un jove estima una noia

Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.

Un jove estima una noia
que ha escollit un altre home;
aquest altre estima una altra noia
i s’ha casat amb ella.

Das Mädchen nimmt aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.

La noia per despit
tria el primer home
que se li creua pel camí;
i això fa patir el jove.

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.

És una vella història,
però sempre es repeteix;
i aquell a qui li acaba de passar,
se li esquinça el cor en dos.

12. Am leuchtenden Sommermorgen

12. En un matí brillant d’estiu

Am leuchtenden Sommermorgen
Geh’ ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber wandle stumm.

En un matí brillant d’estiu
vagarejo pel meu jardí.
Les flors xiuxiuegen i parlen;
però jo camino en silenci.

Es flüstern und sprechen die Blumen,
Und schaun mitleidig mich an:
Sei unsrer Schwester nicht böse,
Du trauriger, blasser Mann.

Les flors xiuxiuegen i parlen
i em miren amb compassió:
«No estiguis enfadat amb la nostra germana,
home trist i pàl·lid».

13. Ich hab’ im Traum geweinet

13. He plorat en somnis

Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumte, du lägest im Grab.
Ich wachte auf, und die Träne
Floß noch von der Wange herab.

He plorat en somnis,
en el meu somni, tu jeies a la tomba,
m’he despertat, i les llàgrimes
encara em lliscaven galtes avall.

Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumte, du wär’st mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.

He plorat en somnis,
he somniat que encara eres bona amb mi.
m’he despertat, i encara ara
flueix el riu de les meves llàgrimes.

14. Allnächtlich im Traume seh’ ich dich

14. Tota la nit et veig en somnis

Allnächtlich im Traume seh’ ich dich
Und sehe dich freundlich grüßen,
Und laut aufweinend stürz’ ich mich
Zu deinen süßen Füßen.

Tota la nit et veig en els meus somnis
i et veig saludant-me amablement,
i plorant sorollosament, em llanço
als teus peus dolços.

Du siehest mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen;
Aus deinen Augen schleichen sich
Die Perlentränentröpfchen.

Tu em mires amb pena
i sacseges el teu caparró ros;
dels teus ulls neixen
les perles de les teves llàgrimes.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort
Und gibst mir den Strauß von Zypressen.
Ich wache auf, und der Strauß ist fort,
Und ‘s Wort hab’ ich vergessen.

Tu em dius, secretament, un mot
i em dónes una branca de xiprer;
em desperto i la branca ja no hi és,
i ja no recordo el mot.

15. Aus alten Märchen winkt es

15. Des d’antics contes de fades, em
fan senyals

Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland;

Des d’antics contes de fades, em fan senyals
amb les mans blanques,
on es canta i sona
una terra màgica,

Wo bunte Blumen blühen
Im gold’nen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen,
Mit bräutlichem Gesicht;

on floreixen flors de colors
en un crepuscle daurat,
i enrogeixen fragàncies amoroses
amb el seu rostre de núvia.

Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei’n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;

I on els arbres verds canten
melodies llunyanes,
sonen brises secretes
i els ocells canten amb estrèpit,

Und Nebelbilder steigen
Wohl aus der Erd’ hervor,
Und tanzen luft’gen Reigen
Im wunderlichen Chor;

i figures de boira s’aixequen
de la terra
i ballen danses fent cercles a l’aire
en misteriosos cors,

Und blaue Funken brennen
An jedem Blatt und Reis,
Und rote Lichter rennen
Im irren, wirren Kreis;

i cremen espurnes blaves
a cada espiga de blat i arròs,
i corren llums vermelles
en un cercle esbojarrat i caòtic,

Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen
Strahlt fort der Widerschein.

i brollen fonts sorolloses
de les salvatges pedres de marbre,
i de tant en tant als rierols
segueixen brillant els reflexos.

Ach, könnt’ ich dorthin kommen
Und dort mein Herz erfreu’n,
Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein!

Ah! Si jo hi pogués entrar
i alegrar el meu cor
i deixar la meva agonia
i omplir-me de joia i felicitat!

Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh’ ich oft im Traum,
Doch kommt die Morgensonne,
Zerfließt’s wie eitel Schaum.

Ah! Aquesta és la terra dels plaers
que tantes vegades he vist en somnis,
però ve el primer sol
i desapareix tot com vana escuma.
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16. Die alten, bösen Lieder

16. Les velles, malvades cançons

Die alten, bösen Lieder,
Die Träume bös’ und arg,
Die laßt uns jetzt begraben,
Holt einen großen Sarg.

Les velles, malvades cançons,
els somnis malvats i dolents,
enterrem-los d’una vegada!
Porteu un gran taüt.

Hinein leg’ ich gar manches,
Doch sag’ ich noch nicht, was;
Der Sarg muß sein noch größer,
Wie’s Heidelberger Faß.

A dins hi posaré alguna cosa,
però encara no dic què.
El taüt ha de ser encara més gran
que el barril de Heidelberg.

Und holt eine Totenbahre
Und Bretter fest und dick;
Auch muß sie sein noch länger,
Als wie zu Mainz die Brück’.

I porteu un fèretre
i taules de fusta forta i gruixuda,
que han de ser més llargues
que el pont de Mainz.

Und holt mir auch zwölf Riesen,
Die müssen noch stärker sein
Als wie der starke Christoph
Im Dom zu Köln am Rhein.

Porteu també dotze gegants,
que hauran de ser més forts
que el poderós sant Cristòfor
de la catedral de Colònia del Rin.

Die sollen den Sarg forttragen,
Und senken ins Meer hinab;
Denn solchem großen Sarge
Gebührt ein großes Grab.

Ells portaran el taüt
i l’enfonsaran al fons del mar,
ja que un gran taüt
necessita una gran fossa.

Wißt ihr, warum der Sarg wohl
So groß und schwer mag sein?
Ich senkt’ auch meine Liebe
Und meinen Schmerz hinein.

Sabeu per què el taüt
ha de ser tan gran i tan pesant?
Per posar-hi a dins el meu amor
i la meva pena.

S EGONA PART
FRANZ SCHUBERT
Quartets vocals amb piano
Viel tausend Sterne prangen

Molts milers d’estels resplen-

Poeta: August Gottlob Eberhard (1769-1845) deixen
Viel tausend Sterne prangen
am Himmel still und schön,
und wecken mein Verlangen,
hinaus aufs Feld zu gehn.

Molts milers d’estels resplendeixen
al cel, callats i bonics,
i desperten el meu desig
de sortir al camp a caminar.

O ewig schöne Sterne
in ewig gleichem Lauf,
wie blick ich stets so gerne
zu eurem Glanz hinauf

Oh, estels eternament bonics,
eternament en la mateixa òrbita,
amb quin plaer miro constantment
amunt, cap a la vostra llum.

An die Sonne

Al Sol

Poeta: Johann Peter Uz (1720-1796)
O Sonne, Königin der Welt,
die unser dunkles Leben erhellt,
in lichter Majestät.

Oh Sol, rei del món,
que il·lumines la nostra fosca vida
en lluminosa majestat.

Erhabnes Wunder einer Hand
die jene Himmel ausgespannt
und Sterne hingesät!

Sublim miracle d’una mà
que va estendre aquest cel
i hi sembrà estels!

Noch heute sehe ich deinen Glanz,
mir lacht in ihrem Blumenkranz
noch heute die Natur.

Avui encara veig la teva resplendor,
avui encara la natura
em riu amb la seva corona de flors.

Der Vögel buntgefieder Heer
singt morgen mir vielleicht nicht mehr,
im Wald, und auf der Flur.

La multitud d’ocells d’acolorit plomatge
potser demà no em cantarà més,
al bosc i al camp.

Ich fühle, dass ich sterblich bin,
mein Leben welkt wie Gras dahin,
wie ein verschmachtend Laub.

Noto que sóc mortal,
la meva vida es marceix com l’herba,
com un fullatge sec.

Wer weiss, wie unerwartet bald
Des Höchsten Wort an mich erschallt:
Komm wieder in den Staub!

Qui sap com d’inesperadament aviat
Em ressonarà la més alta paraula:
Torna a la pols!
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Schicksalslenker, blicke nieder

Guia del destí, mira avall

Poesia d’autor desconegut
Schicksalslenker, blicke nieder
auf ein dankerfülltes Herz,
uns belebt die Freude wieder,
fern entflohn ist jeder Schmerz;

Guia del destí, mira avall
cap a un cor ple d’agraïment,
ens reviu novament l’alegria,
lluny fugí tot dolor;

und das Leid, es ist vergessen,
durch die Nebel strahlt der Glanz
deiner Grösse, unermessen,
wie aus hellem Sternen Kranz.

i el patiment és oblidat,
entre la boira brilla la llum
de la teva grandesa sense mesura,
com des d’una clara corona d’estrelles.

Liebevoll, hast du die Wonne,
dieses Tages uns verliehn,
darum fühlen wir im Herzen,
unsern Dank für dich erglühn.

Amorosament ens ha concedit
l’alegria d’aquests dies,
per això sentim encès al cor
el nostre agraïment cap a tu.

Die Geselligkeit

La companyia

Poeta: Johann Karl Unger (1771-1836)
Wer Lebenslust fühlet, der bleibt nicht allein,
allein sein ist öde, wer kann sich da freun?
Im traulichen Kreise, beim herzlichen Kuss,
beisammen zu leben, ist Seelengenuss.

Qui sent la il·lusió de la vida no es queda sol,
estar sol és trist, a qui pot agradar?
En cercle íntim, amb carinyosos petons,
viure junts és plaer de l’ànima.

Geselligkeit fesselt die ganze Natur,
in Lüften, im Wasser, auf lachender Flur.
Er selber gebot es, der alles erschuf
beisammen zu leben, ist Menschenberuf.

La companyia captiva tota la natura,
per l’aire, per l’aigua, sobre el camp rialler.
Ell mateix ho manà, el que tot ho ha creat:
Viure junts és la vocació de l’home.

Dem folget, ihr Guten, und singet nicht mehr:
Die Einsamkeit wäre nicht öde, nicht leer,
allein sein erzeuget nur Sehnsucht und Schmerz,
beisammen zu leben, befriedigt das Herz.

Seguiu-lo, bona gent, i ja no canteu més
que la solitud no és avorrida i buida,
estar sol genera només enyorança i dolor,
viure junts dóna pau al cor.

JOHANNES BRAHMS
Quatre quartets per a veus solistes i piano, op. 92
O schöne Nacht
Oh, bella nit!
Poeta: Georg Friedrich Daumer (1800-1875)
O schöne Nacht!
Am Himmel märchenhaft
erglänzt der Mond
in seiner ganzen Pracht;
um ihn der kleinen Sterne
liebliche Genossenschaft.

Oh, bella nit!
En el cel brilla
com en un conte la lluna
amb tota la seva esplendor;
al seu voltant la gentil companyia
dels petits estels.

Es schimmert hell der Tau
am grünen Halm;
mit Macht im Fliederbusche
schlägt die Nachtigall;
Der Knabe schleicht
zu seiner Liebsten sacht

Llueix clara la rosada
en el bri verd;
en el lilà refila
amb força el rossinyol;
el noi s’esquitlla furtiu
cap a la seva estimada.

Spähtherbst
Poeta: Hermann Allmers (1821-1902)

Final de tardor

Der graue Nebel tropft so still
herab auf Feld und Wald und Heide,
als ob der Himmel weinen will
in übergrossem Leide.

La boira grisa goteja en silenci
sobre camp i bosc i prat,
com si el cel volgués plorar
en una pena enorme.

Die Blumen wollen nicht mehr blühn,
die Vöglein schweigen in den Hainen,
es starb sogar das letzte Grün,
da mag er auch wohl weinen.

Les flors no volen florir més,
els ocells callen en els bosquets,
mor fins i tot el darrer verd,
perquè ell també vol plorar.

Abendlied
Poeta: Friedrich Hebbel (1813-1863)
Friedlich bekämpfen
Nacht sich und Tag;
wie das zu dämpfen
wie das zu lösen vermag!
Der mich bedrückte,
schläfst du schon, Schmerz?
Was mich beglückte,
sage, was wars doch, mein Herz?
Freude wie Kummer,
fühl ich, zerrann;
aber den Schlummer
führten sie leise heran.

Cançó de capvespre
En pau s’enfronten
nit i dia;
com es difumina,
com es dilueix!
El que m’oprimia,
dorms tu ja, dolor?
El que em feia feliç,
digues, què era, cor meu?
Joia i dolor
els sento fugits,
però suaument
em porten el son.
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Und im Entschweben,
immer empor,
kommt mir das Leben ganz
wie ein Schlummerlied vor.

I en aquest esvanir-se,
s’obre pas,
se’m presenta la vida sencera
com una cançó per adormir.

Warum?
Per què?
Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Warum doch erschallen
himmelwärts die Lieder?
Zägen gerne
nieder Sterne,
die droben blinken
und wallen,
zägen sich Lunas
lieblich Umarmen,
zägen die warmen,
wonnigen Tage
seeliger Gätter
gern uns herab.

Per què ressonen, doncs,
les cançons cap al cel?
De grat davallen
estels que a dalt
espurnegen
i es mouen,
davallen llunes
i dolces abraçades de lluna,
davallen els dies
càlids, feliços,
de déus benaurats,
davallen de grat cap a nosaltres!

R ECULL G RÀFIC
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CONCERT

DE VIOLÍ I

PIANO

Benjamín Scherer, violí
Sander Sittig, piano

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Sonata per a violí i piano núm. 8,
en Sol major, op. 30/3

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Allegro assai — Tempo di minuetto — Allegro vivace

Sonata per a violí, op. 31/1

PAUL HINDEMITH

I. Sehr lebhaft Achtel (Corxeres molt vives)
II. Sehr langsman Viertel (Negres molt lentes)
III. Sehr lebhaft Viertel (Negres molt vives)
IV. Intermezzo, Lied
V. Prestissimo

Sonata per a violí i piano núm. 2,
en La major, op. 100

JOHANNES BRAHMS

Allegro amabile
Andante tranquillo & Vivace
Allegretto grazioso

S EGONA

PART

Concert per a violí i orquestra,
en Re major, op. 77
Allegro non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace

JOHANNES BRAHMS
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert extraordinari, el motiu del qual és un
enregistrament i el fet de plantejar-ho en el moment oportú.
I crec que serà un gran concert: pel programa i pels intèrprets.
Benjamín Scherer Quesada, violí, va guanyar el nostre concurs amb la formació de trio amb piano l’any 2000.
Del seu currículum destaquem la menció d’honor de Sa Majestat la Reina
Sofia al millor grup de cambra els anys 1996 i 1997 i la menció a l’alumne
més destacat l’any 1999. Ha continuat la seva formació amb els mestres més
rellevants, i actualment és segon concertí de l’Orquestra de Cambra d’Holanda.
Tot i que el concert d’avui ens descobrirà la seva talla de solista, sobretot a la
segona part, on ens delectaran amb el Concert per a violí i orquestra, en
Re major, opus 77 de Brahms. Òbviament, la part de l’orquestra anirà a càrrec del pianista Sander Sittig.
Sander Sittig comença el seu currículum dient: «Intèrpret sol·licitat i reconegut per la seva seductora poesia i mestria pianística». Atributs que ben poques
vegades es poden donar i que diuen moltíssim de qui els posseeix. Evidentment,
ha tocat a les millors sales, amb els millors intèrprets, i en la seva formació han
participat mestres reconeguts internacionalment.
A tot això, jo hi vull afegir que són artistes d’envergadura, perquè el que
porten avui és un gran programa per fer-nos passar una estona d’aquelles que
deixen un gran record.
Disposem-nos, doncs, a escoltar-los, i després, com sempre, hi haurà el refresc
que la bonança de l’estiu ens convidarà a fer en el jardí.
Recordem:
- no fumeu,
- serviu-vos de les pastilles per al coll,
- i desconnecteu alarmes de rellotges i telèfons per a una millor audició.
Amb tots nosaltres, el duo de violí i piano format per:
Benjamí Scherer Quesada i
Sander Sittig.

INTÈRPRETS
BENJAMÍN SCHERER
Violí
Nascut a Königstein (Alemanya) el
1979, comença els seus estudis de
violí a Barcelona amb Teresa Farigola
i Jordi Salicrú a l’edat de vuit anys.
Més tard entra al Conservatori del
Liceu de Barcelona i passa a ser
alumne de Jaume Francesch. Del
1995 fins al 2000 va ser alumne a
l’Escola Superior de Música Reina
Sofia de Madrid a la càtedra del professor Zakhar Bron.
Ha guanyat diversos concursos
com el Jugend Musiziert, el Germans Claret, el Concurs de Música
de Cambra de Vilatorrada, el Primer
Palau, el Paper de Música i el Cinquè Festival de Músics Joves de Catalunya.
Patrocinat per les entitats NCR
i Shell, s’han enregistrat dos CD de
promoció amb el Quartet Granados
i el Trio Schubert, dels quals ha format part.
Ha rebut la menció d’honor de
Sa Majestat la Reina Sofia al millor
grup de música de cambra els anys
1996 i 1997, així com la menció a
l’alumne més destacat de l’any 1999.
Ha participat a nombroses classes
magistrals amb mestres com Pinchas
Zukerman, Herman Krebbers, David Zafer, Mauricio Fuks, Menahem
Pressler, Rainer Schmidt, Ferenc

Rados i Walter Levin. Ha actuat a les
principals sales de concerts d’Espanya, així com al Théâtre du RondPoint des Champs Élysées a París.
Diversos dels citats concerts han estat retransmesos per Ràdio Nacional
d’Espanya.
Actualment és segon concertí de
la Nederlands Kamerorkest i toca un
violí Joseph Gagliano del 1780, posat
a la seva disposició per Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

SANDER SITTIG
Piano
Intèrpret sol·licitat i reconegut per la
seva seductora poesia i mestria pianística, Sander Sittig és convidat amb
freqüència tant a les sales més prestigioses d’Holanda com a l’estranger.
Últimament ha actuat al Concertgebouw (Amsterdam), De Doelen
(Rotterdam) i Cannes. Amb l’Orquestra de Limburg ha interpretat
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Petroesjka de Stravinsky i ha participat
a festivals de Bèlgica, Itàlia, Àustria
i Suïssa.
Sander Sittig ha tocat com a solista amb les orquestres Rotterdams
Philarmonish Orkest (Tabŭh-Tabuhan
de MacPhee), l’Orquestra de Cambra Cristóbal Oudrid (Concert per a
piano de Mozart) i, amb d’altres, ha
fet concerts de Beethoven, Chopin,
Saint-Saëns, etc.
Va participar a l’estrena d’Incantatie 4 de Simeon ten Holt, enregistrat el 1993.
En aquest any 2005 es publica el
seu enregistrament més recent, amb,
entre altres obres, Quadres d’una exposició de Mussorgski.
També com a músic de cambra
s’ha guanyat la fama internacional
actuant a Londres, Zuric i Tel Aviv.
Sander Sittig va estudiar amb Jan
Wijn al Conservatori d’Amsterdam.
A continuació li van ser atorgades

beques per desenvolupar la seva carrera amb Eugene Indijic (París) i
Naum Gruber (Amsterdam). Ha participat en classes magistrals amb mestres de la talla de Menahem Pressler,
Charles Rosen i Juri Egorov. És guanyador de concursos de piano a Palm
Beach, Roma, Épinal, Eindhoven, i va
ser premiat com a músic de cambra a
Gubbio i Rotterdam.

R ECULL G RÀFIC
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Altres Concerts
103
C a p e l l a d e s, 8 d ’ o c t u b r e d e l 2 0 0 5

LA MÚSICA

DE

BUENOS AIRES

New Tango Ensemble
NÉSTOR EIDLER, violí, RODOLFO ZANNI, bandoneó
MARTA PUJOL, piano, FERRAN CUBEDO, contrabaix

P RO G R A M A
911
Otoño porteño
Lo que vendrá
Soledad

ÁSTOR PIAZZOLLA

Danzarín
Quejas de bandoneón

JULIÁN PLAZA
JUAN

DE

DIOS FILIBERTO

Oblivion

ÁSTOR PIAZZOLLA

El nuevo tango

SAÚL COSENTINO

Retintín

EDUARDO AROLAS

Milonga del ángel

ÁSTOR PIAZZOLLA

Milonga de mis amores
Libertango

PEDRO LAURENZ
ÁSTOR PIAZZOLLA

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a la tercera sessió de tango que tenim en aquesta sala,
substituint el folklore dels països nòrdics, que per raons de dates hem hagut de
canviar.
Un bon amic, gràcies al qual vam oferir havaneres fa un quant temps, em va
trucar en el moment oportú, entusiasmat amb un concert al qual acabava d’assistir, a càrrec del New Tango Ensemble. Ens vam posar en contacte amb ells,
vam estar d’acord, i aquí els tenim.
El New Tango Ensemble està format per Néstor Eidler, violí; Rodolfo
Zanni, bandoneó; Marta Pujol, piano, i Ferran Cubedo, contrabaix.
Aquesta formació, creada i dirigida per Rodolfo Zanni i Néstor Eidler, neix
a Barcelona amb el propòsit de difondre al que Ástor Piazzolla va anomenar
«la música de Buenos Aires».
De fet, aquest compositor vertebra el programa, ja que d’ell sol hi ha quatre
obres d’un total de nou.
Sí que us podem dir que en el concurs, on regna la música clàssica, l’Ástor
Piazzolla hi sovinteja. Fa pensar que, d’alguna manera, connecta amb els
músics joves, que l’escullen per formar part dels seus programes, de tal manera
que la seva música ens va esdevenint familiar.
En el currículum, el New Tango Ensemble ens diu que des del mateix inici
dels seus concerts sempre han conquerit la seva audiència, a la qual ens sumarem, n’estem segurs, després d’escoltar-los, juntament amb l’amic que ha fet possible que vinguin.
Tocaran el concert seguit, sense interrupció.
Al final ho arrodonirem amb el refresc habitual.
Amb tots nosaltres, el New Tango Ensemble, format per:
Néstor Eidler, violí,
Rodolfo Zanni, bandoneó,
Marta Pujol, piano,
i Ferran Cubedo, contrabaix.

INTÈRPRETS
NEW TANGO ENSEMBLE
NÉSTOR EIDLER
Violí
RODOLFO ZANNI
Bandoneó
MARTA PUJOL
Piano
FERRAN CUBEDO
Contrabaix
New Tango Ensemble neix a Barcelona, creat i dirigit per Rodolfo
Zanni i Néstor Eidler, amb el propòsit de difondre i donar impuls al que
Ástor Piazzolla va anomenar la música de Buenos Aires, que avui dia és
font d'inspiració de noves i interessants produccions. També integren el
seu repertori tangos tradicionals en
versions especialment preparades per
New Tango Ensemble.

NÉSTOR EIDLER

Amb la base permanent de dos
dels seus fundadors, l’agrupació es
compon de diversos conjunts integrats per reconeguts artistes com
Raül Salani, Gustavo Battistessa,
Enrique Tellería, Emilio Solla, Francesc Capella, Antoni Olaf Sabater,
Ferran Cubedo, Jorge Sarraute, Andrés Serafini, etc.
Les actuacions de New Tango
Ensemble sempre han conquerit a
la seva audiència des del mateix inici dels seus concerts. La seva estrena
a la Sala Magna de la Universitat de
Barcelona ha quedat registrada en un
CD i es ven comercialment en diversos països d’Europa i Amèrica,
amb el títol New Tango Ensemble Argentina. Live.
A partir de llavors s’han anat succeint actuacions a Saragossa, Barcelona, la SGAE, Badajoz, Tarragona,
Osca, Terol, Reus, Blanes, i als festivals internacionals de Sant Feliu de
Guíxols, Bunyola i l’Auditòrium de
Palma de Mallorca; especial atenció
requereix l’actuació de New Tango

RODOLFO ZANNI
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MARTA PUJOL

Ensemble al Festival Internacional
Pau Casals, perquè era la primera
vegada que es presentava un espectacle de tango en aquest festival, fins
ara consagrat quasi exclusivament a
la música clàssica. La capacitat de la
sala estava totalment venuda un mes
abans de la realització del concert,
fet pel qual es va proposar la realització d’un segon concert per al dia
següent. L’èxit aconseguit va ser notable i van deixar en molt bon lloc el
tango de concert en els auditoris no
habituats a aquesta música.

FERRAN CUBEDO

Entre el seu repertori trobem: el
món de Piazolla –Las cuatro estaciones
porteñas, Milonga del ángel, Libertango,
Adiós Nonino, Oblivión, etc–; obres
d’altres compositors actuals com Bragato, Cosentino, Salgan, Bardi, Francini, Rovira, etc; obres de música
clàssica i contemporània nascudes de
la influència del tango; estrenes d’obres, especialment escrites per al New
Tango Ensemble, i tangos tradicionals expressats en un llenguatge ric
i elaborat, sense perdre el seu caràcter de folklore ciutadà.

R ECULL G RÀFIC
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LA VEU DE L’ANOIA,
DIA 7 D’OCTUBRE DEL 2005

L’ENLLAÇ,
DIA 6 D’OCTUBRE
DEL 2005
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CONCERT

DE

NADAL

Orquestra Simfònica Europea Mediterrània
CRISTIAN FLOREA, violoncel i direcció

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Guillem Tell: Obertura

GIOACHINO ROSSINI

Unter Donner und Blitz
polca, op. 324

(Llamps i trons),

Danses hongareses, WoO 1
Núm. 6, en Re major: Vivace
Núm. 5, en Sol menor: Allegro

JOHANN STRAUSS II
JOHANNES BRAHMS

Somriures i llàgrimes. Suite

RICHARD RODGERS

Violí solista: Maria Montserrat Florea

West side story. Suite

LEONARD BERNSTEIN

S EGONA

PART

Sel·lecció d’obres de Johann Strauss II

Die Fledermaus (El ratpenat), obertura, op. 367
Wiener Blut (Sang vienesa), op. 354, vals
Vernügungszug (El tren del plaer), op. 281, polca
Auf der Jagd (De cacera), op. 373, polca
An den schönen blauen Donau (El Danubi blau), op. 314, vals

917

P R E S E N TAC I Ó
En primer lloc volem donar les gràcies a l’ajuntament per les cadires, ja que amb
les nostres hauria hagut de quedar més gent fora. D’aquesta manera, només han
estat molt pocs. Bé...
Bona tarda i benvinguts al concert de Nadal a càrrec de l’Orquestra
Simfònica Europea Mediterrània amb el seu director Cristian Florea.
La majoria de vosaltres ja els coneixeu perquè cada dos anys toquen en aquesta
sala, i la vostra nombrosa assistència és una resposta d’èxit, a part la qualitat i
l’exuberància que representa tenir per a nosaltres una orquestra amb 45 músics.
El programa que ens ofereixen aquesta vegada el podríem qualificar de clàssico-popular, en forma de música de pel·lícules a la primera part, algunes d’elles
tan conegudes com The sound of music i West side story, i a la segona part,
alegria amb valsos i polques de Johann Strauss junior.
Com sempre, aprofitem aquesta avinentesa per desitjar-vos unes bones festes
i, sobretot, un bon any 2006!
Després us oferirem el refresc habitual...
Amb tots nosaltres, l’Orquestra Simfònica Europea Mediterrània, sota
la direcció del mestre Cristian Florea.

INTÈRPRETS
ORQUESTRA SIMFÒNICA
EUROPEA MEDITERRÀNIA
Del treball iniciat, l’any 1992, de la
mà del mestre Cristian Florea amb
l’Orquestra Simfònica Europea, en
sorgeix l’Orquestra Simfònica Europea Mediterrània, també com a iniciativa privada, a fi de desenvolupar
una programació musical pròpia i estable amb capacitat interpretativa de
qualitat.
L’orquestra ha actuat a prestigiosos teatres i auditoris d’Espanya.
Ha tingut l’honor de poder col·laborar amb solistes d’excepció com
Josep Carreras, Teresa Berganza, Plácido Domingo i Montserrat Caballé.
Així com Cecilia Lavilla Berganza,
soprano, Bernard Soustrot, trompeta,
Alexander Paley, piano, Donna Ellen,
soprano, Philip Bride i Gabriel
Croitoru, violí, David Russell i María
Esther Guzmán, guitarra, Enrique
Tellería, bandoneó, Pedro Iturralde,
saxo, i Lluís Llach, cantautor.

Cal destacar el caràcter flexible
i versàtil pel qual l’orquestra és apreciada. A més del repertori simfònic
habitual, interpreta amb mestratge
programes singulars com el de música
de pel·lícules, el tradicional concert
d’Any Nou, acompanya al bandoneó
els tangos de Piazzolla, en repertori
operístic, i també s’amotlla a l’equip
de músics de Lluís Llach, en el concert «Junts», que ofereix amb Josep
Carreras.
Ha comptat amb la col·laboració
dels mestres concertinos Stefan Ruha, Daniel Podlovski, Ioan Fernbach i
Philip Bride, virtuosos solistes de
talla internacional.
Ha enregistrat per a diverses televisions d’Europa.
Gràcies a la direcció musical, encomanada al prestigiós director i violoncel·lista Cristian Florea, i als més
de seixanta músics professionals,
l’Orquestra Simfònica Europea Mediterrània ofereix l’oportunitat de
gaudir de música d’alt nivell, tot mantenint l’eix fonamental de la seva
activitat: la música com a espectacle
total per als sentits.
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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. Desenvolupà la seva activitat pedagògica a
Friburg de Brisgòvia i a Trossingen
(Alemanya). Ha ofert concerts i recitals de violoncel per tot Europa i pels
Estats Units. Enregistra discos, i per a
ràdio i televisió. Gairebé totes les
obres importants escrites per a violoncel figuren al seu repertori.
Compagina l’activitat de solista
amb la de director. A més, col·labora
amb orquestres com la Sinfónica de
Madrid, la Simfònica de Barce-lona
i Nacional de Catalunya, la
Filharmònica «George Enescu» de

Bucarest, els Solistes de Praga, els
Solistes de Montpeller-Moscou i la
Filharmònica de Monterrey (Mèxic).
Fundà la seva pròpia orquestra de
cambra, Kammerorchester Cristian
Florea, a Friburg, Alemanya.
Actualment resideix a Catalunya
i exerceix com a violoncel·lista i pedagog. És director titular de l’Orquestra de Cambra Nacional de
Moldàvia i director fundador de l’Orquestra Simfònica Europea i de
l’Orquestra Simfònica Europea Mediterrània.

R ECULL G RÀFIC
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ESPECIAL MOZART
en el 250è aniversari del seu naixement

Joan Martín-Royo, baríton
Manuel J. Ruiz, piano

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Lieder
Komm, liebe Zither, (Vine, estimada cítara), K. 351
Das Kinderspiel, (El joc de nens), K. 598
Sehnsucht nach dem Frühling, (Enyorança de la primavera), K. 596
Das Veilchen, (La violeta), K. 476
Warnung, (Avís), K. 433a
An Chloë, (A Cloe), K. 524
Abendempfindung, (Sentiment del capvespre), K. 523
Meine Wünsche, (Els meus desigs), K. 539
Àries d’òpera
La flauta màgica, K. 620

S EGONA

PART

Der Vogelfänger bin ich ja — Ein Mädchen oder Weibchen

Così fan tutte, K. 588
Donne mie la fatte a tanti

Don Giovanni, K. 527
Madamina! Il catalogo è questo

La clemència de Tito, K. 621
Tardi s’avvede

Les noces de Figaro, K. 492
Se vuol ballare — Non più andrai
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al primer concert de l’any íntegrament dedicat a Mozart,
el més gran compositor de tots els temps, segons el mestre Benet Casablancas, ja
que aquest gener (el 27, és a dir, d’aquí a 6 dies exactament) es compleix el
250è aniversari del seu naixement.
Joan Martín-Royo, baríton, i Manuel J. Ruiz, piano, seran els encarregats
de fer-nos gaudir de la seva música.
Aquest concert ens resulta molt especial a part del genial compositor, perquè en
Joan Martín-Royo, amb 11 o 12 anys, havia assistit als primers concerts de
Paper de Música, allà en aquell pis dels tres primers anys. Llavors era un nen,
però ja se li augurava un futur brillant com a intèrpret, gràcies a unes condicions
afavoridores quant a la veu i un talent innat necessari per arribar a cims enlairats.
Amb uns pares molt cuidadosos pel que fa a la seva formació, en Joan
Martín-Royo ha rebut ensenyaments de piano, violí i fagot. Ben dotat i havent
aprofitat bé el temps, es va llicenciar en història de l’art per la Universitat de
Barcelona. I després el cant, és clar, començant a Barcelona i acabant la formació
amb grans noms, tal com diu el seu currículum.
Té 29 anys, i ha guanyat premis internacionals, ha actuat en auditoris
importants d’Espanya i Europa i en festivals internacionals, ha enregistrat
diversos CD’, i fa poc el mestre Ros-Marbà, president del nostre jurat, en cantava les excel·lències.
En Manuel J. Ruiz, piano, va fer la carrera guanyant el premi d’honor de
grau superior, només a l’abast de pocs intèrprets, i s’ha especialitzat en la música
de cambra i de repertorista. Col·labora habitualment amb el Cor i l’Orques-tra
del Gran Teatre del Liceu.
En el camp pedagògic, és cap d’estudis de l’Escola Superior de Cant del
Liceu i, com a pianista repertorista, ha participat en cursos impartits per grans
figures del cant.
En la música de cambra forma part d’un duo i és membre d’un quartet, entre
d’altres activitats pedagògiques que giren totes elles al voltant de la música.
Quant al programa, tindrem una primera part amb Lieder i una segona part
amb àries d’òpera, totes elles ben conegudes. Amb tot plegat, comptem passar
una estona d’aquelles que deixen un grat record.

No volem acabar sense donar les gràcies a Ràdio Nacional d’Espanya, que
han vingut a enregistrar, amb la publicitat posterior que el fet comporta, i a la
preciosa col·laboració de l’entranyable Assumpta Mateu, gràcies a la qual tenim
la traducció dels Lieder entre les mans.
Amb tots nosaltres:
Joan Martín-Royo, baríton,
i Manuel J. Ruiz, piano.

INTÈRPRETS
JOAN MARTÍN-ROYO
Baríton
Nascut, el 1977, a Barcelona, l’any
1989 inicia els estudis musicals al
Conservatori Superior de Música del
Liceu, on cursa composició i instrumentació, a més de piano, violí
i fagot. Així mateix, és llicenciat en
història de l’art per la Universitat de
Barcelona.
Quant al cant, és alumne de la
soprano Mercè Puntí des del 1989,
i ha ampliat coneixements treballant
amb Christa Ludwig, Elisabeth Söderström, Bonaldo Giaiotti i Thomas Quasthoff.
Ha estat premiat a diversos concursos internacionals. Entre aquests
guardons, es destaquen el tercer premi masculí, el premi especial al millor intèrpret de Mozart i el premi
Plácido Domingo del Quarantè
Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas (2003), i el premi Preisträger, atorgat per la Sommerakademie
del Mozarteum de Salzburg (2002).
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Ha actuat al Gran Teatre del Liceu, al Palau de la Música Catalana, a
l’Auditori de Barcelona, al Teatre Fabià Puigserver, a l’Auditori Jardins del
Castell de Peralada, al Teatro de la
Maestranza de Sevilla, a l’Auditorio
Nacional de Música de Madrid, a
l’Auditorio Manuel de Falla de Granada, al Teatro Campoamor d’Oviedo, a l’Auditori de Saragossa, a la
Basílica de Sant Francesc de Palma, al
Théâtre de la Monnaie de Brussel·les, al Concertgebouw d’Amsterdam, a l’església de la Madeleine de
París, al castell de Beloeil (Bèlgica), al
teatre municipal de Santiago (Xile) i a

Théâtre du Châtelet de París i a
l’Òpera de Montecarlo.

MANUEL J. RUIZ
Piano

festivals com el de Música Antiga de
Barcelona i el de Piano aux Pyrénées.
Ha ofert recitals a Espanya, a França, a Àustria i al Regne Unit, acompanyat al piano, entre d’altres, per
Dalton Baldwin, Norman Shetler
i Roger Vignoles.
Ha estat dirigit per Marco Armiliato, Bertrand de Billy, Edmon Colomer, Jesús López Cobos, Josep Pons,
Antoni Ros-Marbà i Sebastian Weigle, i, escènicament, per Lindsay Kemp,
Alfred Kirchner, Jorge Lavelli, Lluís
Pasqual, Dagmar Pischel, Mario Pontiggia, Luca Ronconi i Graham Vick.
Recentment, ha interpretat el paper de guardabosc a la versió catalana
i a la castellana de la pel·lícula de dibuixos animats de la BBC sobre l’òpera La petita guineu astuta de Janác̆ek
(en DVD), sota la direcció de Kent
Nagano, i l’òpera Mariana en sombras
d’Alberto García Demestres (en CD).
Propers compromisos el portaran
a debutar a l’Òpera de Las Palmas, al
teatre Carlo Felice de Gènova, al

Nascut a Alpens, Barcelona, inicia
els estudis a Caldes de Montbui i els
continua al Conservatori Superior
de Música del Liceu, sota la direcció
del mestre Pere Vallribera. Obté el
premi d’honor de grau superior de
piano i rep una beca de la Fundació
Universitària Agustí Pedro Pons perquè elabori un treball d’investigació
que glossi la figura de Pere Vallribera.
Treballa regularment el repertori
vocal i de música de cambra amb
Àngel Soler i amb la pedagoga i pianista Yiya Díaz.
Fou pianista de repertori de l’aula
d’òpera del Conservatori del Li-ceu
i actualment ho és de la soprano
Enriqueta Tarrés. A més, és cap d’estudis de l’Escola Superior de Cant
del Liceu.
Col·labora habitualment amb el
Cor i amb l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu i ha participat a diversos
muntatges, sota la direcció d’Elisabeth
Attl, Mireia Barrera, Julia Jones, Friedrich Haider, Alexander Kopilov,
Peter Schneider i Sebastian Weigle. En
aquests moments, és director musical
i pianista de les produccions del Petit
Liceu La petita flauta màgica, de Mozart, i Hänsel i Gretel, de Humperdinck
(aquesta darrera, editada recentment
en DVD pel Gran Teatre del Liceu).

Com a pianista de repertori, ha
participat als cursos impartits pel
baix Bonaldo Giaiotti, per les sopranos Carmen Bustamante i Renata
Parussel i pel baríton Kurt Widmer.
Recentment, ha enregistrat un
recital amb el baríton Ramón Contreras, tot interpretant obres de Granados, de Manuel de Falla i d’Álvarez.

Manuel J. Ruiz és integrant del
duet Concertante, al costat del violinista Assunto Nese, i és membre del
quartet Camerata Ensemble. Així
mateix, ha estat assessor musical i
promotor de l’editorial Boileau de
Barcelona i és professor d’història
de la música al Col·legi la Farga de
Sant Cugat del Vallès.

CANÇONS*
Komm, liebe Zither

Vine, estimada cítara

Poema anònim
Komm, liebe Zither, komm, du Freundin stiller Liebe,
Du solist auch meine Frendin sein.
Komm, dir vertraue ich die geheimsten meiner Triebe,
Nur die vertrau ich meine Pein.

Vine, estimada cítara; vine, amiga de l’amor silenciós,
tu també has de ser la meva amiga.
Vine, et confio els meus instints més secrets;
només a tu confio el meu turment.

Sag’ihr an meiner Statt, ich darf’s ihr noch nicht sagen, Digues-li per mi: jo encara no puc dir-li
Wie ihr so ganz mein Herz gehört.
que tot el meu cor li pertany.
Sag’ihr an meiner Statt, ich darf’s ihr noch nicht klagen, Digues-li per mi: jo encara no puc confessar-li
Wie sich für sie mein Herz verzehrt.
que el meu cor es consumeix per ella.

Das Kinderspiel

El joc de nens

Poeta: Christian Adolf Overbeck (1755-1821)
Wir Kinder, wir schmecken
Der Freuden recht viel,
Wir schäkern und nekken,
Versteht sich im Spiel;
Wir lärmen und singen
Und rennen rundum,
Und hüpfen und springen
Im Grase herum.

Als nens ens agraden
moltíssim les diversions,
fem broma i burla,
però només és per jugar;
fem gatzara i cantem,
correm amunt i avall,
botem i saltem
sobre l’herba.

Warum nicht? Zum Murren
Ist’s Zeit noch genug!
Wer wollte wohl knurren,
Der wär’ ja nicht klug.
Wie lustig steh’n dorten
Die Saat und das Grass!
Beschreiben mit Worten
Kann keiner wohl das.

Per què no? Encara no és hora
d’estar de mal humor!
Qui prefereix ser un rondinaire,
no deu ser gaire espavilat.
Que divertit és veure
les llavors i l’herba!
Hom no pot trobar
paraules per descriure-ho.

* Traducció dels Lieder: ASSUMPTA MATEU.
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Ei, seht doch, ihr Brüder,
Den Schmetterling da!
Wer wirft ihn uns nieder?
Doch schonet ihn ja!
Dort flattert noch einer,
Der ist wohl sein Freund,
O schlag’ ihn ja keiner,
Weil jener sonst weint.

Ep, germans, mireu
aquella papallona!
Qui la farà caure?
No! Tracteu-la bé!
Allà aleteja una altra,
que és amiga seva,
Oh, no caceu cap de les dues,
perquè si ho feu l’altra plorarà.

Wird dort nicht gesungen?
Wie herrlich das kingt!
Vortrefflich, ihr Jungen,
Die Nachtigall singt.
Dort sitzt sie, dort oben
Im Apfelbaum, dort;
Wir wollen sie loben,
So fährt sie wohl fort.

Algú està cantant?
Quin so tan meravellós!
el rossinyol, que canta
magnífic als seus fillets.
Allà està, allà,
damunt de la pomera!
Dediquem-li paraules d’elogi,
potser seguirà cantant.

Lasst Kränzchen uns winden,
Viel Blumen sind hier.
Wer Veilchen wird finden,
Empfängt was dafür.
Ein Mäulchen zur Gabe
Gibt Mutter, wohl zwei.
Juchheisa! Ich habe,
Ich hab’eins, juchhei!

Trenem garlandes,
que aquí hi ha moltes flors!
Qui trobi violes, alguna cosa
rebrà a canvi.
La mare li donarà de premi
un petonet o potser dos.
Visca! Jo tinc una viola...
jo en tinc una! Visca!

Ach, geth sie schon unter,
Die Sonne, so früh?
Wir sind ja noch munter,
Ach, Sonne verzieh’!
Nun morgen, ihr Brüder,
Schlaft wohl, gute Nacht!

Ai las, ja se’n va,
el sol, tan d’hora?
Encara estem ben eixerits;
ah, sol, espera’t un moment!
Fins demà, germans;
que dormiu bé, bona nit!

Sehnsucht nach dem Frühling

Enyorança de la primavera

Poeta: Christian Adolf Overbeck (1755-1821)
Komm, lieber Mai, und mache
Die Bräume wieder grün
Und lass mir an dem Bache
Die kleinen Veilchen blüh’n!

Vine, maig estimat,
a fer reverdir els arbres,
i fes que floreixin per mi
les violes vora el rierol!

Wie möcht’ ich doch so gerne
Ein Veilchen wieder seh’n!
Ach, lieber Mai, wie gerne
Einmal spazieren geh’n

Com m’agradaria
tornar a veure una viola!
Ah, estimat maig, com m’agradaria
fer una passejada!

Zwar Winterage habe
Wohl auch der Freuden viel;
Man kann im Schnee eins traben
Und treibt manch’ Abendspiel;

També els dies d’hivern
ens ofereixen molts plaers;
podem fer saltirons per la neu
i jugar dins de casa al vespre;

Baut Häuserchen von Karten,
Spielt Blindekuh und Pfand;
Auch gibt’s wohl Schlittenfahrten
Aufs liebe freie Land.

Fer castells de cartes,
jugar a la gallina cega i a penyores;
passejar en trineu
a camp obert.

Doch wenn die Vöglein singen,
Und wir dann froh und flink
Auf grünen Rasen springen,
Das ist ein ander Ding!

Però quan els ocells canten
i saltem contents i eixerits
sobre la gespa verda,
encara és millor!

Jetzt muss mein Steckenpferdchen
Dort in dem Winckel steh’n,
Denn draussen in dem Gärtchen
Kann man vor Kot nich geh’n.

Ara, el meu cavallet de cartró
ha d’estar en un racó;
perquè fora, al jardinet,
no es pot sortir per culpa del fang.

Am meisten aber dauert
Mich Lottchens Herzeleid;
Das arme Mädchen lauert
Recht auf die Blumenzeit!

Però allò que més m’entristeix
és el cor sofrent de la petita Lotte:
la pobra noia espera amb ànsia
l’arribada de les flors!

Umsonst hol’ ich ihr Spielchen
Zum Zeitvertreib herbei;
Sie sitzt in ihrem Stülchen
Wie’s Hühnchen auf dem Ei.

En va jo li porto joguines
per fer-li passar l’estona;
ella seu a la seva cadireta
com una gallineta ho fa sobre l’ou.

Ach, wenn’s doch erst gelinder
Und grüner draussen wär’!
Komm, lieber Mai, wir Kinder,
Wir bitten dich gar sehr!

Ah, si només fes una mica més, de bo
i estigués tot més verd allà fora!
Vine, maig estimat: els nens
t’ho supliquem!

O komm und bring vor allen
Uns viele Veilchen mit!
Bring auch viel Nachtigallen
Und schöne Kuckucks mit!

Oh vine, i porta’ns sobretot
moltes violes!
Porta’ns també molts rossinyols
i bells puputs.

Das Veilchen

La Violeta

Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Ein Veilchen auf der Wiese stand,
Gebückt in sich und unbekannt;
Es war ein herzigs Veilchen.
Da kam eine junge Schäferin
Mit leichtem Schritt und munterm Sinn,
Daher, daher,
Die Wiese her und sang.
Ach! denkt das Veilchen, wär ich nur
Die schönste Blume der Natur,
Ach, nur ein kleines Weilchen,
Bis mich das Liebchen abgepflückt
Und an dem Busen matt gedrückt!
Ach nur, ach nur
Ein Viertelstündchen lang!
Ach! aber ach! das Mädchen kam
Und nicht in acht das Veilchen nahm,
Ertrat das arme Veilchen.
Es sank und starb und freut' sich noch:
Und sterb ich denn, so sterb ich doch
Durch sie, durch sie,
Zu ihren Füßen doch.
[Das arme Veilchen!
Es war ein herzigs Veilchen!]

En el prat hi havia una viola
cota i ignorada;
era una viola gentil!
Hi va arribar una jove pastora
amb el pas lleuger i el cor feliç;
heus-la aquí,
cantant pel prat.
Ah! –va pensar la viola–, si jo pugués ser
la flor més bella de la natura.
Ah, només una estoneta,
fins que aquesta noieta em culli
i m'estreny contra el seu pit!
Ah, només
durant un breu quart d'hora!
Però, ai las! La noia va passar,
i sense clissar la viola,
va trepitjar la pobra flor.
Va quedar ensorrada i va morir, però feliç:
moro, sí, però moro
per la seva causa
i als seus peus.
[Pobra viola!
Era una viola gentil!]
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Warnung

Avís

Poema anònim
Männer suchen stehts zu naschen,
Lässt man sie allein;
Leicht sind Mädchen zu erhaschen,
Weiss man sie zu überraschen.
Soll das zu verwundern sein?
Mädchen haben frisches Blut,
Und das Naschen schmeckt so gut.
Doch das Naschen vor dem Essen
nimmt das Appetit.
Manche kam, die das vergessen,
Um den Schatz, den sie besessen,
Und um ihren Liebsten mit.
Väter, lasst euch’s Warnung sein,
Sperrt die Zuckerplätzchen ein.

Els homes sempre intenten de tastar
Si se’ls deixa sols;
A les noies, se les pot enredar fàcilment
Si se les sap sorprendre.
Ens ha d’extranyar, això?
Les noies tenen la sang fresca,
I tastar-ho és tan bo!
Però el tastar abans de menjar
Treu la gana.
Alguna n’hi ha hagut
Que ho ha oblidat, pel tresor que posseïa
I pel seu estimat.
Pares, deixeu-vos avisar,
Tanqueu bé els terrossos de sucre!

An Chloë

A Cloe

Poeta: Johann Georg Jacobi (1740-1814)
Wenn die Lieb' aus deinen blauen,
Hellen, off'nen Augen sieht,
Und vor Lust hinein zu schauen
Mir's im Herzen klopft und glüht;
Und ich halte dich und küße
Deine Rosenwangen warm,
Liebes Mädchen, und ich schließe
Zitternd dich in meinen Arm,
Mädchen, mädchen, und ich drücke
Dich an meinen Busen fest,
Der im letzten Augenblicke
Sterbend nur dich von sich läßt;
Den berauschten Blick umschattet
Eine düst're Wolke mir,
Und ich sitze dann ermattet,
Aber selig neben dir.

Quan l'amor brolla
dels teus ulls blaus i purs,
i el meu cor batega i crema,
frisós per mirar-hi a dins,
t'agafo i beso les teves galtes
rosades i ardents,
estimada donzella, i t'envolto,
estremit, amb els meus braços;
donzella, donzella, i t'estrenyo
fermament contra el meu pit,
on vull que hi romanguis
fins a la meva mort.
Però si un núvol tenebrós eclipsés
la teva mirada encisadora,
m'asseuria defallit,
però feliç de ser al teu costat.

Abendempfindung

Sentiment del capvespre

Poema anònim
Abend ist's, die Sonne ist verschwunden,
Und der Mond strahlt Silberglanz;
So entflieh'n des Lebens schönste Stunden,
Flieh'n vorüber wie im Tanz!
Bald entflieht des Lebens bunte Szene,
Und der Vorhang rollt herab;
Aus ist unser Spiel, des Freundes Träne
Fließet schon auf unser Grab.
Bald vielleicht (mir weht, wie Westwind leise,
Eine stille Ahnung zu),
Schließ' ich dieses Lebens Pilgerreise,
Fliege in das Land der Ruh'.
Werdet ihr dann an meinem Grabe weinen,
Trauernd meine Asche seh'n,
Dann, o Freunde, will ich euch erscheinen
Und will Himmel auf euch weh'n.
Schenk' auch du ein Tränchen mir
Und pflückte mir ein Veilchen auf mein Grab,
Und mit deinem seelenvollen Blicke
Sieh' dann sanft auf mich herab.
Weih' mir eine Träne, und ach!
Schäme dich nur nicht, sie mir zu weih'n;
O sie wird in meinem Diademe
Dann die schönste Perle sein!

És capvespre, el sol s'ha post,
i la lluna desprèn raigs argentins;
així fugen les hores més belles de la vida,
fugen com en un ball!
Aviat s'esvaeix l'escena multicolor de la vida,
i hi cau el teló al damunt;
la comèdia s'ha acabat, i les llàgrimes dels amics
ja corren sobre la nostra tomba.
Potser aviat (un pressentiment m'envaeix,
silenciós com el suau vent de ponent),
acabaré aquesta vida de pelegrinatge,
i volaré al país del repòs.
Si ploreu sobre la meva tomba,
i us afligiu en contemplar les meves cendres,
llavors, amics meus, vull comparèixer
davant vostre portant-vos l'alè del cel.
Vessa, tu també, una llagrimeta per mi,
i cull una viola per a la meva tomba;
i amb la teva mirada serena
mira'm tendrament.
Dedica'm una llàgrima, i ai!,
no t'avergonyeixis d'haver-ho fet,
doncs serà en la meva diadema
la perla més bella de totes!

Meine Wünsche

Els meus desigs
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Poeta: Johann Wilhem Ludwig Gleim (1719-1803)
Ich möchte wohl der Kaiser sein.
Den Orient wollt ich erschüttern,
Die Muselmänner müsstenzittern,
Konstantinopel wäre mein!
Ich möchte wohl der Kaiser sein.

M’agradaria ser l’emperador.
Voldria fer trontollar l’Orient,
Els musulmans haurien de tremolar,
Constantinoble seria meva!
M’agradaria ser l’emperador.

Ich möchte wohl der Kaiser sein.
Athen und Sparta sollten werden
Wie Rom die Königin der Erden,
Das Alte sollte sich erneun!
Ich möchte wohl der Kaiser sein.

M’agradaria ser l’emperador.
Atenes i Esparta esdevindrien
Com Roma, la reina de la terra,
L’Antigor es renovaria!
M’agradaria ser l’emperador.

Ich möchte wohl der Kaiser sein.
Die besten Dichter wollt ich dingen,
Der Helden Taten zu besingen,
Die goldnen Zeiten führt ich ein!
Ich möchte wohl der Kaiser sein.

M’agradaria ser l’emperador.
Encarregaria als millors poetes
Que cantessin les gestes més heroiques,
Lideraria l’època daurada!
M’agradaria ser l’emperador.

Ich möchte wohl der Kaiser sein.
Weil aber Joseph meinen Willen
bei seinem Leben will erfüllen,
Und sich darauf die Weisen freun,
Mag er immer Kaiser sein!

M’agradaria ser l’emperador.
Però com que Joseph vol acomplir
La meva voluntat en la seva vida,
I així acontentar els Savis,
Que sigui ell per sempre l’emperador!

R ECULL G RÀFIC
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CONCERT

DE

QUARTET

DE

CORDA

Quartet Blaeu
EMI OHI RESNICK i BENJAMÍN SCHERER, violí
MICHAEL GIELER, viola, i JOHAN VAN IERSEL, violoncel

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Quartet de corda núm. 1,
en Re menor

JUAN CRISÓSTOMO

DE

ARRIAGA

Allegro — Adagio con espressione
Minuet (Allegro) — Adagio. Allegretto

Quartet de corda núm. 11,
en Fa menor, op. 122

DMITRI XOSTAKÒVITX

Introducció (Andantino) — Scherzo (Allegretto)
Recitatiu (Adagio) — Estudi (Allegro)
Humoresque (Allegro) — Elegia (Adagio)
Conclusió (Moderato)

S EGONA
Quartet de corda núm. 2,
en La menor, op. 51
Allegro non troppo
Andante moderato
Quasi minuetto, moderato
Final. Allegro non assai

PART

JOHANNES BRAHMS

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert-obsequi a càrrec del Quartet Blaeu, format per Emi Ohi i Benjamín Scherer, violí, Michael Gieler, viola, i Johan van
Iersel, violoncel.
Per què aquest concert inesperat que no figura ni a la programació anual?
Ells estan aquesta setmana assajant a la nostra sala, i, en oferir-nos la possibilitat d’escoltar-los, no hem dubtat ni un moment a acceptar-ho encantats.
Hem d’explicar que un dels seus membres, en Benjamín Scherer, va ser
guanyador del nostre concurs amb el Trio Valentia l’any 2000.
Després de llegir el currículum del Quartet Blaeu, considerem un privilegi
tenir-los avui aquí amb nosaltres. Ell són «un punt brillant en la constel·lació
del món musical europeu». Actuen a festivals de tot Europa, han tocat amb
músics de renom, d’entre els quals destaquem el violoncel·lista fundador del
famós Quartet Guarneri, en David Soyer.
Aquest any 2006 debuten a Nova York, i el seu concert serà retransmès en
directe per l’espai televisiu «Great music for a great city» (Gran música per a
una gran ciutat).
Atrets per transmetre la seva herència i la seva experiència musical als
músics joves, porten a terme activitats pedagògiques als conservatoris superiors
d’Amsterdam i del nord d’Holanda, i la seva agenda de classes magistrals
inclou el programa conjunt de la Juilliard School i de la Columbia University
de Nova York.
Aquesta és la seva presentació, il·lustrada pel programa que ens ofereixen:
Arriaga i Xostakòvitx a la primera part i Brahms a la segona.
Realment, un concert d’excepció.
Després us oferirem el refresc habitual.
Amb tots nosaltres, el Quartet Blaeu:
Emi Ohi i Benjamín Scherer, violí,
Michael Gieler, viola,
i Johan van Iersel, violoncel.

INTÈRPRETS
QUARTET BLAEU
EMI OHI RESNICK
Violí
BENJAMIN SCHERER
Violí
MICHAEL GIELER
Viola
JOHAN VAN IERSEL
Violoncel
Format a Amsterdam, el Quartet
Blaeu és un punt brillant a la constel·lació del món musical europeu.
Els músics que l’integren són convidats habituals a festivals de tot Europa, inclòs el festival Ameropa de
Praga i el festival Musikalische Zeitgenossen d’Allgäu, Alemanya.

Amb el quartet han actuat la pianista de renom internacional Nina
Scolnik i el violoncel·lista Evzen
Rattay, fundador del Quartet Talich.
Pròximament col·laboraran amb la
formació el clarinetista Charles Niedich, el violinista Thomas Riebel, la
pianista Carolina Stoessinger i el violoncel·lista David Soyer, fundador del
Quartet Guarneri.
Veterà en el camp de la música
contemporània, el Quartet Blaeu
inclou, al programa de cada temporada, una obra d’avantguarda. Així,
durant la temporada 2006-2007,
estrenarà una obra encarregada al
compositor japonès Dai Fukuwara.
Aquest any 2006, el quartet debutarà a Nova York, i el seu concert serà
retransmès en directe per l’espai televisiu «Great music for a great city». A
més, durant la temporada 20052006, el Quartet Blaeu està convidat
com a quartet resident al Tilles Cen-

ELS COMPONENTS DEL QUARTET BLAEU AL SEU PAÍS: BENJAMÍN
SCHERER, MICHAEL GIELER, EMI OHI RESNIK I JOHAN VAN IERSOL
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ter de Long Island i al Newbury
Theater de Califòrnia del Sud.
Gràcies al fet d’haver tingut grans
artistes com a professors, els membres del quartet se senten atrets per
transmetre la seva herència i la seva
experiència musical als músics joves.

Per això, porten a terme activitats
pedagògiques als conservatoris superiors d’Amsterdam i del nord d’Holanda, i la seva agenda de classes
magistrals inclou el programa conjunt
de la Juilliard School i de la Columbia
University de Nova York.

R ECULL G RÀFIC
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CASTANYOLA CONTEMPORÀNIA
Belén Cabanes, castanyoles i dansa
Andreas Maria Germek , guitarra

P RO G R A M A
Arroyo claro

(Granaína)

ANDREAS MARIA GERMEK

Minuet en Do major, op. 5/3

FERRAN SORTS

Asturias, leyenda

ISAAC ALBÉNIZ

Zapateado
Entre dos llantos

REGINO SÁINZ
(Seguiriya)

La catedral

DE LA

MAZA

ANDREAS MARIA GERMEK
AGUSTÍN PÍO BARRIOS

Lento
Andante religioso
Allegro solemne

Guajira vá
Estudi núm. 8
Bulería
Panaderos flamencos
La Zafra (Guajira)

GERARDO TAMEZ
HÉITOR VILLA-LOBOS
ANDREAS MARIA GERMEK
ESTEBAN

DE

SANLÚCAR

ANDREAS MARIA GERMEK
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquesta sessió extraordinària anomenada «Castanyola
contemporània», a càrrec de Belén Cabanes, castanyola i dansa, i Andreas
Maria Germek, guitarra. I qui són la Belén i l’Andreas? Fem un recorregut
resumit per llur currículum:
La Belén Cabanes, nascuda a la veïna Vilanova i la Geltrú, ens fa sentir
orgullosos que la nostra terra doni artistes de la seva talla.
Traslladada a Madrid, entra al Ballet Teatro Español de Rafael Aguilar ,i
amb un paper solista, realitza gires per tot el món.
El 1997 guanya el primer premi del Sisè Certamen de Coreografia de
Dansa Espanyola i Flamenc, el 1999 n’és finalista i el 2000 obté el segon
premi i el premi a la ballarina excel·lent. El 1999, amb el mundialment reconegut José de Udaeta i la pianista Marina Rodríguez, porta l’espectacle
«Castañuelas hoy» per teatres principals d’Alemanya i al Teatre Nacional de
Catalunya. El 2004, amb l’espectacle «El secreto de la castañuela», guanya el
premi de la crítica del Festival de Jerez.
En el terreny de la docència, des del 2003 és professora del Conservatori de
Dansa de l’Institut del Teatre.
Andreas Maria Germek és, com a guitarrista, tan complet com ens podem
imaginar, ja que la seva formació comprèn la guitarra clàssica, espanyola, flamenca i jazzística.
Ha fet concerts a teatres principals d’Àustria, Alemanya, Eslovènia, Romania, Suècia... Ha fet conferències a Boston i a la distingida Juilliard School de
Nova York, i com a professor, també a Boston i a Washington, a més de Munic,
on és de fa temps.
En el programa d’avui l’escoltarem, a més, en la faceta de compositor i d’adaptador.
El duo ofereix un joc entre la guitarra, instrument clàssic, flamenc i espanyol, i les castanyoles, les quals s’aparten del seu marc tradicional. Cada ritme
de peus, cada cant de la guitarra i cada expressió del cos formen un veritable
llenguatge personal, ple de sensibilitat.
Tenir avui en aquesta sala la Belén Cabanes i l’Andreas Maria Germek és
un privilegi i un honor perquè ens permeten d’oferir-vos un espectacle de categoria internacional.

Després us oferirem el refresc habitual.
Anem, doncs, a gaudir-lo:
Belén Cabanes, castanyoles i dansa,
i Andreas Maria Germek, guitarra.

INTÈRPRETS
BELÉN CABANES
Castanyoles i dansa
Nascuda a Vilanova i la Geltrú, comença la formació professional amb
Rosa García i amb Enrique Burgos
i obté el títol de ballarina espanyola
al Conservatori Professional de Dansa de Madrid. A més, estudia el mètode de castanyoles d’Emma Maleras.
Es trasllada a Madrid i entra al Ballet Teatro Español de Rafael Aguilar,
tot interpretant el paper solista de l’obra Rango, una versió de La casa de
Bernarda Alba de Federico García
Lorca. Amb aquesta companyia realitza gires que la porten per tot el món.
El 1996 s’uneix, com a concertista
de castanyoles i ballarina, a Gioccarpa, un duet integrat per les dues arpistes de l’Òpera Simfònica d’Euskadi.
El 1997 col·labora, com a percussionista de peus i de castanyoles, en l’enregistrament del disc Tanganera, del
guitarrista Víctor Valls. Aquell mateix
any, funda la formació Flamenco
Camerata, amb el guitarrista Andreas
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Maria Germek i amb el cantaor José
Parrondo.També el 1997 guanya, amb
una coreografia de Carmen Luque,
el primer premi del Sisè Certamen
de Coreografia de Dansa Espanyola
i Flamenc. El 1999 és finalista d’aquest mateix certamen amb Ausencia,
una coreografia de Juan Carlos Lérida
amb música original d’Andreas Maria
Germek.
Des del 1999, participa a l’espectacle «Castañuelas hoy», del concertista José de Udaeta, amb la pianista
Marina Rodríguez Brià. Amb aquest
espectacle, debuta al festival de música del castell de Ludwigsburg, a Ale-

manya, i actua a òperes i a sales com
la Staatsoper de Berlín i el Teatre
Nacional de Catalunya.
Al Novè Certamen de Coreografia de Dansa Espanyola i Flamenc
(Madrid, 2000), obté el segon premi
amb la coreografia Costumbre, de
Juan Carlos Lérida, i el premi a la
ballarina excel·lent. L’abril del 2002
fou artista convidada a la producció
de l’obra Lorca (Catarina Mora Produccions, Stuttgart), presentada al
Festival de Flamenc de Düsseldorf.
Crea, amb el guitarrista Andreas
Maria Germek, l’espectacle «Castanyola contemporània». Presenta el
llibre, dedicat a Emma Maleras, Les
castanyoles: la grandesa d’un instrument
petit, en un acte organitzat per l’Institut del Teatre de Barcelona. El 2004
funda, amb la pianista Marina Rodríguez i amb la violoncel·lista Anna
Mora, el trio Ànima Nua. Així mateix, l’any 2004, amb l’espectacle «El
secreto de la castañuela», guanya el
premi de la crítica del Festival de
Jerez.
Des del febrer del 2003 és professora del Conservatori de Dansa de
l’Institut del Teatre de Barcelona.

ANDREAS MARIA GERMEK
Guitarra
Nascut a una família de músics austríacs, comença la formació com a
guitarrista clàssic amb mestres com
Stepán Rak, Jürgen Hübscher i Sonja Prunnbauer. A més, estudia guitar-

ra jazzística amb Kosta Lukäcs, entre
d’altres.
Des de fa més de quinze anys, es
dedica intensament a la guitarra espanyola i a l’estudi de la guitarra flamenca, tot fent repetides i llargues
estades a Sevilla. Així, ha treballat, entre d’altres artistes, amb Manolo
Marín, Juan del Gastor, Joaquín Ruiz,
Juana Amaya, Rafael Habichuela,
Toni Maya i José Parrondo.
Ofereix concerts com a solista,
amb formacions de música de cambra i amb grups de flamenc. Així
mateix, treballa com a compositor, fa
arranjaments i publica notes.
Des de fa anys és professor de
guitarra flamenca al Freis Musikzentrum de Munic i ofereix concerts
per a les ràdios BR (ràdio de Baviera) i ORF (ràdio d’Àustria).
El 1998 funda la formació Flamenco Camerata amb la ballarina i
concertista de castanyoles Belén Cabanes i amb el cantaor sevillà José

Parrondo. Algunes de les actuacions
que ofereixen per tot Europa són:
- Brucknerhaus Linz (Àustria) (estius del 2000, 2001 i 2002).
- Blutenburger Konzerte (Munic,
Alemanya) (estius del 1999,
2000, 2001 i 2002).
- Nürtinger Gitarrenfestspiele
(Alemanya) (juliol del 2000).
- International Theatre Festival
Sibiu (Romania) (maig del 2000
i del 2001).
- Tafelhalle Nürnberg (Alemanya)
(octubre del 2000).
- Festival Aschau (Alemanya) (setembre del 2001).
- Festival de dansa contemporània
Tanz ist… (Dornbirn, Àustria)
(juny del 2002).
- Festival Lent (Maribor, Eslovènia) (juliol del 2001).

El seu disc com a solista Rojo y
Negro surt publicat el 1998 i inclou
la música per a la coreografia d’Ausencia, de Juan Carlos Lérida, finalista
del Vuitè Certamen de Coreografia
de Dansa Espanyola i Flamenc.
Crea l’espectacle «Castanyola contemporània» amb la ballarina i concertista de castanyoles Belén Cabanes,
i actua al vint-i-unè Cicle de Concerts d’Estiu de Sitges, a l’auditori de
Ripollet, al Julita Festivalen de Suècia i a l’Internationaler Musiksommer Millstatt d’Àustria.
Ha realitzat diverses conferències
al New England Conservatory de
Boston i a la Juilliard School de Nova York, i ha estat convidat, com a
professor, al New England Conservatory de Boston i a l’Evergreen State
College d’Olympia, Washington.

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

CONTEMPORÀNIA

El duo ofereix un joc entre la guitarra, instrument clàssic, flamenc i espanyol, i les castanyoles, les quals s’aparten del seu marc tradicional. Cada ritme
de peus, cada cant de la guitarra i cada expressió del cos formen un veritable
llenguatge personal, ple de sensibilitat.
El repertori comprèn música clàssica, des del Renaixement fins als nostres dies, i composicions flamenques. La majoria dels temes han estat compostos o arranjats expressament per a aquesta formació.
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DESVETLLANT POEMES
Núria Feliu

P RO G R A M A
Alguns poetes dels quals es farà la lectura poètica:
V. ANDRÉS ESTELLÉS

GUILLEM VILADOT

JOAN MARAGALL

MARIA MERCÈ MARÇAL

A. ROVIRA I VIRGILI

XAVIER AMORÓS

JOSEP CARNER

MIQUEL DESCLOT

JOSEP M. DE SAGARRA

MÀRIUS TORRES

J. SALVAT-PAPASSEIT

PERE QUART

ÀNGEL GUIMERÀ

JAUME ROSSELLÓ

SALVADOR ESPRIU

COMEDIANTS

M. ANTÒNIA SALVÀ

ROSA LEVERONI

JOSEP M. LLOMPART

BLAI BONET

TOMÀS MORE

MIQUEL ÀNGEL RIERA

MARE TERESA

DE

CALCUTA

MARIA MERCÈ ROCA... entre d’altres.

MIQUEL MARTÍ I POL
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a la sessió poètica d’avui, a càrrec de la Núria Feliu,
que ella ha titulat «Desvetllant poemes».
Tot i que a la Núria Feliu no li cal presentació, seguint les normes d’aquesta
casa li vam demanar el currículum, per imprimir-lo en el preprograma que us
enviem i en el programa que teniu a les mans.
Llegir-lo impressiona; crec que és dels més rics i complets de qualsevol cantant
del nostre país. Tot i haver dedicat al cant la major part de la seva vida, actuant
per tot Europa i les dues Amèriques, en una diversitat de facetes com són: la
cançó popular, el cuplet, el jazz, etc., també ha fet teatre, cinema, televisió i ràdio
i ha publicat una antologia que serà la base de la lectura poètica que fa deu anys
que duu a terme arreu dels Països Catalans i que avui ens presenta en aquesta
sala.
Anteriorment, hem tingut dues vegades poesia espanyola, a més d’una sessió
dedicada a García Lorca, en ocasió del centenari del seu naixement. Ja en tocava
ara una on poguéssim escoltar els nostres poetes, de la mà de la Núria Feliu,
una gran artista i, a més a més, una dona compromesa amb el seu temps, la seva
terra i la seva gent. Què més podem desitjar?
Ara, amb tots nosaltres:
Núria Feliu.

INTÈRPRET
NÚRIA FELIU
Nascuda a Sants, on encara viu, inicia el bagatge a dalt els escenaris com
a membre de l’Orfeó de Sants. Més
endavant, com a actriu i fundadora
del Teatre Experimental Català, interpreta Brossa, Pedrolo, Camus,
Wesker, Cocteau, Jean Racine i bona
part dels clàssics.
L’any 1965 enregistra Anirem tots
cap al cel, el seu primer disc, el qual fou
seguit per Gent. Amb aquest treball
guanya el primer dels premis que
omplen la carrera professional de la
Núria: el gran premi Roger de Flor
del disc català, que obtinqué els anys
1965, 1966 i 1967. Així mateix, el
1965, obté el guardó Barcelonesa Important i, el 1967, rep el premi de la
crítica musical a la millor cantant de
l’Estat espanyol. A més, obté el premi
de cultura popular atorgat pel Ministeri de Cultura, la Copa d’Europa de
cançó, el premi Disc d’Or pels cuplets, el premi Quixot al millor especial de Televisió Espanyola (1971), el
premi Olé de la cançó, el Romeu
i Julieta, el Font de Canaletes, el Tenora d’Or, atorgat per l’Ajuntament
de Barcelona, el premi al millor disc
català de l’any, atorgat per Ràdio 4,
per Viure a Barcelona (1978), el Sant
Jordi de cinematografia, l’SGAE 25
anys, l’Amics de la Ciutat, el guardó
de l’Obra del Ballet Popular, l’Aramon i Serra, l’RP Senyora de Barce-

NÚRIA FELIU

lona, la medalla al mèrit cívic, l’ARC
i el premi API-PRTV. Així mateix, la
Núria Feliu és membre d’honor del
claustre de la Universitat de les Arts
d’Alcalà d’Henares i Creu de Sant
Jordi.
Durant aquests anys, ha actuat a
Grècia, Bèlgica, Alemanya, Mònaco,
Suïssa, l’antiga Iugoslàvia, Nova
York, Caracas, Buenos Aires, Rosario, La Plata i Montevideo, entre
d’altres.
La Feliu ha interpretat, adaptats al
català, més de cinc-cents temes, com
cuplets, comèdia musical nord-americana, estàndards, jazz i boleros. No
obstant això, no ha deixat de banda
les cançons populars catalanes, les
sardanes i les adaptacions musicals de
les obres dels poetes catalans més
destacats.
Amb la Núria Feliu, han col·laborat músics tan importants com Lleó
Borrell, Burrull, Lluís Muñoz, Manel
Camp, Tete Montoliu, Lou Bennett,
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Boocker Ervin, Los Guacamayos,
Josep Carreras, Antoni Parera Fons
i Lucky Guri. A més, ha actuat amb
la coral Sant Jordi i amb gairebé totes
les big-bands catalanes.
Tot i dedicar la vida a la música, la
Núria Feliu ha fet teatre, cinema,
televisió i ràdio. A més, ha publicat

una antologia poètica i, des de fa més
de deu anys, porta a terme lectures
poètiques arreu dels Països Catalans.
Dona compromesa amb el seu
temps, la seva terra i la seva gent, ha
lluitat a favor dels músics i de la
música en viu.

R ECULL G RÀFIC
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HOMENATGE

A

NAT KING COLE

Randy Greer & Ignasi Terraza Trio
RANDY GREER, veu
IGNASI TERRAZA, piano
DIMITRI SKIDANOV, contrabaix
JEAN-PIERRE DEROUARD, bateria

P RO G R A M A
Sweet Lorraine
1 El cant dels ocells
An emotional dance
Could-’Ja
Straighten up and fly right
You call it madness (but I call it love)

C. BURWELL/M. PARISH
Tradicional
IGNASI TERRAZA
B. CAREY/C. FISCHER
NAT KING COLE
R. COLUMBO/C. CONRAD/
G. DUBOIS/P. GREGORY

1 I used to love you (but it’s all over now)
1 Mona Lisa
This can’t be love
Quizás, quizás, quizás...
Portrait of Jennie
I’d love to make love to you
Route 66 (Get your kicks on)
Our love is here to stay
Oop-pop-a-da

A. VON TILZER/L. BROWN
J. LIVINGSTON/R. EVANS
R. RODGERS/L. HART
OSVALDO FARRÉS
J. R. ROBINSON/G. BURDGE
R. D. EMMERICH/R. POLL
BOBBY TROUP
GEORGE GERSHWIN
D. GILLESPIE/R. BROWN
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquesta sessió, que avui dediquem a Nat King Cole,
cantant de grat record per a molts de nosaltres.
Randy Greer, nord-americà i nét del famós bateria de Duke Ellington,
Sonny Greer, ens visita de nou, amb la seva veu, rica de matisos, que canvia de
color i de to fàcilment. Tot i tenir altres influències, es considera deixeble espiritual de Nat King Cole.
L’Ignasi Terraza podem dir que ja és un habitual de la sala, perquè ens ha
visitat en diverses ocasions. És un dels millors pianistes de jazz que tenim en
el país, i cada vegada ens ha brindat l’ocasió de gaudir-ne amb diverses formacions, sempre de primer ordre.
Avui ens porta en Dimitri Skidanov, al contrabaix, i Jean-Pierre Derouard,
a la bateria.
En Dimitri Skidanov és rus, però establert a Espanya des del 1994 i a
Barcelona des del 2005. Als sis anys va començar amb el violí, i als catorze s’inicià amb el contrabaix. És seleccionat entre tots els estudiants de música per formar part de la Jove Orquestra Russoamericana. Posteriorment, ha tocat amb
orquestres simfòniques, ha estat professor a diferents escoles de música, ha col·laborat amb diverses formacions artístiques i participa a festivals de jazz. A Barcelona,
encapçala el Skidanov Collective, on es realitza com a compositor i arranjador.
Jean-Pierre Derouard, bateria, també destaca amb la trompeta, que vam
poder escoltar en aquesta sala, quan ens visità amb l’Ignasi Terraza Trio per primer
cop.Té un disc en homenatge a Louis Armstrong. Derouard és un músic complet,
amb talent, que mostra un domini del llenguatge rítmic i del jazz.
Amb tots ells passarem una bona vetllada, un xic nostàlgica, recordant,
alguns, la nostra joventut i Nat King Cole.
Després, el refresc, i per a qui hi estigui interessat, venda del CD del grup.
Us deixem amb l’Ignasi Terraza Trio, format per:
Ignasi Terraza, piano,
Dimitri Skidanov, contrabaix,
i Jean-Pierre Derouard, bateria.
Després s’hi afegirà:

Randy Greer, veu.

INTÈRPRETS
MATTHEW RANDAL GREER IV
Veu
Nascut a San Francisco, el 1960, és
nét del bateria de Duke Ellington,
Sonny Greer. Fou batejat per Charlie
Mingus, amb una ampolla de Porto, al
Soulville, el club de jazz propietat del
seu pare. Graduat al Berklee College
de Boston, ha treballat amb músics
llegendaris com Stanley Jordan o Pony Poindexter.
En Randy ha actuat a teatres, clubs
i carrers de tot el món i ha estat reconegut per l’American Nation Association of Jazz Educators com un
dels cantants de jazz més refinats.
El 1995 enregistra, amb el grup
holandès The Robin Nolan Swing
Quartet, The romance of jazz i recorre
diversos escenaris europeus. També
participa en aquesta gravació la formació barcelonina The Barcelona
Jazz All-Stars.
Ha treballat amb la Barcelona Jazz
Orquestra, amb la qual va enregistrar, el 1999, September in the rain, un
projecte discogràfic dirigit per
l’Oriol Bordas i que comptà amb la
participació del saxofonista nordamericà Jesse Davis.
L’estil romàntic i el timbre de veu
d’en Randy recorden Nat King Cole,
del qual es considera deixeble espiritual, tot i que admet influències de
cantants com Cab Calloway, Stevie

RANDY GREER

Wonder, Ella, Sarah Vaughn i Lady
Day.
Un repertori extens i exquisit, així
com una gran professionalitat i presència escènica, permeten que en
Randy pugui actuar en tot tipus de
contextos jazzístics. Té una veu que
canvia de color i de to fàcilment i, tot
i ser capaç d’expressar-se de forma
romàntica, gaudeix d’una gran força.
Actualment, en Randy viu a Barcelona i treballa habitualment amb el
pianista Ignasi Terraza, amb qui ha
enregistrat Christmas swings in Barcelona, un recull de nadales interpretades en clau de jazz.

IGNASI TERRAZA
Piano
Nascut a Barcelona el 1962, l’Ignasi
no es va interessar per la música fins
que es va quedar cec, poc abans de fer
deu anys, però aviat es va sentir especialment atret pel jazz. Un grapat
de discos, que no estaven gens mala-
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ment, i un piano de la família van fer
la resta. El 1980 va actuar per primer
cop en públic. Així, la seva presència
es va fer habitual al circuit local quan
va prendre la decisió de dedicar-se
completament al jazz, després d’haver-se llicenciat en informàtica i
d’haver combinat, durant un quant
temps, la música i la professió de
programador.
Des d’aleshores ha tocat amb grups
de totes les formacions possibles, bé
com a membre, bé com a líder, sempre amb el segell distintiu del swing.
El seu coneixement del llenguatge
jazzístic i el seu sentit del ritme i de
l’harmonia el van convertir en un
acompanyant sol·licitat per una àmplia varietat de figures locals i internacionals, com els cantants Charmin
Michelle, Randy Greer, Michelle
McCain, Lavelle i Stacey Kent, i els
músics Frank Wess, Jesse Davis, Gene
«Mighty Flea» Conners, Teddy Edwards, Ralph Lalama i Brad Lealy,
entre d’altres. Les seves formacions
de trio, habituals o d’ocasió, han
comptat amb baixistes com Pierre

Boussaguet, Mario Rossy, Javier
Colina, Jules Bikôkô i Horacio
Fumero, i amb Gregory Hutchinson,
Walter Perkins, Bobby Durham, Peer
Wyboris, Jo Krause i Julian Vaughn, a
la bateria.
Al llarg de la seva carrera, són especialment destacades dues associacions musicals. La primera –durant
dos períodes diferents (1985-1988 i
1996-2000)– va ser amb el vibrafonista i bateria Oriol Bordas, amb el
qual va tocar en formacions de trio
i de quartet amb els noms de HotSwing i Four Kats, així com en una
orquestra, la Barcelona Jazz Orquestra. Tots dos van posar en marxa,
com a socis, un segell de jazz local
i una promotora, Swingfònic, que
va tancar quan l’Oriol, l’any 2000,
va plegar.
La segona associació va ser amb el
guitarrista nord-americà David Mitchell (1990-1993), amb el qual va
encapçalar el Mitchell-Terraza Quartet, que va guanyar el premi al millor
grup novell del Festival Internacional de Getxo, el 1991.

Des del 2001, l’Ignasi Terraza toca
habitualment a la seva ciutat, bé en
solitari, bé amb el seu trio o amb
altres formacions, però també realitza gires per tot Espanya, Portugal,
França i Suïssa.
El 2003 va enregistrar dos discos i
va començar a ensenyar piano de jazz
al Conservatori Superior de Música
de Barcelona.
La revista Jazzhot va destacar el
concert de piano sol de l’Ignasi com
un dels millors moments del Festival
Internacional de Jazz de Baiona «Jazz
aux Remparts» i, el 2005, va rebre el
premi a la millor actuació del Festival de Soto del Real, Madrid, per
un concert amb trio.
Actualment, treballa amb el bateria Jean-Pierre Derouard i amb els
baixistes Pierre Boussaguet i Jules
Bikôkô. Amb ells, l’Ignasi presenta
els seus últims projectes.
Premis:
- 1991: millor grup novell al Festival Internacional de Getxo, amb
el Mitchell-Terraza Quartet.
- 1996: millor disc de jazz de Catalunya per Miaow!, amb Four
Kats.
- 1998: premi a la carrera artística,
atorgat per la Universitat Complutense de Madrid.
Discografia:
- Jam session a la Cova del Drac,
(1987).
- Mitchell-Terraza Quartet: Festival de Getxo (1991, Hilargi Records).

- Barcelona Hot Seven: En la montaña mágica (1991, Taller de Músics).
- Barcelona Hot Seven: Barcelona
Hot Seven & Carme Cuesta
(1992, Taller de Músics).
- Mitchell-Terraza Quartet (amb
Ralph Lalama i Jim Leff): Shell
blues (1992, Fresh Sound-New
Talent).
- Four Kats: Miaow! (1994, K Industria Cultural).
- Randy Greer: The romance of
jazz (1994).
- Ignasi Terraza Trio: Let me tell
you something (1999, Swingfònic).
- Ignasi Terraza Trio: Jazz a les fosques (1999, Swingfònic).
- Barcelona Jazz Orquestra: September in the rain (1999, Swingfònic).
- Toni Solà i Ignasi Terraza Trio:
Night sounds (2000, Swingfònic).
- Randy Greer i Ignasi Terraza
Trio: Christmas swings in Barcelona (2003, K Industria Cultural).
- Oriol Romaní i Ignasi Terraza:
Conffesin (2004, Discmedi).
- Ignasi Terraza Trio (amb Greg
Hutchinson i Pierre Boussaguet): It’s coming (2004, TCB
Mountreux Jazz Label).
- Ignasi Terraza Trio (amb JeanPierre Derouard i Pierre Boussaguet): In a sentimental groove
(2005, Swit Records-Kyoto
Records).

957

DIMITRI SKIDANOV
Contrabaix
Nascut a Saratov, Rússia, comença a
estudiar violí i piano als sis anys i, als
catorze, s’inicia amb el contrabaix.
El 1993, acabats els estudis al
Conservatori Superior de Música, és
seleccionat entre tots els estudiants
de música de Rússia i dels Estats
Units per formar part de la Jove
Orquestra Simfònica Russoamericana, dirigida per Hugh Wolff,
Arnold Cats i Nill Stalverg, entre
d’altres. Amb aquesta orquestra,
porta a terme una gira per diverses
ciutats russes i nord-americanes.
Skidanov aprofita aquesta estada als
Estats Units per perfeccionar, amb
Wynton Marsalis, els seus coneixements de jazz.
El 1994 s’instal·la a Espanya i actua amb les orquestres simfòniques
de Còrdova i de Màlaga. Així mateix, és professor a diferents escoles
de música andaluses i col·labora amb
formacions artístiques com el David
Defries i Santiago Reyes Quartet
i l’Angeles & Melquer Company,

DIMITRI SKIDANOV

amb els quals porta a terme diversos
enregistraments. A més, participa al
festival Jazz Fermín de Pamplona, al
Festival de Jazz de Sevilla i al Festival
de Jazz de Portugal.
Dimitri Skidanov ha col·laborat
amb músics com Perico Sambeat,
Fabio Miano, Kurt Rosenwinkel,
Ximo Tèbar, Marc Miralta, Alan
Skidmore i Mike Mossman.
Des del 2005 viu a Barcelona
i participa a diferents projectes amb
l’Albert Sanz, en David Xirgu, en
Raynald Colom i en Marc Ayza. A
més, encapçala la formació Skidanov
Collective, mitjançant la qual es realitza com a compositor i com a
arranjador.

JEAN-PIERRE DEROUARD
Bateria
Nascut al Vietnam el 1970, ben aviat
es trasllada a França, on comença els
estudis de percussió als vuit anys.
Aviat s’interessa pel jazz i col·labora
amb els grups de New Orleans de la
seva ciutat. El 1993 coneix el pianista
Philippe Duchemin i s’incorpora al

JEAN-PIERRE DEROUARD

seu trio, amb el qual actua per tot
Europa. A més, toca amb músics com
Dani Doriz, Patrick Artero, Benny
Bailey, Christian Escoude i Claude
Bolling.
El 1989 es comença a interessar
per la trompeta i, el 2001, funda el seu
primer quartet com a trompetista. El
2003 enregistra el primer disc, en
homenatge a Armstrong. Actualment

compta amb un altre treball dedicat al
trompetista: Armstrong in my mind.
L’any 2004 s’integra a l’Ignasi
Terraza Trio.
Derouard és un músic complet,
amb talent, que mostra un gran domini del llenguatge rítmic del jazz
i de la seva tradició. A més, com a
intèrpret polivalent, compagina la
bateria i la trompeta.

R ECULL G RÀFIC
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INTEGRAL DE CHOPIN
PER A VIOLONCEL I PIANO
Iñaki Etxepare, violoncel
Ludovica Mosca, piano

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Introducció i polonesa brillant,
per a violoncel i piano, en Do major, op. 3

Gran duo concertant,
per a violoncel i piano,
sobre temes de «Robert le Diable»,
en Mi major, B. 70

S EGONA
Sonata per a violoncel i piano,
en Sol menor, op. 65
Allegro moderato
Scherzo. Allegro con brio
Largo
Finale. Allegro
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FRÉDÉRIC CHOPIN

F. CHOPIN/A. FRANCHOMME

PART

FRÉDÉRIC CHOPIN

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert especial de la Integral de Chopin per a violoncel i piano que avui ens ofereixen Ludovica Mosca, piano, i Iñaki Etxepare,
violoncel.Tant l’un com l’altra han tocat diverses vegades a la sala amb altres
formacions, i, llegint el seu currículum, ens adonem que realment són dos artistes
excepcionals.
Anem a resumir el que ens és més familiarment destacable.
La Ludovica Mosca, artista completa (toca amb igual mestratge diversos instruments, i també es dedica a la dansa i a la pintura), en el seu camí inquiet com
a tal, ha assistit a cursos d’especialització impartits per Savall, Chelibidache, ha
estudiat guitarra amb Tarragó i direcció d’orquestra amb Ros-Marbà. Al Reial
Conservatori de Música d’Anvers amb el professor Gevers, obté el primer premi.
Va guanyar un premi internacional a Bèlgica per la interpretació de
Rhapsody in Blue de Gershwin amb la Filharmònica d’Anvers, ha estat
guardonada amb el premi internacional Maria Canals fent duo i amb el primer
premi Yamaha amb quartet.
Ofereix cursos diversos i ha enregistrat per a Ràdio Nacional d’Espanya, per
a la televisió belga i per a TV3. També és l’autora de la nova edició Urtext,
analitzada i comentada, de les obres de Bach per a teclat, de 25 peces de
Mozart i de les Sis sonates per a piano del pare Casanoves.
Iñaki Etxepare s’educa musicalment a França. Obté la medalla d’or i el
premi d’honor del grau de perfeccionament. Posteriorment, assisteix a cursos i
classes magistrals amb Savall, Claret i Cervera.
El 1992 s’instal·la a Barcelona, on obté el títol superior de violoncel i el de
música de cambra amb premi d’honor. El 1997 obté per oposició la plaça de
professor al Conservatori d’Irun, i el 2000, després d’un concurs de mèrits, és
nomenat professor del Conservatori Superior de Música del Liceu.
La carrera professional d’Etxepare el porta per tot el món: Cuba, els Estats
Units, Mèxic, Alemanya... El 2005 enregistra, amb una formació de cambra,
la integral dels quintets amb guitarra, editada per Columna Música i presentada
a Nova York, a Miami i a Atenes.
Quant al programa que ens presenta aquest duo tan brillant, hem de dir que
és una raresa musical que poc sovint es té l’oportunitat d’escoltar: la Integral

de Chopin per a violoncel i piano. Amb la qual estem segurs de passar una
molt bona vetllada.
Després, el refresc.
Amb tots nosaltres:
Iñaki Etxepare, violoncel
i Ludovica Mosca, piano.

INTÈRPRETS
LUDOVICA MOSCA
Piano
Artista completa, estudia música,
dansa i pintura. Considerada per la
crítica i pel públic com un ferm valor del panorama musical, Ludovica
Mosca desenvolupa la tasca pedagògica i ofereix concerts a Europa, als
Estats Units i a l’Amèrica Llatina.
Nascuda a París, però de pares italians, estudia piano al Conservatori
Superior de Música del Liceu, a Barcelona, amb els professors Garganta,
Vallribera i Casals. Més tard, a Anvers, estudia al Reial Conservatori
Superior de Música amb Gevers i obté el primer premi. Així mateix, rep
classes del mestre Motard a París.
Ha assistit a cursos d’especialització amb Demus, Van Immerseel,
Tureck, Savall, Hadjinikos, Chelibidache i Zender. A més, ha estudiat
guitarra amb Tarragó i direcció d’orquestra amb Antoni Ros-Marbà.
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El seu repertori va des dels antics
clavecinistes fins als autors contemporanis, i ha estrenat nombroses obres,
entre les quals es destaquen la Sonata
d’Elliot Carter i For Christian Wolff de
Morton Feldman.
Ofereix cursos dedicats a Bach, a
Haydn, a la música del segle XX, a la
improvisació, a la pedagogia, a la relaxació corporal, a la memòria musical, a la iniciació a la dansa barroca i a
les castanyoles.
Ha enregistrat per a Ràdio Nacional d’Espanya, per a la televisió

belga i per a TV3. A més, disposa d’una extensa discografia de piano i de
castanyoles.
Ha obtingut el Premi Internacional Alex de Vries, a Bèlgica, per la
interpretació, amb l’Orquestra Filharmònica d’Anvers, de la Rhapsody
in Blue de Gershwin. Així mateix, ha
estat guardonada amb el Premi Internacional Maria Canals, tocant
amb el duet Llinares-Mosca, i amb el
primer premi Yamaha, formant part
del Klavier Quartet de Barcelona.
Des del 1991 forma, amb el pianista de jazz Manel Camp, el duo
Contrast. D’ençà del 2003, però, el
segueix amb Francesc Capella.
És professora de piano a l’escola
Luthier, a l’escola Juan Pedro Carrero, al seminari de professors de
pia-no de l’escola Artmusic de
Barcelona i al curs de música contemporània de Sitges. Des del 2003
és, a més, assessora musical de
l’Institut Llongueres de Barcelona.
No obstant això, regularment amplia els coneixements sobre Haydn
i sobre el període clàssic amb el musicòleg H. C. Robbins-Landon i té
l’oportunitat de treballar amb un pianoforte que va pertànyer a Haydn.
Mosca és l’autora de la nova edició
Urtext, analitzada i comentada, de les
obres de Bach per a teclat, de 25
peces de Mozart i de les Sis sonates per
a piano del pare Casanoves (Publicacions de l’Abadia de Montserrat).

IÑAKI ETXEPARE
Violoncel
Nascut a Irun, el 1971. S’educa, musicalment, a França, a l’École Nationale
de Musique de Bayonne-Côte Basque, sota la direcció del violoncel·lista
i pedagog Jacques Doué. Obté la
medalla d’or i el premi d’honor del
grau de perfeccionament.
La ràpida progressió d’Etxepare el
porta a realitzar una gira de concerts
a França interpretant, com a solista,
el concert d’Édouard Lalo. La premsa francesa el qualifica com «un músic que cal tenir en compte durant
els pròxims anys...».
El 1989 es trasllada a París i continua formant-se amb els violoncel·listes Xavier Gagnepain i Phillippe
Müller, amb els quals completa una
etapa educativa de gran solidesa.
Participa, durant diversos anys, a les
acadèmies d’estiu de Flaine i Les
Arcs, als Alps francesos, on rep classes de Roland Pidoux, de Cristophe
Henkel i del brasiler Pedro Alcántara, que l’orienta en els estudis de la
tècnica Alexander.
Entre el 1997 i el 2000 és seleccionat per participar a l’Acadèmia
Internacional Maurice Ravel de
Saint-Jean-de-Luz, on estudia amb
Lluís Claret, Phillippe Müller, Bruno
Pasquier i Peter Csaba. A més, assisteix
a cursos i a classes magistrals impartides per M. Tortelier, Jordi Savall,
T. Hugh, Lluís Claret i M. Cervera.
Des del 1989 és membre de l’Orquestra Regional de Bayonne-Côte

Basque, amb la qual ha acompanyat
solistes de la categoria de Maurice
André i Jean-Pierre Wallez.
El 1992 s’instal·la a Barcelona, on
obté el títol superior de violoncel
i el de música de cambra amb premi
d’honor. El 1995 guanya, per oposició, una plaça a l’Orquestra Simfònica del Vallès, on desenvolupa la
tasca d’assistent de solista.
Etxepare és professor de l’escola
Juan Pedro Carrero de Barcelona des
del 1992, i el conviden a participar,
regularment, als cursos del Château
de Flamanville, La Réole, La Trinitésur-Mer, Château de Piré-sur-Seiche
i Avignon, a França, així com a l’Estiu Musical del Pirineu-Vilaller i a la
Universitat de Cartagena.
El 1997 obté, per oposició, la
plaça de professor especial de violoncel del Conservatori d’Irun i,
l’any 2000, després d’un concurs de
mèrits, és nomenat professor de violoncel del Conservatori Superior de
Música del Liceu.

El juny del 2001 participa, com a
membre del quartet Violoncel·listes
de Barcelona, dirigit per Lluís Claret,
a la inauguració del Museu Casals, al
costat de Montserrat Caballé i de
Mstislav Rostrópovitx.
La carrera professional d’Etxepare
el porta per tot el món. Així, ha estat
a Cuba, convidat pel Ministeri de
Cultura, per impartir classes de música de cambra i de violoncel al Conservatori Amadeo Roldán i a l’Institut
Superior d’Art. També ha fet classes
magistrals a la Universitat de Hartford
i a la Greater Hartford Academy of
the Arts, als Estats Units. Així mateix,
ha fet una gira de concerts, amb la
pianista Bridget de Moura Castro, per
l’estat de Connecticut. A Mèxic, imparteix classes magistrals a la Universitat de Ciències i d’Arts de Chiapas
i al Conservatori de Morelia i realitza
una gira de concerts amb la pianista
Ludovica Mosca, amb qui forma duet
de violoncel i piano i de violoncel
i castanyoles. A Bonn, Alemanya, també actua amb Mosca.
Des del 1994 ofereix concerts amb
el pianista Tensy Krismant, amb qui
té produït, per Ayva Música, el disc
El cant dels ocells, presentat, el 2005,
amb una gira mundial que el porta a
actuar a l’Havana i a la seu de
l’ONU, a Ginebra.
El 2005 enregistra, amb la formació de cambra Almodis, la integral
dels quintets amb guitarra de Luis
Boccherini. Aquest treball, editat per
Columna Música, és presentat a Nova York, a Miami i a Atenes.

965

R ECULL G RÀFIC

L’ENLLAÇ,
DIA 16 DE NOVEMBRE DEL 2006

DIARI D’IGUALADA,
DIA 17 DE NOVEMBRE DEL 2006

967

Altres Concerts
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C a p e l l a d e s, 9 d e d e s e m b r e d e l 2 0 0 6

CONCERT

DE

NADAL

Orquestra Musica Bohemica de Praga
ANDREA BROZAKOVA, soprano
JAROSLAV KRC̆EK, direcció

Cor Boni Pueri
JAKUB MARTINEC, direcció del cor
PAVEL HORAK, direcció artística del cor

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

A Ceremony of Carols, op. 28 (sel·lecció)

BENJAMIN BRITTEN
Arranj. JULIUS HARRISON
Procession — Wolcum Yole
There is no Rose — That younge Child
Balulalow — As dew in Aprille
This little Babe — Spring Carol — Deo Gratias

Wunderbarer König
Jesu bleibt meine freude, BWV 147/7
El Messies, HWV 56

JOHANN CHRISTOPH OLEY
JOHANN SEBASTIAN BACH
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Cor: Ens ha nascut un nen, que s’anomenarà Príncep de la Pau.
Recitatiu soprano: L’Àngel s’apareix als pastors i els anuncia el naixement del Salvador.
Cor: Tota la cort angelical proclama «Glòria a Déu en les Altures i pau a la terra als
homes».
Ària de soprano: Que belles que són les passes dels que anuncien la bona nova de la salvació eterna!
Cor: Al·leluia.

969

S EGONA

PART

Nadales de l’Europa antiga
Déu ha nascut
Jesús l’infant és nat
Itàlia
Ding! Dong! Merrily on high
Noël nouvelet, Noël chantons ici
Es ist ein Ros entsprungen
Alemanya
Los animales ante el nacimiento
Dorm Jesuset
Aixequeu-vos, pastorets
Deck the halls
Dormi, dormi, bel bambin
Oh, Tannenbaum
Les Anges dans nos campagnes
El vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum

Nadala barroca llatina

Gran Bretanya
França

Espanya
Polònia
Eslovàquia
Gran Bretanya
Itàlia
Alemanya
França
Catalunya

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, dirigida per Jaroslav Krc̆ek.
Han vingut diverses vegades, però avui els acompanya el Cor Infantil Boni
Pueri, sota la direcció artística de Pavel Horak. Porten com a solista la soprano
Andrea Brozakova.
Seguint l’ordre dels currículums començarem pel cor infantil. Per fer-nos una
idea de l’altura en què tenen el llistó, direm que més de 300 alumnes durant
cinc anys reben classes de teoria musical, d’educació vocal, d’afinació i de dansa.
Després, els graduats més brillants passen a formar part de les seccions del cor
que es dediquen a oferir concerts per tot el món.
El seu director artístic, Pavel Horak, ha estudiat direcció coral a la Universitat de Hradec Králové, Bohèmia Oriental. Comença a treballar amb el Cor
Infantil Boni Pueri el 1989 i el 1996 n’assumeix la direcció artística. Ha par-

ticipat a més de 800 concerts oferts arreu del món. Horak és professor de direcció
coral a la Universitat Carolina de Praga. Fixeu-vos en la importància que li
donen: nivell universitari, que lluny que estem aquí d’ells!
L’Orquestra Musica Bohemica de Praga fou fundada pel compositor i director Jaroslav Krc̆ek. Penso que és una orquestra txeca pels quatre costats: toquen
obres dels períodes barroc i clàssic txec (i també mundial). Han recuperat música
inèdita de diversos arxius musicals. Toquen música contemporània de compositors txecs i música tradicional txeca. Col·laboren amb la televisió i amb la ràdio
txeques i participen en moltes bandes sonores de cinema txec. Porten enregistrats
més de trenta CD.
Jaroslav Krc̆ek, compositor i director, ocupa un lloc destacat en el panorama
musical txec. És un gran coneixedor de la música txeca i de l’Europa central.
Domina nombrosos instruments i n’ha reconstruït uns quants per enriquir el so
de les seves composicions clàssiques i folklòriques. Des del 1996 és director titular de la Filharmònica de C̆eské Budĕjovice, amb la qual ha realitzat diverses
gires per Europa.
Andrea Brozakova, soprano, és solista del teatre d’òpera de Pilsen, però
també col·labora amb diverses orquestres en la interpretació de música barroca.
Ha actuat a bona part d’Europa, i el 2002 és premiada en el Concurs
Internacional Emma Destinova, a Karlovy Vary.
I quin programa ens porta tota aquesta gent tan profundament txeca? Doncs
una primera part amb Britten (de l’obra que interpretaran, A Ceremony of
Carols, amb la qual enceten el concert, destaquem que el seu CD fou premiat
l’octubre del 2004 com a enregistrament del mes a la Gran Bretanya).
Continuaran amb Oley, Bach i Händel. Cal notar que acabaran aquesta part
amb l’Al·leluia del Messies.
I una segona part, amb Nadales de l’Europa antiga, de la qual de segur gaudirem per la gran qualitat del cor, de l’orquestra i dels seus directors, juntament amb
la solista.
Volem expressar públicament el nostre agraïment a la Sra. Carme Picañol, ja
que gràcies a ella podem gaudir d’aquest esplèndid concert.
No vull acabar sense desitjar-vos un feliç Nadal i sobretot un molt bon Any
Nou! Després, el refresc habitual.
Amb tots nosaltres, per passar una vetllada extraordinària:
el Cor Infantil Boni Pueri
i l’Orquestra Musica Bohemica de Praga,
amb la soprano Andrea Brozakova,
tots ells sota la batuta del mestre Jaroslav Krc̆ek.
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INTÈRPRETS
COR INFANTIL BONI PUERI
Des de la seva fundació, el 1983, és
considerat una de les agrupacions
musicals de la República Txeca amb
més prestigi. El cor compta amb 350
cantaires, les edats dels quals van dels
quatre als vint-i-quatre anys.
La història del cor va unida a l’Escola de Cant Coral Infantil, l’única
que hi ha a la República Txeca dedicada a aquesta especialitat musical.
Durant un cicle formatiu de cinc
anys, els alumnes reben classes de
teoria musical, d’educació vocal,
d’afinació i de dansa. Un cop finalitzada la formació, els graduats més
brillants passen a formar part de les
seccions del cor que es dediquen a
oferir concerts.
Actualment, el cor està dividit en
dues seccions que actuen per tot el
món i que són independents del nucli
central. Aquestes seccions del Cor Infantil Boni Pueri han ofert més de

2.500 concerts a Europa, a Amèrica
i a Àsia. Entre aquestes actuacions es
destaquen els concerts oferts al Concertgebouw d’Amsterdam, al Doelen
de Roterdam i a la basílica de Santa
Maria Maggiore de Bèrgam, a més de
cinc gires pels Estats Units i actuacions al Canadà i al Japó.
El cor ha participat a diversos festivals internacionals de música com el
de primavera de Praga, l’Europalia de
Brussel·les, l’American Festival de
Minneapolis, el Festival Coral Europeu de Lecco, el Jeonju Sori Festival
de Corea del Sud i el World Festival
of Singing for Men and Boys. A més,
ha col·laborat amb músics com Josep
Carreras i Henk Poort, i també amb
formacions com la Schola Gregoriana Pragensis, la Música Florea i l’Orquestra Música Bohèmica de Praga.
El repertori del Cor Infantil Boni
Pueri va des del cant gregorià fins a
cançons tradicionals de tot el món,
passant pel renaixement, el barroc, el
classicisme i el romanticisme.
Entre els projectes musicals duts a
terme pel cor últimament, cal desta-

car la producció completa de la Passió segons Sant Mateu de Bach, del
Rèquiem de Mozart, del Rèquiem de
Fauré i de l’Òpera per a infants Brundibár, del compositor Hans Krása,
representada a Tòquio.
El Cor Infantil Boni Pueri té deu
discos i ha participat a l’enregistrament de dinou més. La gravació de
la Missa de Coronació de J. D. Zelenka
va rebre el prestigiós premi Cannes
Classical Award, l’any 2004. Així
mateix, el disc A Ceremony of Carols
fou premiat, l’octubre del 2004, com
a enregistrament del mes a la Gran
Bretanya. A més, el cor és ambaixador cultural de l’European Federation of Choirs of the Union.

PAVEL HORAK
Director artístic del cor
Estudia direcció coral a la Universitat de Hradec Králové, Bohèmia
Oriental. Amplia experiència musical essent membre del World Youth
Choir, un cor integrat per cantaires
de més de trenta països.
Comença a treballar amb el Cor
Infantil Boni Pueri el 1989 i, el
1996, n’assumeix la direcció artística.
Ha participat a més de 800 concerts
oferts pel cor als Estats Units, el Japó,
la Gran Bretanya, els Països Baixos,
Dinamarca, Alemanya, França, Bèlgica i Corea del Sud.
Horak és professor de direcció coral a la Universitat Carolina de Praga.

JAKUB MARTINEC
Director del cor
Es dedica al cant des de molt petit. El
1991 s’integra al Boni Pueri i, més
endavant, n’és solista. Estudia direcció coral a la Universitat de Hradec
Králové i a la Universitat de Praga.
Des del 1999 és director del Cor
Infantil Boni Pueri, amb el qual ha
realitzat gires europees, americanes
i asiàtiques.

ORQUESTRA MUSICA
BOHEMICA DE PRAGA
L’orquestra, amb una trajectòria de
més de vint anys, fou fundada pel
compositor i director Jaroslav Krc̆ek.
Els concerts de la formació se
centren, sobretot, en la interpretació
d’obres dels períodes barroc i clàssic, tant txec com mundial. El seu
repertori inclou, a més, música inèdita que ha estat recuperada de diversos arxius musicals. No obstant
això, l’orquestra dedica una atenció
especial a obres contemporànies
compostes especialment per a ella
per compositors txecs. Alhora, tampoc no deixa de banda la interpretació de música tradicional txeca.
L’Orquestra Musica Bohemica de
Praga ofereix concerts en formació
de cambra i, com a tal, col·labora
amb la televisió i amb la ràdio txeques. Així mateix, ha participat a la
banda sonora de moltes pel·lícules
del cinema txec.
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L’ORQUESTRA MUSICA BOHEMICA DE PRAGA

El prestigi de la formació l’ha
portada a realitzar nombroses gires
europees i a enregistrar més de trenta
discos. Entre ells, cal destacar els
enregistraments amb música instrumental del barroc txec i mundial,
com els concerts per a violí, oboè
i flauta de Bach i obres de Händel,
Telemann,Vivaldi i Stamitz. La crítica especialitzada ha destacat l’enregistrament de l’oratori Judes Iscariot,
del compositor txec Brixi, i dels motets del compositor italià Caldara,
descoberts recentment als arxius.

JAROSLAV KRC̆EK
Compositor i director
Nascut, el 1939, a C̆eské Budĕjovice,
ocupa un lloc destacat al panorama
musical txec. A més de ser un intèrpret excel·lent i molt apreciat com a
compositor i com a director d’orquestra, és un gran coneixedor de la
música txeca i de l’Europa central.
Es gradua a l’escola de música Bohuslav Jeremiás i estudia composició,

amb el mestre txec Miroslav Kabelác,
i direcció d’orquestra, amb Bohumil
Liska, al Conservatori de Praga.
Inicia la carrera professional com a
director musical de la ràdio de Pilsen
i de l’editorial Supraphon. Ha
col·laborat amb formacions de cambra i amb orquestres, com l’Orquestra Capella Istropolitana, amb la qual
ha enregistrat nombrosos concerts i
oratoris per al segell discogràfic Naxos. Així mateix, és un dels fundadors de Chorea Bohemica i el
director artístic de la formació Música Bohèmica, l’agrupació de cambra
de l’Orquestra Simfònica de Praga.
Des del 1973 Krc̆ek es dedica exclusivament a la composició i a la
interpretació, tot contribuint a la
millora del nivell interpretatiu de
la música barroca. A més, ha realitzat
nombroses transcripcions d’obres
dels mestres del barroc txec. Alhora
domina nombrosos instruments i
n’ha reconstruït uns quants per
aconseguir un so que enriqueixi les
seves composicions clàssiques i folklòriques.

JAROSLAV KRC̆EK

ANDREA BROZAKOVA

Des del 1996 és director titular de
la Filharmònica de C̆eské Budĕjovice, amb la qual ha realitzat diverses
gires que l’han portat a Àustria, Alemanya, Suïssa i Espanya.

ANDREA BROZAKOVA
Soprano
Acabats els estudis de cant al Conservatori de Pilsen i a l’Acadèmia de
Música de Praga, és contractada com
a solista pel teatre d’òpera de Pilsen.

Alhora col·labora amb orquestres de
Pilsen i de C̆eské Budĕjovice i amb
formacions de cambra especialitzades en la interpretació de música
barroca com Musica Florea, Musica
ad Gaudium, Collegium 1704 i Música Bohèmica de Praga.
Ha actuat a Alemanya, Àustria,
Islàndia i a la República Txeca. L’any
2002 és premiada en el Concurs Internacional Emma Destinova, a
Karlovy Vary.
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Altres Concerts
112
C a p e l l a d e s, 2 7 d e g e n e r d e l 2 0 0 7

CANÇONS DE TROBADORS, JOGLARS
I MÚSICS DE PALAU
Adolfo Osta,
veu, llaüt medieval i guitarra clàssica
MANEL SEGARRA, guitarra clàssica i acústica
CATI PLANA, acordió diatònic
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P RO G R A M A
A chantar m’er de so qu’ieu non volria
COMTESSA DE DIA
Reis gloriós
GIRAUT DE BORNELH
BERNAT DE VENTADORN
Can l’herba fresch’e-lh folha par
Dindirindin
Cancionero de Palacio
Pase el agoa
Cancionero de Palacio
Anònim francès (segle XVI)
Tourdion
Debajo del limón
Tradicional sefardita (segle XV)
Si la mar seas de leche
Tradicional sefardita
Romance de Bernaldino e Sabelinha
Tradicional gallega (segle XVI)
Otortxo utsa
Tradicional bretona-Euskal Herria
Tradicional castellana
Ramo verde
El comte Raixa
Tradicional mallorquina
Romance del enamorado y la muerte
Tradicional castellana
Versió de JOAQUÍN DÍAZ

Lo ceu n’ha creat
Ke tuelle me m’alma
Ya binta biladi-la tarara

Tradicional occitana
Jarcha
Tradicional andalusina-castellana

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al primer concert de l’any titulat «Cançons de trobadors, joglars i músics de palau», amb Adolfo Osta, veu, llaüt i guitarra clàssica, acompanyat de Manel Segarra, guitarra clàssica i acústica, i Cati Plana,
acordió diatònic.
El 26 de setembre del 1999 ens visitava per primera vegada Adolfo Osta
amb una formació de violí, flautes i clarinet, i guitarra.Vam descobrir en ell una
veu ben timbrada, afinada i rica en matisos que ens va deixar ganes de tornarlo a sentir, en solitari, per poder-ne gaudir millor. Hem trigat més de 7 anys,
però al final, avui ha arribat el seu torn.
Tot i ser la música de l’edat mitjana un tema minoritari, Adolfo Osta hi
dedica temps i esforç portant a terme treballs de camp sobre el cançoner tradicional, sense oblidar els estudis de guitarra clàssica, de llaüt renaixentista, de solfeig
i de cant.
Des del 1990 ofereix concerts i participa en espectacles al voltant de la seva
especialitat.
No voldria acabar aquesta presentació sense recordar la Núria Periago, més
familiarment coneguda com la Núria del bar Aloy, que aquest dimarts passat,
ens deixava, després d’una llarga malaltia.
Tot i que la coneixia d’abans, vam començar una amistat als inicis de Paper
de Música, que hem anant mantenint al llarg dels anys.
No fa molt va emprendre la difícil tasca de traduir començant amb un llibret
extret de la biografia de Benjamin Franklin, continuant amb un tractat de
medecina xinesa i culminant recentment amb un de poesia també xinesa.
En la seva trajectòria, la Núria ha estat un exemple de fortalesa, de coratge,
de il·lusió, de tenacitat al llarg de la seva vida i sobretot en aquest darrer any
on ha hagut de conviure amb una malaltia difícil i dolorosa. I ho ha fet plena
d’ànims fins el final.
Se’n ha anat, però ens ha deixat el seu record per sempre.
El concert es farà tot seguit i després us oferirem el refresc habitual. Ara, amb
tots nosaltres:
Adolfo Osta, veu, llaüt i guitarra clàssica, acompanyat de Manel
Segarra, guitarra clàssica i acústica, i Cati Plana, acordió diatònic.

INTÈRPRETS
ADOLFO OSTA
Veu, llaüt i guitarra clàssica
Neix a Pamplona, el 1966. És llicenciat en Filologia Hispànica per la
Universitat de Barcelona i participa a
cursos i a seminaris de música i de
literatura tradicional.
Du a terme treballs de camp sobre
el cançoner tradicional i té estudis de
guitarra clàssica, de llaüt renaixentista, de solfeig i de cant. Comença a
oferir concerts l’any 1990 i actua
com a solista, com a integrant de
diverses formacions i com a acompanyant d’altres músics. Obté un accèssit a la Muestra Joven de Folk
d’Injuve, el 1991.
Col·labora amb Rosa Zaragoza
i participa als discos publicats per la
cantant entre el 1991 i el 1994. Així
mateix, treballa amb el compositor i
guitarrista Toni Xuclà. A més, porta a

CATI PLANA, ACORDIÓ DIATÒNIC

ADOLFO OSTA

terme la selecció musical i la veu dels
espectacles El collar de la paloma d’Ibn
Hazm de Còrdova i Antología de Ibn
Hazm de Córdoba a Gil de Biedma, de
la companyia Teatre del Repartidor,
amb motiu de la commemoració del
mil·lenari d’Ibn Hazm de Còrdova.
Assumeix la direcció musical, la
veu i una part musical a l’espectacle
Entremeses del Siglo de Oro, una coproducció d’El Silbo Vulnerado,Tántalo Teatro i la Diputació General
d’Aragó.

MANEL SEGARRA, GUITARRA CLÀSSICA I ACÚSTICA
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Altres Concerts
113
C a p e l l a d e s, 1 1 d e m a r ç d e l 2 0 0 7

CONCERT

DE

PREESTRENA

Grup Tactum
JOAN MORERA, violí, MARIO BUGLIARI, viola, JOSEP PAZOS, violoncel,
VASIL NIKOLOV, fagot, JORDI GENDRA, flauta travessera,
FREDERIC MIRALDA, clarinet, JORDI CASTELLÀ, piano,
ENRIC FERRER, direcció
LAIA VILA JORBA, coreògrafa i ballarina, ANNA ÒDENA, ballarina
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P RO G R A M A
Compositors catalans i espanyols contemporanis.
Per escoltar-los tot sentint i mirar-los tot veient

P RIMERA
Diagnóstico: Maniaco-depresivo
Spirals II
Septet

PART

(estrena)

EDUARDO DIAGO
ANNA BOFILL

(estrena)

(estrena)

JOSEP M. PLADEVALL

Divertimento

LLUÍS GÀSSER

Moderatto — Marcia — Finale

S EGONA
Las Moiras

(estrena)

PART

TERESA CATALÁN

Cloto — Láquesis — Átropos

Tlaloc
Endechas

ALBERT SARDÀ
(estrena)

Allegro afectuoso — Moderato dolente — Allegro vigoroso

JESÚS LEGIDO

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts a aquest concert de preestrena que ens ofereix el Grup
Tactum, format per: Joan Morera, violí; Mario Bugliari, viola; Josep Pazos,
violoncel;Vasil Nikolov, fagot; Jordi Gendra, flauta travessera; Frederic Miralda,
clarinet; Jordi Castellà, piano, tots ells dirigits per Enric Ferrer. En la part del
ball hi ha Laia Vila Jorba, coreògrafa, i Anna Òdena.
El Grup Tactum, creat el 2001, manifesta un clar interès per la música contemporània i per produccions on l’element escènic té un paper remarcable: òperes,
de cambra, de butxaca, còmiques; espectacles de dansa, com Psalmus, amb cor
mixt de ballarines i conjunt instrumental, La història d’un soldat de
Stravinsky, etc.
Actualment ofereixen el programa «Compositors catalans i espanyols contemporanis», que veurem i escoltarem a continuació.
Han actuat a bona part de la nostra geografia, i l’Associació Catalana de Compositors ha triat el Grup Tactum per realitzar un concert a l’Auditori de Barcelona.
En el d’avui volen demostrar que la importància és el contingut i que no ho
és tant l’estètica, tot i que n’hi haurà de ben diferents d’estètiques, per fer-nosen gaudir.
A més a més, hi ha dues ballarines que ens proposen una visió en moviment
del que estem escoltant, i això ens pot obrir a altres sensacions, sempre en favor
de l’obra i de l’espectacle general.
La música contemporània és difícil d’entendre i d’escoltar. Per tant, qualsevol
proposta que ens la faci més propera ha de ser benvinguda, perquè és una manera d’ampliar la nostra cultura musical.
Després, el refresc de sempre. Ara, amb tots nosaltres:
Compositors catalans i espanyols contemporanis, per escoltar-los tot
sentint i mirar-los tot veient, presentats pel Grup Tactum amb:
Joan Morera, violí, Mario Bugliari, viola,
Josep Pazos, violoncel, Vasil Nikolov, fagot,
Jordi Gendra, flauta travessera,
Frederic Miralda, clarinet, Jordi Castellà, piano,
Enric Ferrer, direcció.
Amb les ballarines Laia Vila Jorba, coreògrafa, i Anna Òdena.

LAIA VILA JORBA

INTÈRPRETS
GRUP TACTUM
JOAN MORERA
Violí
MARIO BUGLIARI
Viola
JOSEP PAZOS
Violoncel
VASIL NIKOLOV
Fagot
JORDI GENDRA
Flauta travessera
FREDERIC MIRALDA
Clarinet
JORDI CASTELLÀ
Piano
ENRIC FERRER
Direcció
LAIA VILA JORBA
Coreògrafa i ballarina
ANNA ÒDENA
Ballarina

ANNA ÒDENA

Creat l’any 2001, manifesta un clar
interès per la música contemporània.
Han dut a terme diversos programes
–d’Arnold Schönberg, Kammersymphonie (versió d’Anton Webern) i
Pierrot Lunaire, a Igor Stravinsky,
Història d’un soldat– i participen en
produccions on l’element escènic té
un paper remarcable: les òperes
Pentesilea, Els contes de Sade; l’espectacle Psalmus (cor mixt, ballarines i
conjunt instrumental), Història d’un
soldat, etc. El mes de juliol del 2006
participen en l’estrena a l’Auditori
de Terrassa de l’òpera còmica El
dubte de Leonora.
Actualment ofereixen un programa d’autors catalans i espanyols contemporanis, entre els quals caldria
destacar Teresa Catalán, Anna Bofill,
D. González de la Rubia, Jesús Legido, Albert Sardà, Eduardo Diago,
Carlos Gàsser, etc.
Han actuat a Terrassa, Torroella de
Montgrí,Vilanova i la Geltrú, Lleida,
El Vendrell, Vic, Manresa, Ripoll,
Rubí, Barcelona i Madrid. S’han retransmès diversos concerts del grup
per RNE-Radio Clásica (en directe)
i Catalunya Música.
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Han participat com a conjunt instrumental en diversos espectacles,
com òperes de cambra (Pentesilea, a
Barcelona, Lleida, El Vendrell, etc.; Els
contes del Marquès de Sade, en el Festival d’Òpera de Butxaca de Barcelona; El dubte de Leonora, a l’Auditori
de Terrassa; etc.), o bé espectacles de
dansa (Psalmus, a Vic, Manresa, Terrassa; la ja mencionada Història d’un
soldat, a Vic, Ripoll, Rubí, etc.).
L’Associació Catalana de Compositors ha triat al Grup Tactum per
realitzar un concert amb diversos
compositors del país a l’Auditori de
Barcelona durant el Vintè Cicle
Avui-Música.
En l’espectacle d’avui, proposen
un concert de música contemporània on la música es pot escoltar
i mirar; on tindrem totes les portes
obertes per poder introduir-nos,
implicar-nos i fruir d’aquest món,
que potser sí que a vegades s’ha mostrat massa hermètic: la música dels
segles XX i XXI.

En aquest concert també demostren que l’important en la música (i
quasi diria que en qualsevol tipus
d’expressió artística), el que és
determinant, és el contingut i que
no ho és tant l’estètica. Si el creador, el compositor, en el nostre cas,
té coses a dir, i vol ser entès, ho
aconsegueix. En el nostre concert
podrem trobar estètiques ben diferents. Potser sí que algunes poden
requerir un major esforç que d’altres, però en tots els casos qualsevol
persona que ho desitgi pot fruir, pot
xalar.
Però, a més, hi ha dues ballarines
que després d’haver escoltat les
obres, després d’haver parlat amb els
compositors, amb els intèrprets, ens
proposen una visió, en moviment,
del que estem escoltant, i això, tot
i ser-ne òbviament una visió subjectiva, ens pot obrir a altres sensacions, sempre en favor de l’obra i de
l’espectacle en general.
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, mentre

DIARI D’IGUALADA,
DIA 9 DE MARÇ DEL 2007

ENRIC FERRER, DIRECTOR DEL GRUP

LA VEU DE L’ANOIA,
DIA 9 DE MARÇ DEL 2007

EL COMPOSITOR JOSEP M. PLADEVALL SALUDA EL PÚBLIC,
DESPRÉS D’HAVER ESCOLTAT L’ESTRENA DE LA SEVA OBRA SEPTET

Altres Concerts
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HOMENATGE

A

PABLO

DE

SARASATE

Benjamín Scherer , violí
Sander Sittig , piano

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Sonata per a violí i piano núm. 9,
en La major, op. 47, «Kreutzer»

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Adagio sostenuto. Presto
Andante con variazioni
Presto

S EGONA

PART

Homenatge a PABLO

DE

SARASATE

Serenata andaluza, per a violí i piano, op. 28
Danzas españolas, per a violí i piano, op. 23
I. Playera
Jota aragonesa, per a violí i piano, op. 27
Aires bohemios, per a violí i piano,
en Do menor, op. 20/1
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert especial dedicat a Sarasate en la seva segona part,
a càrrec de Benjamín Scherer, violí, i Sander Sittig, piano. Vam gaudir d’aquest
duo el 2005 i el repetim avui, perquè ens han seduït amb el seu programa.
Recordem els premis obtinguts per aquest violinista destacat que és en
Benjamín Scherer:
- Menció d’honor de la Reina Sofia al millor grup de músics de cambra el
1996 i 1997.
- Menció per a l’alumne més destacat el 1999.
- Ha guanyat el concurs internacional Jugend Musiciert, el Germans Claret,
el de Música de Cambra de Vilatorrada, el Primer Palau, el Paper de
Música de Capellades i el Festival de Músics Joves de Catalunya.
Actualment forma part de l’Institut Internacional de Música de Cambra de
Madrid, és concertino convidat de la Sueddeutsche Kammersinfonie, membre
del Quartet Blaeu i fa duo amb Sander Sittig.
Scherer toca amb un violí de Joseph Gagliano (1780) cedit per una fundació
dels Països Baixos.
Sander Sittig és «sol·licitat i reconegut per la seva seductora poesia i mestria
amb el piano».
Ha guanyat els concursos de piano de Palm Beach, de Roma, d’Espinaly, i
d’Eindhoven, i com a músic de cambra ha estat premiat a Gubbio i a Rotterdam.
És convidat freqüentment a sales prestigioses dels Països Baixos, Nova York,
Chicago, Washington, Istanbul i Cannes. Ha participat en festivals celebrats a
Bèlgica, Itàlia, Àustria i Suïssa, la Gran Bretanya, Alemanya i Tel Aviv.També
actua com a solista en orquestres simfòniques i de cambra.
Aquest duo memorable ens porta avui un programa seductor, com deia abans:
La Sonata «Kreutzer» de Beethoven i la segona part dedicada a Sarasate, tot
plegat per fer-nos passar una vetllada excel·lent amb obres que, cadascuna d’elles, són un bombó, com em comentava un assistent.
Després, el refresc habitual.
Amb tots nosaltres, aquest duo excepcional format per:
Benjamín Scherer, violí,
i Sander Sittig, piano.

INTÈRPRET
BENJAMÍN SCHERER
Violí
Nascut a Königstein, Alemanya, el
1979, comença els estudis de violí a
Barcelona, amb Teresa Farigola i Jordi Salicrú. Més tard és alumne de
Jaume Francesch al Conservatori del
Liceu. Entre els anys 1995 i 2000,
estudia a la càtedra del professor Zakhar Bron de l’Escola Superior de
Música Reina Sofia. Segueix els estudis als Països Baixos, amb Ilya Grubert i Herman Krebbers. El 2003
inaugura l’acadèmia de la Koninklijk
Concertgebouworkest, la qual el distingeix amb el seu diploma. Un cop
acabat, amb la puntuació més alta, el
Masters Degree al Conservatori
d’Amsterdam, guanya les oposicions
de segon concertino de la Nederlands
Kamerorkest.
Scherer ha guanyat el concurs
internacional Jugend Musiziert, el
Germans Claret, el Concurs de Música de Cambra de Vilatorrada, el
Primer Palau, el Concurs Paper de
Música de Capellades i el Festival
de Músics Joves de Catalunya.
Patrocinat per les entitats NCR
i Shell, ha enregistrat dos discos de
promoció amb el quartet Granados
i amb el trio Schubert, dels quals formava part. A més, va rebre la menció
d’honor de Sa Majestat la Reina
Sofia al millor grup de música de
cambra, els anys 1996 i 1997, i la

menció per a l’alumne més destacat,
el 1999.
Scherer ha participat a classes magistrals impartides per Pinchas Zukerman, Herman Krebbers, David
Zafer, Mauricio Fuks, Menahem
Pressler, Rainer Schmidt, Ferenc
Rados i Walter Levin. A més, ha actuat a les principals sales de concerts
de l’Estat, al Concertgebouw d’Amsterdam i al Théâtre du Rond-Point
des Champs Élysées de París. Com a
solista, ha tocat amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, amb l’Orquestra
Freixenet de l’Escola Superior de
Música Reina Sofia, amb l’Orquestra
Germinans, amb l’Orquestra Simfònica del Segle XXI i amb la Nederlands Kamerorkest.
Actualment forma part de l’Institut Internacional de Música de
Cambra de Madrid, és concertino
convidat de la Sueddeutsche Kammersinfonie, membre del quartet
Blaeu i actua amb el pianista Sander
Sittig.
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Scherer toca amb un violí de
Joseph Gagliano (Nàpols, 1780) que li
fou cedit per la Nationaal Muzikinstrumenten Fonds dels Països Baixos.

SANDER SITTIG
Piano
Intèrpret sol·licitat i reconegut per la
seva seductora poesia i mestria amb el
piano, Sittig és convidat freqüentment
a tocar a les sales més prestigioses dels
Països Baixos i de l’estranger.
Recentment ha actuat al Concertgebouw d’Amsterdam, al De
Doelen de Rotterdam, al Muziekcentrum Vredenburg d’Utrecht i a

sales de concerts de Nova York, Chicago, Washington, Istanbul i Cannes.
Així mateix, amb l’orquestra de
Limburg, ha interpretat la Petroesjka
d’Stravinsky i ha participat a festivals
celebrats a Bèlgica, Itàlia, Àustria i
Suïssa.
Sander Sittig ha estat solista de la
Rotterdams Philarmonisch Orkest i
de l’Orquestra de Cambra Cristóbal
Oudrid. A més, va participar a l’estrena d’Incantatie 4 de Simeon ten Holt,
obra que va enregistrar l’any 1993. El
2005 treu al mercat un disc que
inclou, entre d’altres obres, els Quadres d’una exposició de Mussorgski.
Com a músic de cambra, ha actuat a Londres, a Zuric i a Tel Aviv.
Sittig va estudiar, amb Jan Wijn, al
Conservatori d’Amsterdam. A més,
va rebre beques per continuar els
estudis amb Eugene Indijc, a París,
i amb Naum Gruber, a Amsterdam.
Així mateix, ha participat a classes
magistrals impartides per Menahem
Pressler, Charle Roseen i Juri Egorov.
Quant a guardons, Sittig ha guanyat els concursos de piano de Palm
Beach, Roma, Épinal i Eindhoven, i,
com a músic de cambra, fou premiat
a Gubbio i a Rotterdam.
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L’ENLLAÇ,
DIA 15 DE MARÇ DEL 2007

LA VANGUARDIA,
DIA 17 DE MARÇ DEL 2007

REGIÓ 7,
DIA 16 DE MARÇ DEL 2007

EL PÚBLIC OCUPAVA UNA PART DE L’ESCENARI

Altres Concerts
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BLUES

I JAZZ

Big Mama, veu i guitarra

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Blues, blues, blues

PIANO RED

I just want to make love to you

WILLIE DIXON

It’s a lowdown dirty deal

T. BONE WALKER

You’re up

BIG MAMA

It don’t mean a thing (if it ain’t got that swing)
Blues a la lluna
Someday you’ll be sorry
Sweet Georgia Brown
Georgia on my mind

DUKE ELLINGTON
BIG MAMA
LOUIS ARMSTRONG

M. PINKARD/B. BERNIE/K. CASEY
HOAGY CARMICHAEL

I’ll fly away

Tradicional

Blues rooted

BIG MAMA

Take the «A» train

B. STRAYHORN/D. ELLINGTON
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S EGONA

PART

I’m having’a good time

ALBERTA HUNTER

Baby won’t you please come home

CLARENCE WILLIAMS

Africa (lyrics: Andrew Neilson)

BIG MAMA

Armes per gana

BIG MAMA

Please don’t talk about me when I’m gone

S. H. STEPT/S. CLARE

Passo de llarg

BIG MAMA

Route 66

BOBBY TROUP

Shine

F. DABNEY/C. MACK/L. BROWN

Stir the pot

BIG MAMA/A. NEILSON

Won’t you come home, Bill Bayley?

HUGGIE CANNON

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert de blues i jazz a càrrec de la Big Mama, per
primera vegada en solitari en aquesta sala.
La Big Mama es va estrenar amb Paper de Música l’11 de juny del 1994
acompanyada al piano per l’Ignasi Terraza.
El maig del 1996 va repetir amb el seu Jazz Quartet.
Posteriorment ha visitat Capellades als concerts d’estiu de la Font Cuitora
el 2001 i el 2004 amb en Joan Pau Cumellas en tots dos casos.
També va col·laborar en el curs de cambra fent una conferència divulgativa
sobre el blues i la seva història.
Si aquest 2007 la Big Mama és escollida Artista BluesCat 2007 per l’Associació de Festivals de Blues dels Països Catalans és per mèrits propis, no solament en el vessant de cantant i compositora, sinó també en el vessant divulgatiu
i pedagògic, com queda demostrat amb la seva participació en la campanya escolar

apropant aquest gènere musical a més de 5.000 nois i noies de cicle superior.
Perquè la Big Mama és una apassionada del blues i hi està dedicada d’una
manera total.
Per a nosaltres és una gran satisfacció tornar-la a tenir en la sala com a gran
artista que ens sentim molt nostra i entranyable.
En gaudirem com a cantant, amb la seva veu extraordinària, i com a compositora, amb diverses obres seves que anirà desgranant al llarg d’aquest concert
per fer-nos passar una bona vetllada.
Després, el refresc habitual.
Els interessats podran comprar CD al final de la sessió.
Amb tots nosaltres:
Big Mama!

INTÈRPRET
BIG MAMA
Veu i guitarra
Montserrat Pratdesaba neix, a Sant
Quirze de Besora, l’any 1963. De
ben petita s’interessa per la música i
s’inicia en el piano i en el solfeig als
sis anys. Amb dotze, s’apassiona per la
guitarra, instrument que aprèn a tocar de forma gairebé autodidacta i
que utilitza per acompanyar-se a l’hora de cantar i de compondre.
Als divuit anys es trasllada a Barcelona per accedir a la Universitat
Politècnica de Catalunya. Així, compagina els estudis universitaris amb
els d’educació de la veu, amb Pura
Gómez, i amb els de baix elèctric
i d’harmonia, amb Guillermo Prats.
En acabar la carrera d’enginyer tècnic
en telecomunicacions, especialista en

imatge i so, s’incorpora a la plantilla
de la televisió autonòmica com a tècnica d’explotació. Entretant, l’any
1988, comença a cantar a La Cova del
Drac de Barcelona, on rep el sobrenom de Big Mama. L’any 1992, després de sis anys treballant a TV3,
abandona la feina fixa per dedicar-se
exclusivament a la música.
De llavors ençà, Big Mama ha
participat a festivals de jazz i de blues
d’arreu. Entre ells, cal destacar els de
Marciac (95), Bayona (95), Monségur
(95), Sant Sebastià (95-00), Lisieux
(91), Orange (95), Megève (95), Getxo (91), Santiago de Compostel·la
(89-91-95-03), Còrdova (94), Santander (95), Cerdanyola del Vallès
(90-91-92-98-01-07), Barcelona (9294-01-02-06), Terrassa (89-90-9395-96-00-07), Madrid (San Juan
Evangelista) (91), Mantes-la-Jolie
(02-05), Chaumont (03), EscaldesEngordany (02-03), Le Pouliguen
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(04), Cognac (04), Condat-sur-Vienne (05) i Val d’Oise (06).
La seva discografia inclou els
següents treballs:
- Big Mama. Blues rooted (Discmedi/DM 4059-02), 2005.
- Big Mama & Joan Pau Cumellas. En el nom de tots (Discmedi/DM 825-02), 2003.
- Big Mama & Joan Pau Cumellas. Stir the pot* (Discmedi/DM
627-02), 2001.
- Big Mama & Joan Pau Cumellas
i Miquel Talavera. Tableau de blues
(Discmedi/DM 534-02), 2000.
- Big Mama Electric Band. Ser o no
ser (Discmedi/DM 356-02), 1998.
- Big Mama & Víctor Uris. El
blues de l’ombra blava (Discmedi/DM 179), 1996.
- Big Mama & Víctor Uris i Amadeu Casas. El blues de la inflació*
(Discmedi/DM 071), 1994.
- Big Mama & The Blues Messengers (Mas i Mas Records
003), 1993.
- Big Mama & The Blues Messengers. Blues, blues, blues! Enregistrat el 1992 (Discmedi/DM
107), 1995.
- Blues Reunion ‘90 (només se’n
van editar 500 còpies en format
k7). (Foc Nou/FN 161), 1990.
Altres:
- La companyia discogràfica nordamericana Putumayo Records
escull el tema No way out (Big
Mama & Víctor Uris) per inclore’l al disc Blues around the world

(Putu253-2), editat el juliol del
2006, en què participen artistes
de prestigi internacional com Taj
Mahal, Bonnie Raitt, Amar Sundy, Eric Bibb, Maria Muldaur,
Jarabe de Palo, Rory Block i
Habib Koité. Els beneficis obtinguts amb la venda del disc,
distribuït arreu del món, estan
destinats a ajudar músics amb
pocs recursos i músics víctimes
de l’huracà Katrina. Aquesta és
una iniciativa de la Music Maker
Relief Foundation, i cal destacar
que la cançó No way out està
escrita en català.
- A final del 2006, TV3 edita un
disc amb cançons incloses a la
sèrie «Porca misèria». Entre elles,
trobem Amor particular, de Lluís
Llach, enregistrada per Big Mama. La referència discogràfica és
Música Global 58906.
- També el 2006, Big Mama participa, amb la cançó Per al meu
amic, al disc d’homenatge a Joan
Manuel Serrat, editat per la
companyia Discmedi-Blau i titulat Per al meu amic... Serrat
(DM 4245-02).
- Aquest 2007, Big Mama és escollida Artista BluesCat 07 per
l’Associació de Festivals de Blues
dels Països Catalans. Així mateix, participa a la campanya
escolar «Anem al teatre», tot ensenyant blues als infants i apropant aquest gènere musical a
més de 5.000 nens i nenes de
cicle superior.

* Enregistrat a la sala Paper de Música de Capellades.
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LA VEU DE L’ANOIA,
DIA 18 DE MAIG DEL 2007

L’ENLLAÇ, DIA 17 DE MAIG DEL 2007

Altres Concerts
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C a p e l l a d e s, 2 d e j u n y d e l 2 0 0 7

ESPECIAL LUIGI BOCCHERINI
La Real Cámara
EMILIO MORENO, violí
ANTONIO ALMELA, violí
URKO LARRAÑAGA, violoncel barroc

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Trio per a dos violins i violoncel,
en Sol menor, op. 6/5, G. 93

LUIGI BOCCHERINI

Adagio — Rondeau. Allegro — Tempo di minuetto

Trio per a violí, viola i violoncel,
en Sol major, op. 54/2, G. 114

LUIGI BOCCHERINI

Allegro con moto — Tempo di minuetto — Rondeau. Allegro giusto

S EGONA
Trio per a dos violins i baix,
en Si b major, K. 271f

PART

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Adagio i minuet

Trio per a violí, viola i violoncel,
en Do major, op. 54/4, G. 116
Allegro con spirito — Andantino
Minuetto — Rondo. Allegretto moderato

LUIGI BOCCHERINI

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert d’avui dedicat a Luigi Boccherini amb una formació que es presenta per primera vegada a la sala: un trio de dos violins i violoncel, a càrrec de La Real Cámara, amb Emilio Moreno, violí, Antonio
Almela, violí, i Urko Larrañaga, violoncel barroc.
Per què aquest concert? Venint un dia de Barcelona amb cotxe, com de costum, anava escoltant Catalunya Música. En un moment determinat van posar
una música que em va agradar molt i, a continuació, Emilio Moreno l’explicava, i era el concert dedicat a Boccherini.
Jo tenia les seves dades perquè el gener del 2003 ens havia fet música vienesa amb clarinet i piano. Immediatament li vaig trucar i va quedar decidida la
sessió d’avui.
Val a dir que tenir amb nosaltres La Real Cámara és un privilegi, que rebem
gràcies a la seva adaptació. És un conjunt de categoria internacional que ha
obtingut premis tant en les seves actuacions en directe com en els enregistraments
per al segell Glossa.
Aquest reconeixement internacional fa de La Real Cámara una de les formacions amb més prestigi de les que interpreten música antiga.
El seu fundador i director no és altre que el violinista Emilio Moreno,
igualment fundador i director artístic del multipremiat i reconegut segell discogràfic Glossa. A més de tenir una agenda plena de concerts, ha realitzat cursos
i classes magistrals arreu del món. Ha publicat articles, estudis i edicions de
música espanyola, i actualment és professor del Conservatori de Granollers i
de l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Al costat del seu mestre, hi ha el violinista Antonio Almela.Va dedicar diversos anys a l’estudi del violí barroc i de la interpretació històrica assistint a cursos
amb destacats especialistes per centrar-se després en l’estudi del repertori dels segles
XVII i XVIII. Ha participat en nombrosos festivals nacionals i internacionals.
Completa la formació d’avui Urko Larrañaga, violoncel barroc. Format
sobretot al seu país, realitza un màster a França sobre música del segle XVIII. Obté
una beca per rebre classes magistrals de violoncel modern i barroc, i continua la
seva formació amb joves orquestres del País Basc, Espanya i França. En l’actualitat col·labora amb orquestres professionals, però com que la música de cambra és
una de les seves passions, realitza concerts a festivals en el seu país i a França.

I, encara que dos anys més tard, ens porten el programa commemoratiu del
segon centenari de la mort de Luigi Boccherini, completat amb un bombonet
del nostre estimat Mozart. Per passar una deliciosa vetllada.
No oblideu de desconnectar els mòbils!
Després, el refresc habitual.
Amb tots nosaltres, el trio de La Real Cámara amb:
Emilio Moreno, violí,
Antonio Almela, violí,
i Urko Larrañaga, violoncel barroc.

INTÈRPRETS
LA REAL CÁMARA
Creada, l’any 1992, amb la interpretació de la música espanyola com a
prioritat absoluta, La Real Cámara ha
actuat a festivals i a cicles de música
d’arreu de l’Estat i de l’estranger. Entre ells, cal destacar el Festival Internacional de Música de Granada, el
Festival Internacional de Música de
Torroella de Montgrí, els d’Ambronay, Montreux, Flandes i Nantes, els

Segles d’Or de la Música Espanyola,
els festivals de música antiga de Barcelona, les Açores, Bratislava i Praga,
Hèlsinki, etc.
A més, la formació ha estat convidada a tocar a l’Auditori de Barcelona i a l’Auditorio Nacional de
Madrid, i ha actuat a París, Bordeus,
Copenhaguen, Mèxic, Anvers, Lisboa, Roma, Sant Petersburg, Tòquio, Alemanya i els Països Baixos.
Tant els concerts com els enregistraments per al segell Glossa, els
quals han obtingut premis com el
Diapasó d’Or i el 10 du Répertoire,
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a França, el premi Vivaldi, a Itàlia,
i el premi al millor disc de l’any,
segons les revistes CD-Compact
(Espanya), Gramophone (Alemanya)
i Prelude i Ongaku (el Japó), han convertit La Real Cámara en una de les
formacions amb més prestigi de les
que interpreten música antiga.

EMILIO MORENO
Violí
Considerat un dels millors entre els
especialistes en música espanyola històrica, el violinista Emilio Moreno
va néixer a Madrid. Va estudiar amb
el seu pare, al Conservatori Superior de Madrid, i amb Enrique García Marco. A més, va cursar filosofia
a la Universitat Complutense de Madrid i, becat pel govern suís, va obtenir el diploma de solista a la Schola
Cantorum Basiliensis, sota la direcció
de Jaap Schröder.
Moreno actua regularment, com
a solista, arreu del món. A més, és
concertino a nombroses orquestres
barroques internacionals, membre i
col·laborador de prestigiosos grups
i solistes europeus i ha dirigit programes de música espanyola a Europa, el Japó, els Estats Units i Mèxic.
Així mateix, és viola solista de l’Orquestra del segle XVIII d’Amsterdam.
Reconegut amb diversos guardons
nacionals i internacionals pels seus
enregistraments, Emilio Moreno és
fundador i director artístic del segell
discogràfic Glossa. Alhora, és funda-

EMILIO MORENO

dor i director de La Real Cámara i de
l’orquestra barroca El Concierto Español. A més, ha publicat articles, estudis i edicions de música espanyola.
Actualment és professor del Departament de Música Antiga de l’Escola Superior de Música de Catalunya
i del Conservatori de Granollers. A
part, ha realitzat cursos i classes magistrals a llocs com Budapest, Amsterdam, París, Sant Petersburg, Mèxic,
Nova York, Hong Kong i Tòquio.

ANTONIO ALMELA
Violí
Un cop acabats els estudis al Conservatori de Múrcia, va dedicar diversos
anys a l’estudi del violí barroc i de la
interpretació històrica, tot assistint a
cursos amb Irmgard Schaller, Jaap
Schröder, Emilio Moreno i Enrico
Gatti. A més, fou alumne de François
Fernandez i se centrà en l’estudi del
repertori dels segles XVII i XVIII.

Almela ha participat a nombrosos
festivals nacionals i internacionals i ha
tocat amb formacions com Músicos
del Buen Retiro, La Real Cámara,
A Piacere, Ricercar Consort, El Concierto Español i l’orquestra barroca
de Sevilla. Així mateix, ha encapçalat
el grup Affetti Armonici i el quartet
Brunetti.
Regularment, la Universitat de Santiago de Compostel·la el convida a donar classes de perfeccionament.

URKO LARRAÑAGA
Violoncel barroc
Neix, el 1979, a Azpeitia, on comença els estudis musicals per, als dotze
anys, traslladar-los al Conservatori
Superior de Música de Donostia. Allí
estudia violoncel amb Roman Jablonski fins que, el 1996, se’n va a París com a alumne de Michel Strauss.
Durant aquesta estada a França, s’interessa per l’estudi de la música antiga i realitza un màster sobre música

ANTONIO ALMELA

del segle XVIII a Les Académies Musicales de Saintes, el qual fou dirigit
per Philippe Herreweghe i on rebé
classes d’Ageet Sweistra.
Premiat amb la beca «Nicanor
Zabaleta», participa a classes magistrals de violoncel modern i barroc
impartides per Jaap Ter Linden, Frans
Helmersson, Lluís Claret, Bruno
Cockset i Reiner Zipperlin.
Urko Larrañaga es forma a orquestres de joves com la Jove Orquestra d’Euskadi, la JONDE i la
Jeune Orchestre de l’Atlantique. Així
mateix, col·labora amb orquestres
professionals com l’Orchestre des
Champs Élysées i l’Orquestra Simfònica d’Euskadi. Tot i això, la música
de cambra és una de les seves passions, i realitza concerts amb grups
com La Chapelle Royale i Forma
Antiqua, a més de participar a concerts, a recitals i a festivals com el de
Saintes o la Quincena Musical de
Donostia.

URKO LARRAÑAGA
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I
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Marta Valero, mezzosoprano
Francisco Poyato, piano

P RO G R A M A
SOMIA

I SOMRIU

«Moltes persones es perden les petites alegries mentre esperen la gran felicitat.»
PEARL S. BUCK

Us presentem un programa fresc amb què us volem oferir aquestes petites
alegries.
Cançons amb etiqueta d’amor i humor, somiadores, alegres, lleugeres i divertides, extretes d’operetes, de música de cabaret, de musicals, cançons
infantils, chanson francesa, boleros... Compositors com Berstein, Crumb,
Rossini, Satie, Mompou, Weill, Kosma –entre d’altres– ens mostren una
música despreocupada, amb textos que engloben temàtiques ben diverses: des
del tractament de sentiments –diríem– «profunds», com l’amor o l’odi, fins a
la «banal» però divertida explicació d’una recepta de cuina.

«Les obres d’art es divideixen en dues categories: les que m’agraden
i les que no m’agraden. No conec cap altre criteri.»
ANTON PÀVLOVITX TXÈKHOV

Hem escollit cançons que ens agraden, amb la intenció que gaudiu del
recital, que somieu i –perquè no– somrigueu amb nosaltres!
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P RIMERA

PART

I hate music!

LEONARD BERNSTEIN

(cicle de cinc cançons de nens per a soprano)

My mother says
Jupiter has seven moons
I hate music!
A big Indian
I just found out today
Three early songs
Night
Let It Be Forgotten
Wind Elegy

GEORGE CRUMB

La chanson du bébé

GIOACHINO ROSSINI

La bonne cuisine

LEONARD BERNSTEIN

(receptes per a veu i piano)

Queues de Boeuf
Tavouk Guenksis
Civet à Toute Vitesse
Tendrement
Je te veux

ERIK SATIE

S EGONA

Tres comptines

PART

FREDERIC MOMPOU

Dalt d’un cotxe hi ha una nina
Aserrín, aserrán
Pito, pito, colorito

Youkali
Die Ballade vom angenehmen Leben
Wie lange noch?
Somewhere
La vie en rose
Les feuilles mortes

KURT WEILL

LEONARD BERNSTEIN
LOUIGUY
JOSEPH KOSMA

Contigo en la distancia

CÉSAR PORTILLO

El vestir d’en Pasqual

JOAN VILADOMAT

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert especial, anomenat pels seus intèrprets
Somia i somriu. Aquests són Marta Valero, mezzosoprano, i Francisco Poyato,
piano.
En Francisco Poyato podríem dir que és un habitual de la sala, sobretot
com a professor del curs de Lied i també perquè en diverses ocasions l’hem sentit
en concert i hem pogut asseborir el seu art, la seva sensibilitat i la seva musicalitat. És allò que diu el mestre Ros-Marbà: molts toquen, pocs fan música, i
el Francisco Poyato és d’aquests pocs. A més, és un gran pedagog: ho confirma
la seva experiència al Mozarteum de Salzburg, el seu mestratge actual a
l’Escola Superior de Música de Catalunya i en els cursos de Lied que se celebren en aquesta sala anualment.
Precisament ha estat en aquests cursos que hem conegut la Marta Valero, fa
uns quants anys i, una alumna privilegiada, ho és tant que l’any passat va finalitzar els estudis de cant a l’ESMUC amb matrícula d’honor. I ja, imparable,
entra en el terreny de l’òpera, en el de la música contemporània i, fent un pas
més enllà, en el de la música avançada i l’art multimèdia en el seu onzè festival
internacional. Actuacions a la resta de l’Estat espanyol, Portugal, Suïssa i
Alemanya, en espais prestigiosos, avalen una trajectòria encetada amb empenta
i brillantor i que desitgem que no pari.
Quant al programa, després de citar la Pearl Buck, «moltes persones es perden
les petites alegries mentre esperen la gran felicitat», ells ens diuen que en la sessió
d’avui ens volen oferir aquestes petites alegries. Més que un concert, és una proposta artística per fer-nos passar una vetllada divertida amb música d’allò més
variada, inclosa una lleugera posada en escena, com podeu apreciar en aquest escenari, i potser fins i tot una certa dosi teatral mentre es van desgranant les cançons.
Un petit incís: l’última cançó que figura en el programa s’havia de suprimir,
per això ja no és en el cançoner. Per tant, l’última serà El vestir d’en Pasqual.
Després, us oferirem el refresc habitual.
Amb tots nosaltres:
Marta Valero, mezzosoprano,
i Francisco Poyato, piano.
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INTÈRPRETS
MARTA VALERO
Mezzosoprano
Nascuda a Manresa, va començar els
estudis de música al Conservatori
Professional de Música de la seva ciutat. Paral·lelament, es va llicenciar en
Dret per la Universitat Autònoma de
Barcelona. El 2006 finalitza amb matrícula d’honor els estudis de cant a
l’Escola Superior de Música de Catalunya, sota el mestratge d’Assumpta
Mateu i, posteriorment, d’Enedina
Lloris. Ha ampliat la seva formació
realitzant cursos de Lied amb M. Shirai, A. Mateu i F. Poyato a la sala
Paper de Música de Capellades.
Enguany ha guanyat el Concurs
Mirna Lacambra, que li ha permès
participar a l’Onzè Curs de Professionalització dedicat a l’òpera La
Cenerentola de G. Rossini, amb representacions al Teatre La Faràndula de Sabadell, a l’Auditori de
Barcelona, i a Terrassa,Vic i Blanes.
Ha cantat a l’òpera Lo Speziale de
J. Haydn, al Teatre Lliure de Barcelona, i en l’òpera Il Re pastore de W.
A. Mozart arreu de Catalunya. Ha
col·laborat amb l’Ensemble Elaios i
Lieder Càmera en la producció de
Der Rose Pilgerfahrt, de R. Schumann, dins la Schubertíada de Vilabertran.
Dins el repertori de música contemporània, ha interpretat obres de
Joan Guinjoan al Festival «Musiques

d’aujourd’hui», a Perpinyà i a l’Auditori de Barcelona. Ha participat al
Festival d’Òpera de Butxaca (Barcelona) i a l’Onzè Festival internacional
de Música Avançada i Art Multimèdia
(Sonar).També col·labora amb el grup
de percussió Drumming a l’Auditori
de Barcelona, Porto i Faro (Portugal), i
al Teatro Albéniz de Madrid.
Ha participat en les següents estrenes: Primary colors d’Agustí Charles, a
l’Auditori Caixa de Catalunya de la
Pedrera; l’Oratori del Mil·lenari de Santa Maria d’Igualada, de Mn. Miserachs, a Igualada, i al Palau de la Música Catalana; Lorca al Piano d’Enric
Palomar, a l’Auditori de Barcelona; i
l’última producció ha estat l’òpera El
saló d’Anubis de Joan Albert Amargós,
a Winterthur (Suïssa), Darmstaat (Alemanya) i al TNC (Barcelona).

FRANCISCO POYATO
Piano
Va néixer l’any 1965 a Ginebra
(Suïssa). Realitzà els estudis superiors
de piano, composició i direcció d’orquestra a Barcelona i Badalona amb
professors com Josep Pons, Benet
Casablancas, Josep Soler i Salvador
Mas entre d’altres. Cursà l’especialitat de Lied amb Hartmut Höll i
Mitsuko Shirai a la Universität
Mozarteum de Salzburg, on, a més,
estudià fortepiano i interpretació
històrica amb Anthony Spiri. Ha
ampliat la seva formació pianística
amb Frédéric Gevers, Maria Curcio
i Dimitri Bashkirov, entre altres, i de
Lied amb Edith Mathis, Dietrich

MARTA VALERO

Fischer-Dieskau, Thomas Hampson
i Robert Holl.
És guanyador de diversos premis,
tant com a solista com en el camp
del Lied. Del 1995 al 2001 exerceix
de professor de repertori al Departament de Cant de la Universität Mozarteum de Salzburg, essent també
convidat com a docent a la
Sommer-akademie –acadèmia d’estiu– d’aquest prestigiós centre.
D’ençà de la creació, l’any 2001, de
l’Escola Superior de Música de
Catalunya hi imparteix l’especialitat
de Lied per a duos de cant i piano.
També ha fet cursos de Lied, cançó
catalana i «canción» a la Sala Paper
de Música de Capellades, als cursos
de la Schubertíada de Vilabertran i a
la Hochschule für Musik de
Karlsruhe. Ha format part de jurats
de concursos nacionals i internacionals de piano, cant, música de cambra i Lied a Espanya i Alemanya. Ha
estat integrant del Trio Mozarteum i

FRANCISCO POYATO

ha dirigit gups i orqueres de cambra.
És el pianista i director artístic de
l’Ensemble Elaios, grup de recent
creació dedicat a la música de cambra amb text, del qual formen part
Assumpta Mateu, Mitsuko Shirai,
Lluís Vilamajó, Xavier Sabata i
Thomas Ruf. Aquest grup s’ha presentat a la Schubertíada de Vilabertran 2005 amb èxit de crítica i
públic. Ha ofert concerts a Catalunya: Auditori de Barcelona,
Schubertíades de Barcelona i de
Vilabertran, Auditori Pau Casals del
Vendrell, Festival de Torroella de
Montgrí; Espanya: Auditorio de la
Maestranza de Sevilla, Festival
Manuel de Falla de Granada; Àustria: Mozarteum de Salzburg, Linz;
Alemanya: Baviera, Münster, Stuttgart; Croàcia: Sala Lisinzski de
Zagreb; França i Portugal. Ha enregistrat per a Catalunya Ràdio, Radio
2, Canal 33, la WDR alemanya i
Ràdio Zagreb.
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CANÇONER
PRIMERA PART
LEONARD BERNSTEIN
Odio la música
1. La meva mare diu que els nens vénen amb ampolles;
però la setmana passada em va dir que creixen en arbres especials.
Jo no crec en les cigonyes, tampoc!
Elles estan al zoo, ocupades amb els seus propis nens!
I què és això d’un arbre de nens, de totes formes?
El meu nom és Bàrbara.
2. Júpiter té set llunes, o són nou?
Saturn té un milió, un bilió, un trilió seixanta-nou;
I cada una és un petit sol, amb sis petites llunes al seu voltant!
Però nosaltres només en tenim una!
Ara pensa que bé que ens ho passaríem si en tinguéssim nou!
Seríem nou vegades més romàntics!
Els gossos bordarien «fràntic»!
Tindríem set marees a l’Atlàntic!
L’home a la lluna seria gegantí!
Però nosaltres només en tenim una!
3. Odio la música!
Però m’agrada cantar: la, di, da, da, di.
Però això no és música, no el que jo anomeno música.
No senyor.
Música és molta gent amb molts vestits,
fent molt soroll com a dones;
música és molta gent en una gran sala fosca,
on no saben realment què han anat a fer;
amb molts càrrecs, i moltes ínfules,
i moltes pells i diamants!
La música és una bajanada!
Odio la música!
Però m’agrada cantar: la, di, da, da, di.
4. Un gran indi i un petit indi estaven caminant pel carrer.
El petit indi era el fill del gran indi;
però el gran indi no era el pare del petit indi:
qui era?
La seva mare!

5. Avui he descobert que jo també sóc una persona, com tu:
m’agraden les pilotes; a molta gent li agraden les pilotes:
però tothom diu: «No és curiós? Li agraden les pilotes!»
Sóc una persona com tu!
M’agraden les coses que agraden a tothom:
m’agraden les coses suaus i les pel·lícules i els cavalls i
les coses calentes i les vermelles: a tu no?
Tinc molts pensaments;
com què hi ha darrere del cel;
i què hi ha darrere del que hi ha darrere del cel:
Però tothom diu: «No és dolça? Ho vol saber tot!» Tu no?
Naturalment sóc molt jove per saber totes aquestes coses
davant de tanta gent com tu;
però jo també sóc una persona!
Encara que tingui només deu anys;
Una persona també, com tu!

GEORGE CRUMB
Tres primeres cançons
Nit
Que bonica que és la nit!
Una frescor de rosada omple l’aire silent;
ni boires fosques, ni núvols, ni polsim, ni taca,
trenca la serenitat del cel.
En orbitada plena glòria allà lluna divina
roda a través de les profunditats blau fosc.
Sota el seu constant raig
el cercle desert s’estén,
com l’oceà rodó, cenyit amb el cel.
Que bonica que és la nit.

Deixa que això sigui oblidat
Deixa que sigui oblidat, com una flor és oblidada,
oblidat com un foc que una vegada estava tallant or,
Deixa que sigui oblidat per sempre i sempre,
El temps és una mena d’amic: ell ens farà vells.
Si algun cop demana, digues que va ser oblidat
fa molt de temps,
com una flor, com un foc,
com una callada petjada en una llargament oblidada neu.
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Elegia del vent
Només el vent sap que ell ha marxat,
només el vent s’afligeix,
el sol brilla, els camps estan sembrats, els ocells en parelles;
però jo vaig sentir el vent en els pins que ell plantà
i en els doblecs dels rínxols del cap.
Els seus acres desperten, cada any tornen,
però ell s’ha adormit, digué.

GIOACHINO ROSSINI
La cançó del bebè
Mama, el gran bebè et crida, té una pupa:
em dius que sóc bo quan vull anar a fer nones.
Vull confitures, són una bona llaminadura;
les groselles són madures, dóna-me’n, jo en vull, mama.
Vull llaminadures, tinc pupa, mama.
atxí, papa, mama, caca.
El bebè voldria la cançó del caçador de barba blava,
una música que fa molta por. Mama, la teva veu
tan dolça cantant això guanyarà Schneider i Thérèsa.
Atxí, pipí, mama, papa, caca.
La mama, bressolant-me, em diu la seva joia,
un dimoni, un trapella, quan prefereixo jugar.
Quan no sóc obedient em promet un càstig!
Llavors faig escàndol i funciona.
Vull llaminadures, tinc pupa, mama.
Atxí, papa, mama, caca.
Atxí, pipí, papa, mama, caca.

LEONARD BERNSTEIN
La bona cuina
Cues de bou
La cua de bou no és un assumpte que s’hagi de menysprear.
Per començar amb bastants cues de bou es pot fer carn d’olla passable.
Les cues que hem fet servir per fer la carn d’olla poden ser menjades
arrebossades, torrades i servides amb una salsa picant o tomàquet.

Pit de pollastre
Fer bullir un pollastre, del qual prendrem el pit;
el masegarem de manera que faci fils (es torni filamentós).

Civet a tota pressa
Quan tingui molta pressa, aquí té una manera de confeccionar
un civet de llebre que jo recomano!
Trinxar la llebre com pel civet ordinari; posar-la en una cassola
o un calder amb la seva sang i el seu fetge aixafat!
Mitja lliura de pit de porc –tallat a trossets–;
una vintena de cebetes –una mica de sal i pebre–;
un litre i mig de vi negre.
Fer bullir a foc alt.
Després d’uns quinze minuts, quan la salsa s’ha reduït a la meitat,
apropar un paper encès per encendre l’estofat.
Quan s’hagi apagat, lligar la salsa amb mitja lliura de mantega barrejada amb farina...
Serviu.

ERIK SATIE
Tendrament
D’un amor tendre i pur de manera que us recordi,
mireu el meu cor tremolós, el meu pobre cor de nen,
i heus ací, pàl·lida flor que amb les vostres mirades obriu,
la meva ànima que mor de vós i dels vostres ulls tan dolços.
La meva ànima és la capella, de nit i de dia,
davant la vostra gràcia immortal, prega de genolls el meu fidel amor.
Dins l’ombra i el misteri canta amorosament una dolça pregària
pagana, tan lleugera, és el vostre nom encantador.

Jo et vull
He comprès la teva angoixa, estimat,
i cedeixo als teus desitjos, fes de mi la teva mestressa.
Lluny de nosaltres la prudència, no més tristesa,
jo aspiro a l’instant preciós en què serem feliços; jo et vull.
No tinc queixes i no tinc més que un desig:
a prop teu, allà, ben a prop, viure tota ma vida,
que el meu cor sigui el teu, i el teu llavi el meu,
que el teu cos sigui el meu i que tota ma carn sigui teva.
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S EGONA PART
FREDERIC MOMPOU
Tres comptines
Dalt del cotxe
Dalt del coxe hi ha una nina
que repica els cascabells.
Trenta, quaranta, l’ametlla amarganta,
pinyol madur... Vés-te’n tu.

Aserrín, aserrán
Aserrín, aserrán
los maderos de san Juan
los de arriba sierran bien
y los de abajo también.
Al milano que le dan
bellotitas con el pan;
por la noche pan y pera
y otra noche pera y pan.

Pito, pito, colorito
Pito, pito, colorito,
dónde vas tu tan bonito?
A la cera verdadera,
pim, pom, fuera.

KURT WEILL
Youkali
És quasi a la fi del món, la meva barca vagabunda,
errant al caprici de l’onada em va conduir un dia.
L’illa és ben petita, però la fada que hi habita
gentilment ens convida a fer un volt.
Youkali és el país dels nostres desitjos.
Youkali és
la felicitat, és el plaer,
Youkali és la terra on marxen totes les preocupacions,
és, a la nostra nit, com un clar,
l’estel que hom segueix és Youkali.
Youkali és el respecte de tots els desitjos canviats,
Youkali és el país dels bells amors compartits,
és l’esperança que hi ha al cor dels humans,
l’alliberament que esperem per a demà.
Però és un somni, una bogeria,
no existeix Youkali!...

La balada de la vida agradable
Ens alaben la vida dels esperits elevats,
que viuen amb un llibre i res a la panxa,
en una cabana on rates roseguen,
guardi’m Déu d’aquests engruts!
Viure la vida simple, qui vulgui!
–entre nosaltres– ja en tinc prou d’això.
Cap ocellet d’aquí a Babilònia aguantaria
aquesta dieta un sol dia.
De què serveix la llibertat? No és còmoda.
Només qui en la opulència viu, viu agradablement!
Jo mateix em podria concebre perfectament
si preferís veure’m gran i solitari.
Però he vist aquesta gent de prop i llavors m’he dit:
a això hauries de renunciar.
Pobresa porta en part a saviesa, també a disgustos,
i l’audàcia a part de la fama, també esforços amargs.
Fins ara has estat pobre i solitari, savi i audaç,
però ara t’acomiadaràs de la grandesa.
Llavors se soluciona sol el problema de la felicitat:
només qui en la opulència viu, viu agradablement.

Quant de temps encara?
Et vull confessar que en aquella nit em vaig entregar a tu voluntàriament,
tu m’has tingut, m’has fet perdre el sentit, jo creia que no podria viure sense tu.
Tu m’has promès el blau del cel, i jo t’he cuidat com a un pare.
Tu m’has turmentat, m’has fet miques. Jo t’hauria posat la terra als peus.
Mira’m! Mira’m! Quan arribarà el dia en què et diré: s’ha acabat?
Quan arribarà el dia, ah, el dia que em fa por?
Quant de temps encara? Quant de temps?

LEONARD BERNSTEIN
En algun lloc
Hi ha un lloc per a nosaltres
en alguna part un lloc per a nosaltres
pau i tranquil·litat i aire obert
espera per a nosaltres
en alguna part.

Trobarem una nova manera de viure
trobarem un camí del perdó
en alguna part
hi ha un lloc per a nosaltres
una època i un lloc per a nosaltres.

Hi ha una època per a nosaltres
algun dia una època per a nosaltres
temps junts amb temps lliure
temps per mirar
temps per cuidar
algun dia, en alguna part.

Estreny la meva mà i estarem a mig camí
estreny la meva mà i et prendré allí
d’alguna manera
algun dia, en alguna part.
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LOUIGUY
La vida en rosa
Uns ulls que fan baixar els meus, un riure que es perd sobre la seva boca.
Aquest és el retrat sense retoc de l’home a qui jo pertanyo.
Quan em pren en els seus braços i em parla suaument jo veig la vida en rosa.
Em diu paraules d’amor, paraules de tots els dies, i això em fa alguna cosa.
Ell ha posat al meu cor una part de felicitat, i jo en conec la raó:
ell és per a mi, jo per a ell durant la vida,
ell m’ho ha dit, ho ha jurat per la vida,
i des que jo ho he percebut
sento en mi, mon cor que batega.

JOSEPH KOSMA
Les fulles mortes
M’agradaria tant que et recordessis dels dies feliços, quan érem amics,
en aquell temps la vida era més maca i el sol més brillant que avui.
Les fulles mortes cauen, veus, jo no he oblidat...
Les fulles mortes cauen, els records i les queixes també,
i el vent del nord se les emporta en la nit freda de l’oblit.
Veus que no he oblidat la cançó que em cantaves.
És una cançó que se’ns assembla, tu m’estimaves i jo t’estimava,
i nosaltres vivíem tots dos junts, tu que m’estimaves, jo que t’estimava.
Però la vida separa aquells que s’amen, dolçament, sense fer soroll,
i el mar esborra sobre la sorra les petjades dels amants desunits.

CÉSAR PORTILLO
Contigo en la distancia
No existe un momento del día
en que pueda olvidarme de ti.
El mundo parece distinto
cuando no estás junto a mi.

Y es que te has convertido
en parte de mi alma
ya nada me conforta
si no estás tú también.

No hay bella melodía
en que no surjas tú
ni yo quiero escucharla
cuando me faltas tú.

Más allá de tus labios,
del sol y las estrellas
contigo en la distancia
amado mío estoy.
Y es que te has convertido...

JOAN VILADOMAT
El vestir d’en Pasqual
El meu xicot, vestint, és tan original
que no té igual i crida l’atenció.
Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal
perquè en Pasqual fa sensació.
Va amb pantalons color de molsa,
gasta botins extravagants,
un bastonet de canya dolça
i un sobretodu amb farbalans.
Elàstics blaus subjectats amb candaus
porta el meu enamorat i el barret de costat,
de color verd, que és el que em perd.
I porta un gec, catacric, catacrec,
un gec d’astracan pelut, ribetat de vellut,
i a l’armilla hi duu cigrons per botons.
En Pasqual és en tot original, com cal!
Porta camisa amb la petxera de xarol
i un gira-sol es posa al trau el noi,
una cadena d’or xapada de llautó
i un mocador de pegamoi.
Amb xemeneia es fuma el puro
amb salfumant es renta els peus,
porta un rellotge que és de suro
i al dit un sello de Correus.
Elàstics blaus…
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NADAL

ELS PASTORETS
Cor Vivaldi

P RO G R A M A
Els pastorets, el musical (cantata per al Cor Vivaldi)
d’Albert Guinovart
Llibret de JORDI GALCERAN,
a partir de l’obra original de Josep M. Folch i Torres

COR VIVALDI: Petits Cantors de Catalunya
Cor de l’Escola IPSI de Barcelona
Arcàngel: Anna Fernández
Rovelló: Eulàlia Fantova
Narradora: Elisabeth Egea
Violí: Edurne Vila
Clarinet: Francesc Puig
Percussió: Ferran Armengol
Contrabaix: Guillermo Prats
Piano: Josep Buforn
Vestuari: Dressart
Direcció: ÒSCAR BOADA

1025

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda. Benvinguts al concert nadalenc.
Aquest any tenim la sort de poder-vos oferir Els pastorets, el musical, cantata composta per al Cor Vivaldi per Albert Guinovart. El llibret és de Jordi
Galceran a partir de l’obra original de Josep M. Folch i Torres. El teniu a les mans.
Res no pot ser més adient per a una sessió tan propera de la diada de Nadal.
També és una gran sort tenir avui en aquesta sala el Cor Vivaldi amb el seu
director Òscar Boada.
El Cor Vivaldi, petits cantors de Catalunya, porta quasi 19 anys d’existència
molt ben aprofitats, i ha obtingut importants premis nacionals i internacionals.
Ha estat pioner en la representació de l’òpera infantil a Catalunya i a la
resta de l’Estat espanyol. En aquest moment porten 6 òperes representades de
compositors tan diversos com Lamotte de Grignon, Menotti, Britten, Brotons,
etc. Ha actuat a festivals internacionals de prestigi i a les sales més emblemàtiques d’Europa.
El 2002 enceten un cicle propi que anomenen «Les Quatre Estacions del Cor
Vivaldi», oferint un concert diferent per a cada estació de l’any. A aquest efecte han
encarregat obres, entre les quals es troba la cantata d’avui, estrenada l’any passat.
I si a Catalunya tenim la sort que existeixi el Cor Vivaldi, és gràcies al seu
fundador i director Òscar Boada.
Format a Londres, ha col·laborat amb orquestres de prestigi internacional i
amb els més importants directors de l’actualitat. Ha obtingut diversos premis,
i és reconegut com un dels més destacats especialistes en cors de veus blanques.
Amb el Cor Vivaldi ha realitzat gires per Europa, l’Argentina i els Estats
Units, sempre amb gran èxit de crítica i públic.
La vostra massiva presència avui en aquesta sala n’és una petita mostra.
No volem acabar sense expressar el nostre agraïment a la Sra. Teresa Pont,
representant del Cor Vivaldi, que ha fet possible aquesta sessió, amb la qual es
retira del seu càrrec per començar una nova etapa de la seva vida. Que sigui per
molts anys, Teresa!
En acabar us oferirem el refresc habitual.
I ja només ens queda desitjar-vos un bon Nadal i sobretot un bon any 2008.

INTÈRPRETS
COR VIVALDI:
PETITS CANTORS
DE CATALUNYA
Creat l’any 1989, a l’Escola IPSI de
Barcelona, pel pianista i director Òscar Boada, el Cor Vivaldi ha esdevingut un punt de referència obligat a
tot l’Estat espanyol, i ha obtingut
primers i grans premis a importants
concursos nacionals i internacionals:
Cantonigròs, Tolosa, Arezzo (Gran
Premi «Città d’Arezzo»), Varna,
Montreux, Mendoza –Argentina–
(Gran Premio de la Provincia de
Mendoza), Xixona, Torrevella i el
Premi Comtal de Cultura per la seva
aportació amb més impacte per a la
promoció de la cultura.
Pioner en la representació de l’òpera infantil a Catalunya i a la resta de
l’Estat espanyol, ha posat en escena
Tom Sawyer de J. Elkus, Chip and his
dog de G. C. Menotti, La Flor de
R. Lamotte de Grignon, The Golden
Vanity de B. Britten, Els cinc dits de la

mà d’A. García Demestres i l’òpera en
dos actes El mercader de somnis de
Salvador Brotons, sobre un text de
Carmen Posadas, amb clar missatge
contra la droga. Des de l’any 2003
col·labora amb el Gran Teatre del
Liceu.
La seva trajectòria ascendent l’ha
portat a actuar als festivals internacionals de més prestigi i a les sales més
emblemàtiques d’Europa. Jugant amb
el seu nom i amb una de les obres
cabdals de Vivaldi, organitza, des del
2002, un cicle de concerts propis, «Les
Quatre Estacions del Cor Vivaldi»,
oferint un concert diferent a cada
estació de l’any. Dintre d’aquests cicles s’han fet les estrenes absolutes
d’obres comissionades pel mateix Cor
Vivaldi: Stabat Mater d’A. García Demestres (tardor 2004), Magnificat de
P. Bacchus (hivern 2005) i Els Pastorets, el musical d’Albert Guinovart amb
text de J. Galceran (hivern 2006). El
seu extens repertori, enregistrat en
tretze CD i tres DVD, comprèn obres
de totes les èpoques i estils. Ha enregistrat, a més, les bandes sonores de La
mala educación de Pedro Almodóvar,
i de Frágiles de Jaume Balagueró.
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ÒSCAR BOADA
Direcció
Licentiate of the Royal School of
Music en direcció coral, és director
de música de l’escola IPSI i el fundador i director del Cor Vivaldi: Petits
Cantors de Catalunya. Pianista titular
de l’Orfeó Català durant més de
tretze anys, ha col·laborat amb orquestres de prestigi internacional
i amb els més importants directors
de l’actualitat. Menció especial al
Premi Ciutat de Barcelona 1999, ha
obtingut el Premi «Reus» de composició per a veus infantils, i ha estat
guardonat al I Concorso Internazionale «Marielle Ventre» per a directors

de cor. Ha estat membre del jurat del
Festival Internacional de Música de
Cantonigròs, a Torrevella i a Tours
(França). Reconegut com un dels
més destacats especialistes en cors de
veus blanques i autor de diferents mètodes didàctics per a l’ensenyament
de la música a l’escola, és sovint requerit per a cursos, conferències i trobades internacionals.
La temporada 2003-2004 inicià
amb Tosca la seva col·laboració amb
el Gran Teatre del Liceu. Amb el
Cor Vivaldi ha realitzat gires per
diferents països d’Europa, així com
per l’Argentina i els Estats Units
d’Amèrica, sempre amb gran èxit
de crítica i públic.

ÒSCAR BOADA APLAUDEIX EL PÚBLIC DE PAPER DE MÚSICA,
PEL SEU COMPORTAMENT EXEMPLAR

ELS PASTORETS
Cantata per al Cor Vivaldi,
a partir de l’obra original de Josep M. Folch i Torres
Llibret: JORDI GALCERAN
Música: ALBERT GUINOVART
El Nadal és temps de tradicions. Entre l’escudella i la carn d’olla, entre la
missa del gall i les neules, entre el pessebre i els reis, a casa nostra no hi pot
faltar la representació d’Els Pastorets.
En rebre l’encàrrec de fer-ne una nova revisió pensada especialment per
al Cor Vivaldi, vam fer un repàs mental de les múltiples adaptacions que existeixen de la llegenda cristiana, però aviat ho vam deixar estar. No calia ser
massa originals en aquest cas. Les tradicions ho són per alguna cosa, i si hi ha
uns Pastorets que modernament han fet fortuna i que són en l’imaginari dels
espectadors, aquests són els d’en Folch i Torres. Els Pastorets d’en Lluquet i
d’en Rovelló, d’en Satanàs i de Llucifer, de les fúries infernals i de les calderes
de Pere Botero. Ben ràpidament vam tenir clar que nosaltres partiríem d’aquesta visió ingènua i deliciosa del naixement del fill de Déu. Ara bé, ja que
l’havíem d’explicar de nou, ho faríem a la nostra manera.
Així, un cop més, la valentia dels dos rabadans i el poder de les forces
celestials s’enfrontaran amb el dimoni i els seus exèrcits i, una vegada més,
aconseguiran que el naixement del Messies arribi a bon terme. Aquest cop,
però, serà en forma de cantata, amb un narrador que s’ho mirarà amb ulls
una mica escèptics i amb una música que ballarà entre el cel i la terra.
Que Déu ens perdoni.
ELS AUTORS
Contes
Prínceps, princeses
amb vestits fets de seda.

Contes de por
i contes per no tenir por.

Follets i nans,
follets i nans
que se’t pugen a les mans.

Fades que volen
en núvols de cotó.
Genis que porten
un sac ple de tresors.

Reis tan feliços
que al final sempre mengen anissos.
Però llops i bruixes,
gegants i monstres,
es mengen els nens per les postres.

Però sempre hi ha un dragó
per ficar-te dins d’un pou.
Contes de por
i contes per no tenir por.
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NARRADOR
Contes de por i contes per no tenir por. Avui és dia d’explicar el conte més gran que mai
s’ha explicat. A estones és un conte de por i a estones és un conte per no tenir por. Hi ha
qui diu que és el millor conte per no tenir por. Però també hi ha qui diu que és el conte
que fa més por. Se n’han dit tantes coses, d’aquest conte...

COR
Nit.
Vent.
Fred.
Por.

NARRADOR
Tot comença fa més de dos mil anys, una nit de tempesta, amb dos vailets, en Lluquet i en
Rovelló, que van cap a Natzaret a buscar feina de rabadans i, caminant, caminant, s’endinsen
gairebé sense adonar-se’n en el bosc més negre i ple de tenebres de tot el món...

COR
Nit.
Vent.
Fred.
Por.

NARRADOR
Els pobres vailets no saben que en aquest bosc hi ha la porta de l’infern i que aquesta nit la
porta s’obrirà i en sortirà el mateix dimoni, en Satanàs, acompanyat del seu ajudant Llucifer.

COR
Crits.
Veus.
Cops.
Por.

NARRADOR
Resulta que Satanàs ha sabut que aviat ha de néixer un infant que serà el fill de Déu.
I Déu, per si no ho sabeu, és el gran enemic de Satanàs. Sembla que vivien tots dos dalt
del cel i es van barallar, i Déu, que manava més, va enviar Satanàs a l’infern, que està sota
terra i és un lloc ple de foc i de fum i de dolor. Total, que Satanàs, lògicament, està molt
enfadat amb Déu, i aquesta nit vol començar la seva venjança, i per això puja a la terra.
Però no sap que just en aquest moment en Lluquet i en Rovelló passen per allà. Els dos
vailets, en veure que tot el bosc, i els arbres, i el vent, i els núvols foscos, i la lluna i les
estrelles, tremolen davant de Satanàs, s’amaguen espantats a sota d’unes mates. I escolten.

Guerra i odi
Guerra i odi,
mal i dolor.
Sang i espases,
crims i traïcions.
Ferides i nafres,
mort i destrucció.
Foc que ho cremi tot.
Tot abans que no neixi
aquest infant maleït.

Estendrem la misèria,
les pitjors malalties.
I tot per Satanàs.
Per sempre més.
Aquest infant no pot veure
ni la llum d’un sol dia.
I mai no la veurà.
I mai.

NARRADOR
Aquest és el pla de Satanàs: fer córrer el mal pel món com si el mal fos un llop rabiós i afamat.
Vol dominar tota la terra abans no pugui néixer aquesta criatura, el fill de Déu. Realment, el
dimoni té molt males intencions. I això és el que senten els dos vailets amagats entre les mates,
tremolant de por. Llavors, a en Rovelló no se li acut res més que agafar un tros de pa. I remenant el fons del sarró per trobar un crostó, li cau la bossa a terra, i, amb el soroll, Llucifer els
descobreix. I com és, em preguntareu, que en aquest moment terrible a en Rovelló se li acut
d’agafar un tros de pa? Doncs és molt fàcil, perquè a en Rovelló la por li fa venir gana. De fet,
tot li fa venir gana. Fins i tot menjar li fa venir gana. Bé, el cas és que Llucifer, traient fum per
les orelles, crida esverat: «Satanàs, senyor meu, aquí hi ha dos vailets». I Satanàs, que a més de
treure fum per les orelles també treu foc pels queixals, es tomba cap a ells, cridant: «Closques
de soques mortes! Qui sou vosaltres dos? Què és el que heu sentit?»

ROVELLÓ
No res. Perdoni. Disculpi, diu en Rovelló.

NARRADOR
«No m’enganyeu! Com és que no heu sentit res?»
Llavors, en Lluquet que és el més valent de tots dos, va i li deixa anar:

LLUQUET
No hem sentit res perquè som sords.

NARRADOR
«Sords? I si sou sords, com és que em contesteu?»

LLUQUET
Perquè només som sords d’una orella, cua llarga.

NARRADOR
«Ah, coques recuites! –renega Satanàs–. A mi les fúries infernals!» I amb aquest crit s’obren
cent forats al terra, i del fons del fons dels abismes, des del mateix infern, enmig de guspires
i espetecs, s’enlaira un exèrcit de dimonis.
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Fúries de l’infern
Som les fúries de l’infern.
Som els monstres infernals
i al caliu del foc etern
forgem pecats capitals.

I entre els homes fer triomfar
totes les baixes passions.
Som els fills de Satanàs.
És el nostre mestre.
i tenim el seu poder
per sembrar tots els pecats.

Som la força.
Som el llamp.
Som l’escòria.
Som l’espant.
Nostra feina és atiar
el mal i les perversions
i entre els homes fer triomfar
totes les baixes passions.

Visca, visca Satanàs.
Visca el que és maligne.
Som la força, som el llamp.
Cridarem amb fúria:
fúries infernals.

NARRADOR
I Satanàs ordena a les seves fúries: «Emporteu-vos aquests dos i feu-los coure dins de les calderes d’en Pere Botero fins que quedin ben fregits». I ja els dimonis els estan estirant de la
roba i duent-los cap a un gran forat quan, de sobte, una llum brillant com mil estrelles omple
el bosc talment com si hagués arribat el dia. Són els àngels.

COR

Torneu al foc

Dimonis
de pa sucat amb oli,
torneu
a les calderes,
que aquí
és Déu Nostre Senyor qui imposa.
I no ens toqueu el que no sona.
Dimonis
de pa sucat amb oli,
deixeu

lliures els nanos
i retorneu a les calderes,
que aquí és Déu el que governa.
O us penjarem per la cua
de l’arbre més alt del bosc.
Torneu a l’infern.
Torneu dins del cau.
Torneu al foc.

NARRADOR
I Satanàs i tots els seus dimonis, ajupits per la força dels àngels, corren acovardits a amagarse dins del seu cau.
I en LLUQUET li crida:
Avui hi hauràs de fregir pebrots, a la caldera, dimoni de pega.

NARRADOR
Però abans de desaparèixer pel clot, el dimoni crida: «Això encara no s’ha acabat, la guerra
tot just ara comença». Això vol dir que Satanàs encara no ha dit l’última paraula.
Però ara aturem-nos un moment. Anem uns quants mesos cap enrere, a un altre escenari, on
van tenir lloc uns fets que heu de conèixer per continuar endavant amb aquesta història. Uns
fets que són, com a mínim, delicats. Anem a pams. Som a Natzaret, aquest poblet que es troba
a un parell de dies del bosc. La Maria, una noia estupenda i molt bona persona, s’acaba de
casar amb el Josep, un fuster del poble, i, just després de les noces, rep una visita inesperada.

ARCÀNGEL
Salve, Verge Immaculada...

NARRADOR
Ja el tenim aquí. Aquest és l’Arcàngel Sant Gabriel, que ve a fer un anunci a la Maria.
Escoltem-lo.

ARCÀNGEL

La veu del vostre cor

Maria,
Verge Immaculada,
escolteu
la veu del vostre cor.
Maria,
reina beneïda,
és la veu
del cel
i de l’alegria.
Maria,
vós sou l’elegida,
i tots els àngels del cel cantarem a cor
la notícia de la vostra sort,
el cel ja ha fet la tria:
Maria,

sou mare
de Déu.
Tots els colors,
tota la llum que hi ha al sol,
tota la vida,
és dins de vós.
Tot el futur,
i l’esperança del món,
tota la fe,
reposa al vostre ventre.
Mare de la bondat.
Mare de la veritat.
Mare de Déu,
Nostre Senyor.

NARRADOR
Els arcàngels parlen una mica estrany, però el que li ha vingut a dir l’arcàngel a la Maria és
això, que està embarassada del fill de Déu. I aquesta és la part delicada, perquè aquest fill de
Déu també serà fill de la Maria i del Josep, el fuster amb qui s’ha casat. O sigui que, com a
família, com a pares, tenim a Déu, a la Maria i a en Josep. Són tres. És clar que no estem parlant del concepte tradicional de família. A veure si ho sé explicar. Déu, perquè el seu fill es
faci home, necessitava una mare que es quedés embarassada i el portés al món dels mortals.
I ha triat la Maria. Tècnicament, el que està fent la Maria és el que se’n diu mare de lloguer.
Déu fa créixer en Maria el seu fill fet home. Fins aquí, dius: correcte. Però, i Josep?, em preguntareu. Què en diu, de tot això, en Josep? Doncs Josep... Josep se sent molt honorat perquè
Déu ha triat la seva dona per tenir el seu fill. I no es fa més preguntes, en Josep. Perquè, a
vegades, fer-se massa preguntes no porta enlloc. Ell sap que això és un conte i que als contes
tampoc cal buscar-los massa la lògica. Als contes sempre hi ha coses... màgiques. I punt i
final.
Tornem al present. Sabem, perquè ens ho havia dit ell mateix, que Satanàs no s’havia rendit
i sabem també que ara, a més d’intentar escampar el mal per tot el món, ha agafat una mania
especial als nostres amics, a en Lluquet i a en Rovelló, a qui culpa de la seva derrota. Doncs
bé, per aconseguir endur-se’ls cap a l’infern, cosa que abans han impedit els àngels, ha elaborat una sofisticada estratègia. Ara Satanàs treballa amb el concepte «temptacions». Sap que
si aconsegueix que aquests vailets facin un pecat, les seves ànimes seran de la seva propietat.
Aquí potser faria falta una altra digressió per explicar el concepte «ànimes». Però ho deixa-
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rem per a un altre dia. Satanàs ha decidit començar per la més universal de les temptacions:
la cobdícia, els diners. Ai, els diners... Ja ho deia el meu avi: de l’única cosa que mai no se’n
té prou és de diners. I Satanàs i Llucifer ho saben.
Què han fet? Han tornat al bosc disfressats de vellets rics i carregats de monedes i, mentre
en Rovelló els espiava, han fet veure que enterraven un gran tresor sota terra. Després se
n’han anat. Què esperen? Doncs que el pobre Rovelló caigui en el pecat de la cobdícia, i així
ja el faran seu. Pobre Rovelló... Quina temptació... Un munt de monedes davant seu, i només
li cal estirar la mà per tenir-les a l’abast...

ROVELLÓ

Tens la sort de costat

Si en pogués
tenir només
pel preu
d’unes sabates noves.
Amb quatre monedes
ja en tinc prou
per ‘nar a comprar-me roba
i bosses de caramels,
xocolata,
plates de pastissos
i melindros.

Si en pogués
tenir només
pel preu
d’un gibrellet de crema.
Amb quatre monedes
ja en tinc prou
per a bons torrons i neules,
capses de galetes,
carquinyolis,
sacs de llonganisses,
botifarres.

Un grapadet,
només quatre o cinc,
i després córrer i no mirar enrere.
Només un grapat
i no es notarà,
en aquest sac hi ha dues mil monedes.

Un grapadet,
només quatre o cinc,
i després córrer i no mirar enrere.
Només un grapat
i no es notarà,
en aquest sac hi ha dues mil monedes.

Fica-hi la mà,
decideix-te,
vés de pressa,
tens la sort de costat.
Fica-hi la mà,
fes-ho de pressa,
ja no et caldrà ni treballar.
Pren els calés,
decideix-te,
cinc monedes
no es pot dir que és robar.
Fica-hi la mà.
Fes-ho de pressa.

Fica-hi la mà,
decideix-te,
vés de pressa,
tens la sort de costat.
Fica-hi la mà,
fes-ho de pressa,
ja no et caldrà ni treballar.
Pren els calés,
decideix-te,
cinc monedes
no es pot dir que és robar
Fica-hi la mà.
Fes-ho de pressa.

Només serà per ‘nar a comprar pa de pessic,
o coca de forner amb mel i mató,
no vull pas fer-me ric,
només és per dinar,
ningú no em pot dir que sigui un lladre.
No és robar...

Només serà per mitja lliura de pernil,
o per uns bons cigrons amb cansalada,
no vull pas fer-me ric,
només és per dinar,
ningú no em pot dir que sigui un lladre.
No és robar...

NARRADOR
I de tant pensar en el menjar que es compraria amb aquells diners, en Rovelló no se’n pot
estar i comença a gratar la sorra per buscar aquell sac de monedes, i cau de quatre grapes en
el pecat de la cobdícia. I així que rasca una mica allà on Satanàs i Llucifer havien amagat els
diners, s’obre un trau a la terra que comença a engolir-lo. I el pobre Rovelló crida com xai
davant del llop.

ROVELLÓ
Lluquet, ajuda!

NARRADOR
Els crits alerten en Lluquet, que corrents es llança per mirar de salvar el seu pobre company.
Li engrapa la mà i estira amb totes les seves forces, però dels peus del pobre Rovelló ja s’hi
han penjat dotzenes de petits dimonis que l’estiren cap a dins del forat. En Lluquet no pot
fer-hi res, no té prou força, però tampoc no pensa deixar anar la mà del seu amic, i així, sense
remei, a tots dos se’ls empassa la terra, i rodolant, rodolant, van a petar al mateix infern, just
entremig de les calderes d’en Pere Botero.

Cor de fúries
Som els fills de Satanàs.
És el nostre mestre,
i tenim el seu poder
per sembrar tots els pecats.

Visca, visca Satanàs.
Visca el que és maligne.
Som la força, som el llamp.
Cridarem amb fúria:
fúries infernals!

NARRADOR
I ja es disposen totes les fúries infernals a fregir en Lluquet i en Rovelló a dins de les calderes
d’oli bullent d’en Pere Botero. Aquest cop els àngels no poden pas salvar-los, perquè són ben
bé dins de l’infern i ells no hi poden arribar. Els pobres pastors ja senten l’escalfor del foc
als dits dels peus, ja se sent el crec-crec del carbó de les fogueres de l’infern, i el fum comença
a pujar-los cap al nas, se’ls fica dins dels forats del nas, i tant s’hi fica, dins del nas, que al
pobre Rovelló li ve un...

COR
Atxum!

NARRADOR
Això és un esternut. I en Lluquet, que és un vailet educat i que malgrat que està a punt de
ser rostit, no oblida les bones maneres, li respon amb un...

COR
Jesús!
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NARRADOR
En sentir aquesta paraula els dimonis, que ja tenien els cullerots plens d’oli bullent per tirarlos per sobre el cap dels pastorets, s’allunyen espantats. En Lluquet s’adona de seguida que
alguna cosa passa. Potser és l’esternut que els espanta?, i demana a en Rovelló que torni a
esternudar. Però en Rovelló ara no en té ganes i prou que va ensumant, però no hi ha manera que li vingui un altre esternut. En Lluquet, atabalat, agafa un grapat de cendra i li llança
al nas. I ara sí.

COR
Atxum!
Jesús!

NARRADOR
A còpia de sentir aquell nom, les fúries infernals queden com estabornides i els dos vailets
ho aprofiten per saltar de les calderes i pujar escales amunt fins que tornen a sortir a terra
ferma. Ni l’un ni l’altre van entendre en aquell moment per què un esternut espantava de
tal forma els dimonis. I és que ells no sabien que no era pas l’esternut el que els espantava,
sinó el «Jesús» que venia després, perquè ells no sabien que aquell nom, Jesús, serà el nom
del fill de Déu.
I ho serà ben aviat, perquè la Maria comença a trobar-se malament. I, a més, en el pitjor
moment, perquè ara ella i en Josep són al mig del carrer, en un poblet que es diu Betlem. En
Josep ha de buscar un lloc on arrecerar-se, però això no és tan fàcil. La Maria i en Josep truquen a totes les portes, però els prenen per pobres pidolaires i ningú no els deixa entrar a casa.
El naixement s’acosta, i sembla que el seu destí serà tenir el fill de Déu al mig del carrer.
Mentrestant, no gaire lluny d’allà, en Lluquet i en Rovelló, esgotats després de la seva lluita
als inferns, s’han quedat adormits sota un arbre. L’ocasió ideal perquè Satanàs i Llucifer tornin
a mirar de guanyar les seves ànimes. I l’atac de temptacions que ara han preparat desmuntarà
totes les seves defenses. Si abans havien temptat Rovelló només pel pecat de la cobdícia, ara
han reunit els set grans, tots set pecats capitals reunits per trencar la seva voluntat i despertarlos amb el cap ple de males intencions. I, així, Satanàs envia al bell mig dels somnis dels vailets,
tots els pecats, els set pecats capitals.

Els set pecats
COR
El primer pecat
és el pecat
de la luxúria.
Un desig de carn
que et posarà
fet una fúria.

LUXÚRIA
Pots tenir-ho tot
i començar
per la més maca.

Quina dona vols?
Digues el nom
i te la guanyes.
És el que sempre has desitjat,
demana i la tindràs.

COR
El segon pecat
és el pecat
de la peresa.
Haver de treballar
és una gran
estupidesa.

PERESA

GOLA

Jeure és el millor
i treballar
és una llauna.
No et caldrà fer res,
podràs dormir
tota la tarda.
És el que sempre has desitjat,
fer el manta i descansar.

Hora d’endrapar
i d’empassar
i de criar panxa.
És el que sempre has desitjat,
jalar sense parar.

COR
El tercer pecat
és el pecat
que fa l’enveja.
Mira al teu costat,
tot el que hi ha
tu t’ho mereixes.

ENVEJA
Tots els seus diners
podràs tenir.
El que ell posseeix
podràs gaudir.
És el que volies,
ser molt més que el teu veí.

COR
I ara el quart pecat
és un pecat per eminències,
és només per als grans,
és el pecat
de la supèrbia.

SUPÈRBIA
Tu ets meravellós,
i tots els altres
mitja merda.
És el que sempre has desitjat,
sentir que ets important.

COR
I el cinquè pecat
és el pecat
del gran golafre.
Tot t’ho pots menjar
tres-cents gelats
i deu mil pastes.

COR
I el sisè pecat
és el pecat
de l’avarícia.
Guarda el capital
i vés comptant
tota la vida.

AVARÍCIA
Molts i molts calés,
tindràs bitllets
dins d’una caixa.
Tots seran per a tu,
i mai ningú
no podrà gastar-se’ls.
És el que sempre has desitjat,
diners i propietats.

COR
I el darrer pecat
és el pecat
de sentir ira.
Si tots són babaus,
qui et pot culpar
si els tens mania.

IRA
I si res d’això
no és el que vols
ni el que t’agrada,
t’has de rebel·lar,
t’has d’emprenyar i enfurismar-te.
És el que sempre has desitjat,
fer crits i renegar.

COR
I d’aquests pecats
ningú no en fuig,
ningú no se n’escapa.
I en aquests pecats
si no hi cau l’un
hi caurà l’altre.
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NARRADOR
Però no. Els vailets, ara protegits per la força que els àngels els donen, no cauen en cap
de les temptacions. I prou que els ha costat, perquè en somnis han vist les noies més
maques, les viandes més bones i les bosses més plenes de diners... Però no han despertat
amb el cap ple de males intencions, només han despertat en sentir la veu de les corts celestials que vénen a portar-los un gran anunci.

COR D’ÀNGELS
Glòria a Déu a les altures.
Bons pastorets escolteu,
i d’alegria enjoieu
les vostres ànimes pures,
que en eixa nit memorable
ha nascut el Diví Infant
i essent ell el Rei més gran

son bressol és un estable.
La naixença celebrem
del Jesuset benvingut
i amb nostre cor commogut
l’adorarem a Betlem.
Per la nostra redempció
ha nascut a l’establia.
Glòria a l’infant de Maria
que ens porta la salvació.

NARRADOR
Efectivament, el Josep i la Maria, veient que ningú no els volia acollir, s’han refugiat en un
petit estable, i allà és on ha nascut el fill de Déu, Jesús. En Lluquet i en Rovelló, en saber la
bona nova, criden tots els pastors dels voltants, i recullen regals i viandes, i mantes i llenya
per fer foc, perquè la sagrada família tingui el que els faci falta. I tots els pastors dels voltants
caminen junts cap a l’establia de Betlem.

COR
A Betlem me’n vull anar.
Vols venir tu, rabadà.
Vull esmorzar.

A Betlem esmorzarem
i a Jesús adorarem.

NARRADOR
Però mentre els pastorets s’estaven acostant al pessebre, com ja us deveu imaginar, ¿qui no
ha parat quiet? Satanàs. Ha reunit un cop més les seves fúries, amb Llucifer al capdavant, per
llançar un atac definitiu contra l’infant que acaba de néixer. I ara, Satanàs, ja no està per
orgues, la seva idea és acostar-se en silenci fins a l’estable on s’han refugiat el Josep i la Maria,
i calar-hi foc. Dit i fet, amb la punta de la cua encesa com una torxa, en aquests moments,
Satanàs s’acosta al pessebre, renegant amb totes les seves fúries.

FÚRIES
Coques recuites!
Remusclos!
Becs de pioc!
Cucs de soca recorcada!

NARRADOR
I ja les flames comencen a calar foc a la palla que envolta l’establia quan, de sobte, ¿qui apareix
per salvar-los? El setè de cavalleria? Superman? Doraimon? Els bombers? No, molt millor que
tot això. És de nou l’arcàngel sant Gabriel, al capdavant del seu exèrcit d’ànimes pures.

COR
Acota el cap, serp odiosa
que, per confusió més gran,
ton orgull ha d’abaixar-se

Acota el cap
davant del Jesús infant.
Enfonsa’t en els abismes
per sempre més, Satanàs.

NARRADOR
I ara sí. Satanàs i tota la seva colla s’enfonsen per sempre més a les profunditats de l’infern,
just quan arriben en Lluquet, en Rovelló i tots els pastorets que encara són a temps per veure’ls acotar el cap i fugir a sota terra.

PASTORETS
–Bon viatge, cua llarga!
–No respireu gaire fum!

NARRADOR
I amb els dimonis vençuts definitivament, és hora que els pastorets donin els seus presents al
nen Jesús.

COR
Confitura de gerds,
panellets de pinyons,
tres ampolles plenes de llet
i llenya per fer un bon foc.
Per a Jesús nat a l’establia,
fill de Déu i Maria.
Una mica d’arròs,
i formatge i pa blanc.
Ja sabem que això no és molt,
sabem que això és molt poc,
però és tot el que tenim a la vida.
Accepteu-nos
aquests presents,
no tenim res més,
però els fem de tot cor.
Accepteu-nos,
senyors,
l’ofrena dels pastors.

De tot cor
Un cistell de bolets,
avellanes i nous,
una pell per no tenir fred,
i dues dotzenes d’ous.
Per a Jesús nat a l’establia,
fill de Déu i Maria.
Un bastó per a Josep,
i un coixí per al nadó.
Ja sabem que això no és molt,
sabem que això és molt poc,
però és tot el que tenim a la vida.
Accepteu-nos
aquests presents,
no tenim res més,
però els fem de tot cor.
Accepteu-nos,
senyors,
l’ofrena dels pastors.

NARRADOR
I el conte, aquest cop, sembla que acaba bé. Els dimonis han perdut i el nen ha pogut néixer,
finalment. Jesús, el fill de la Verge Maria, de Déu i de sant Josep. Un nen que farà carrera i
en sentirem a parlar. Però, quant de temps trigarà Satanàs a tornar a sortir del cau i a estendre
el mal pel món? Millor no pensar-hi. Ara és temps d’alegria. És temps de Nadal.
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COR

Temps de Nadal
És temps de neu i de trobades,
i de cançons.
És temps de festa i d’abraçades,
i de petons.
Els àngels baixen a la terra,
i l’esperança lluita contra el mal,
fins al final.
És temps de seure junts a taula.
És temps de Nadal.
Per un cop,
obre...
Per un cop
obre als altres el teu cor.
Com si fos,
tota aquesta història,
com si fos,
tota de veritat.
I tots germans,
tots,
agafem-nos les mans.
És temps de neu i de trobades,
i de cançons.
És temps de festa i d’abraçades,
i de petons.
Per un cop,
obre...
Per un cop
obre als altres el teu cor.
Com si fos,
tota aquesta història,

com si fos,
tota de veritat.
I tots germans,
tots,
agafem-nos les mans.
Caminarem plegats,
com si els contes fossin de veritat,
ens sentirem en pau,
sense enemics,
sense dimonis,
i farem realitat
un conte de Nadal.
Caminarem plegats,
com si els contes fossin de veritat,
ens sentirem en pau,
sense enemics,
sense dimonis,
i farem realitat
un conte de Nadal.
Per un cop,
obre...
Per un cop
obre als altres el teu cor.
Com si fos,
tota aquesta història,
com si fos,
tota de veritat.
I tots germans,
tots,
agafem-nos les mans.
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LA NARRADORA,
ELISABETH EGEA

L’ARCÀNGEL, ANNA FERNÁNDEZ,
I ROVELLÓ, EULÀLIA FANTOVA
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Altres Concerts
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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 8

ESPECIAL JOHANN SEBASTIAN BACH
Cristian Florea, violoncel

P RO G R A M A
P RIMERA

PART

Suite per a violoncel núm. 1, en Sol major, BWV 1007
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Minuet 1 i 2
Gigue

Suite per a violoncel núm. 5, en Do menor, BWV 1011
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte 1 i 2
Gigue

S EGONA

PART

Suite per a violoncel núm. 4, en Mi b major, BWV 1010
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gigue
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a la primera sessió de l’any, en la qual presentem un recital a càrrec de Cristian Florea. Interpretarà el que anomenarem la primera
part de les suites de Bach per a violoncel, atès que l’any vinent completarem,
amb un segon recital, les suites restants.
Alguna vegada, enmig d’una entrevista periodística, se m’havia preguntat
quina sessió considerava la millor de totes les que havia programat en aquesta
sala. Mai no m’he sabut pronunciar. Avui, en canvi, penso que amb les suites
del gran mestre de mestres, Bach, Paper de Música toca sostre.
Aquest matí, mentre anava preparant la sala, m’he recordat d’un concert (era
un quartet de corda guanyador del nostre concurs) al qual un Barça-Madrid,
coincidint en dia i hora, no va restar lluïment quant a l’audiència de públic. Uns
assistents habituals em comentaven: «És que aquest concert és un bombó».
En aquesta línia, diria que el proper concert de febrer amb el Trio
Mediterrani tocant Haydn, Mozart i
Schubert també serà com un bombó.
Crec, però, que amb Bach anem
més enllà. Si em permeteu, diria que
la d’avui és una sessió estrella.
I és tenir molta sort poder comptar
amb un violoncel·lista de gran talent
com és en Cristian Florea. Hem gaudit de la seva música diverses vegades
en aquesta sala, com a solista i com a
director. I li coneixem la seva personalitat enèrgica, brillant, magnètica, plena de vida.
Avui tindrem l’oportunitat de gaudir de tot el seu art en solitari.
Després us oferirem el refresc habitual.
Amb tots nosaltres, el gran violoncel·lista:
Cristian Florea.

INTÈRPRET
CRISTIAN FLOREA
Violoncel
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 Munic1982).
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,
CD, ràdio i televisió. Gairebé totes
les obres importants escrites per a
violoncel figuren en el seu repertori.
Compagina 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
Montpeller-Moscou o la Filarmónica de Monterrey (Mèxic), entre d’altres. Fundà la seva pròpia orquestra
de cambra, Kammerorchester Cristian Florea, a Friburg (Alemanya).
Actualment resideix a Catalunya,
exercint de violoncel·lista i pedagog.
És director titular de l’Orquestra de
Cambra Nacional de Moldàvia i director fundador de l’Orquestra Simfònica Europea Mediterrània.
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Altres Concerts
120
C a p e l l a d e s, 2 4 d e f e b r e r d e l 2 0 0 8

CONCERT

DE

TRIO AMB PIANO

Trio Mediterrani
PIERFRANCESCO FIORDALISO, violí
MARC GALOBARDES, violoncel
GENNADY DZYUBENKO, piano

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Trio amb piano núm. 39, en Sol major,
Hob. XV:25, «Zíngar»

FRANZ JOSEPH HAYDN

Andante
Poco adagio, cantabile
Finale. Rondo all’Ongarese. Presto

Trio amb piano, en Sol major,
K. 564

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Allegro
Andante con variazioni
Allegretto

S EGONA

PART

Trio amb piano núm. 1, en Si b major,
op. 99, D. 898
Allegro moderato
Andante un poco mosso
Scherzo. Allegro
Rondo. Allegro vivace

FRANZ SCHUBERT

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts a aquest concert que avui ens ofereix el Trio
Mediterrani, amb Pierfrancesco Fiordaliso, violí, Marc Galobardes, violoncel, i
Gennady Dzyubenko, piano.
Pierfrancesco Fiordaliso comença els estudis de violí als cinc anys. El 1991
aconsegueix el diploma d’alt perfeccionament amb la major puntuació. És premiat
en nombrosos concursos internacionals (Florència, Gènova, etc.). Manté una
intensa activitat concertística a Europa, els Estats Units i els Emirats Àrabs. Com
a concertino ha participat en importants produccions: un DVD amb les obertures
(que en italià es diu «Simfonies») de Verdi i La Bohème de Puccini a la Scala
de Milà. En l’actualitat és membre dels Solisti di Pavia, concertino de la simfònica
de Nascimbene i forma duo amb el pianista Manuel Ruiz.
Marc Galobardes, violoncel, inicia estudis musicals als vuit anys. Format a
Badalona, Holanda i Alemanya amb professors destacats, comença com a solista
de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya sota la direcció de Josep Pons. Ha
col·laborat amb bones orquestres a Espanya, Holanda i Alemanya. Molt actiu
dins del món cambrístic, ha estat membre del Quartet Kaba i de l’En-semble
Barcelona Collage, i ha ofert diversos concerts per Europa.També col·labora amb
el grup de música contemporània Barcelona 216. A més a més, actualment és
professor al Conservatori del Liceu de Barcelona.
Gennady Dzyubenko, piano, es graduà al Conservatori Txaikovski de
Moscou. Fou premiat en els concursos Rakhmàninov i Mussorgski. Essent posseïdor d’un extens repertori solista i de música de cambra (va tocar en aquesta sala
el 19 de juliol del 1997 amb en Joan Amils oferint un concert a dos pianos)
també ha col·laborat amb cantants del Teatre Bolxoi i amb nombrosos intèrprets
mundialment famosos. Els seus discos es retransmeten en diverses emissores russes
i també per la televisió estatal d’aquell país. Quant a la docència, ha participat en
el Curs Internacional de Música de Ripoll i actualment és professor a Barcelona,
a Camprodon i degà d’un conservatori a Moscou. En els seus concerts arreu
d’Europa i els Estats Units, el seu talent i la seva expressivitat han estat alabats,
i ha obtingut un èxit ben merescut.
Aquests són els integrants del Trio Mediterrani que avui ens porten un programa preciós: Haydn, Mozart i Schubert, per passar una tarda memorable.
Amb tots nosaltres, el Trio Mediterrani: Pierfrancesco Fiordaliso, violí,
Marc Galobardes, violoncel, i Gennady Dzyubenko, piano.

INTÈRPRETS
PIERFRANCESCO FIORDALISO
Violí
Neix l’any 1972 i comença a estudiar
violí a la primerenca edat de cinc
anys. Ha estat alumne d’A. Pelliccia,
F. Mezzena, W. Blockbergen, A. Stern,
Z. Gilels, a Boston. També ha estudiat
amb Ilia Grubert.
L’any 1991 va aconseguir el diploma triennal internacional d’alt
perfeccionament amb la major puntuació en l’AMP. Ha seguit diversos
cursos amb mestres ben coneguts,
com V. Libermen, F. Gulli, P. Vernikov, en violí, i F. Rossi, B. Mezzena
i Cassard, en música de cambra. És
premiat en nombrosos concursos internacionals (Stresa, Florència, Gènova, Catanzaro i altres).
Manté una intensa activitat concertística a l’estranger (França, Alemanya, Hongria, els Emirats Àrabs,
Espanya, els Estats Units, etc.). La seva
execució del segon concert de Paganini «La Campanella» va obtenir un
notable èxit de públic i de crítica.
Durant dos anys va tenir el paper
de concertino a l’orquestra simfònica
A. Toscanini de Parma, amb la qual,
sempre com a concertino, va participar en importants produccions, com
l’enregistrament d’un DVD amb les
simfonies de Giuseppe Verdi, des del
teatre de Busseto, sota la batuta de
R. Gandolfi, i de La Boheme de Gia-

PIER FRANCESCO FIORDALISO

como Puccini, sota la direcció de
Franco Zeffirelli, a la Scala de Milà.
Ha col·laborat molt sovint amb
l’Orchestra Filarmonica Marchigiana
i altres orquestres simfòniques, com la
RIAS a Berlín, l’Acadian Simphony
Orchestra, a Louisiana, l’Accademia
di Santa Cecilia, a Roma, la Sinfonica
Abruzzese, a L’Aquila. Ha tocat amb
regularitat, com a solista i Konzertmeister, amb orquestres de cambra
(Orchestra de Camera di Bologna, els
Archi di Firenze, els Solisti di Fiesole,
els Archi di Salerno, l’Orquestra de
Càmera Paisiello, la Milano Classica,
l’Officina Musicale) i, durant gairebé
deu anys, ha format part de l’Ensemble Zandonai, a Trento.
En l’actualitat és membre dels
Solisti di Pavia, orquestra de cambra
creada i dirigida per E. Dindo, i concertino de l’Orquestra Simfònica M.
Nascinbene.
Des del 2005 viu a Barcelona, és
membre del Trio Mediterrani i forma duo amb el pianista Manuel José
Ruiz.
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MARC GALOBARDES
Violoncel
Neix a Barcelona el 1974. L’any 1982
inicia els seus estudis musicals al
Conservatori Professional de Música de Badalona amb el violoncel·lista Mark Friedhoff.
Posteriorment, estudia amb Elias
Arizcuren a Utrecht (Holanda) i amb
Laurentiu Sbarcea, membre del
Quartet Orpheus, a Aachen (Alemanya). Del primer violí del quartet,
Char-les-André Linale, rep classes de
música de cambra durant 5 anys.
Ha estat violoncel solista de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, sota la direcció de Josep Pons.
Ha col·laborat amb orquestres
d’Espanya, Holanda i Alemanya, entre
les quals cal destacar l’Orquestra del
Gran Teatre del Liceu, l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya, la Düsseldorfer Symphoniker, la Brabants Kamerorkest,
la Niederreinischer Symphoniker,
l’Orquesta Sinfónica de Castilla y
León, etc.
Molt actiu dins del món de la
música de cambra, ha estat membre
del Quartet Kaba, i de l’Ensemble
Barcelona Collage, i ha ofert concerts
a Holanda (Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Laaren), la República Txeca
(Praga, Brno) i arreu de Catalunya.
Col·labora, també, amb el grup de
música contemporània Barcelona
216. Actualment forma part del Trio
Mediterrani i imparteix classes al
Conservatori del Liceu de Barcelona.

MARC GALOBARDES

GENNADY DZYUBENKO
Piano
Es graduà al Conservatori Txaikovski de Moscou amb el professor
M. Mezhlumov. Va cursar estudis de
postgrau amb els professors L. Vlasenko i M. Pletnev, al mateix conservatori.
Fou premiat en els concursos
Rakhmàninov i Mussorgski.
Des del 1980 és solista de piano
del Mosconcert i d’altres importants
representants russos, ja que posseeix
un extens repertori solista i de música de cambra.
Gennady Dzyubenko és, eminentment, solista, però també ha format part de The Romantic Trio
(Moscou), del Trio Mediterrani
(Barcelona), de duos amb Joan Amils
(piano) i Jordi Palau (flauta), ha treballat amb el famós compositor
luxemburguès Walter Civitareale i ha
col·laborat amb diversos cantants del
Teatre Bolxoi i amb nombrosos intèrprets mundialment famosos (Car-

GENADY DZYUBENKO

los Prieto, Yuri Nechaev, Gleb Nikolsky, etc.).
Ha actuat a Espanya, Alemanya,
França, Austràlia, el Japó, Letònia,
Hongria, Luxemburg, Portugal, Eslovènia, Croàcia i els Estats Units.
Els discos de Gennady Dzyubenko es retransmeten en diverses emissores russes com Ràdio Rússia, Ràdio
Orpheus, Mayak, Ràdio Internacional Russa, i també per la televisió
estatal russa. En l’àmbit internacional
ha actuat per a Ràdio França. La seva
discografia inclou discos de piano sol,
Russian Music of Art Nouveau, Liszt,
Mussorgski, Prokófiev (RCD D
30107, 2001), un altre disc amb el

pianista Joan Amils, Música d’Isaac
Albéniz (Ars harmonica 2000), i tres
discos amb el Trio Romàntic de
Moscou. Aquests últims obtingueren
crítiques excel·lents en diverses revistes musicals, com Diapason (París),
el setembre del 1995, i The Strad (Lon
dres), el desembre del 1995 i l’octubre
del 1996. Igualment, ha enregistrat un
CD amb el flautista Jordi Palau (RCD
30307) i les estacions de Txaikovsky
per a la firma Russian Disc.
Ha participat com a membre de
tribunal en concursos de piano, com
el Gina Bachauer a Salt Lake City
(USA), el Barcelona Junior o el Gina
Bachauer a Moscou.
Dzyubenko ha participat en el
Curs Internacional de Música de
Ripoll entre el 1994 i el 2001. Actualment és professor de l’escola de
música Luthier de Barcelona, del curs
internacional Isaac Albéniz de Camprodon i degà de la facultat de piano
del Conservatori Shnittke de Moscou.
Les seves nombroses gires per Europa i els EUA li han proporcionat un
èxit merescut, ja que la seva expressivitat i el seu talent han estat alabats
tant a Rússia com arreu del món.
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L’ENLLAÇ, DIA 21 DE FEBRER DEL 2008

Altres Concerts
12 1
C a p e l l a d e s, 1 9 d ’ a b r i l d e l 2 0 0 8

SESSIÓ

DE

FLAMENC

AlmaCalé
JUAN ANTONIO SANTIAGO «EL CAFELETE», cante
JOSÉ ANDRÉS, guitarra
JUAN SUÁREZ, cajón
AGUSTÍ ESPÍN, baix
OLGA AZNAR, bailaora
GLORIA PALOS, bailaora
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P RO G R A M A
Soleá
Farruca
Tangos
Alegría
Bulería
Fandango de Huelva
Soleá por bulería
Fi de festa

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a la sessió d’avui.
Damos también nuestra más afectuosa bienvenida a los amigos de
Murcia venidos especialmente para la ocasión.
Una sessió del més genuí flamenc a càrrec del grup Almacalé, format per:
Juan Antonio Santiago «El Cafelete», cante, José Andrés, guitarra, Juan Suárez, cajón, Agustí Espín, baix, Olga Aznar i Gloria Palos, bailaoras.
Acostumo a preparar la presentació amb els currículums dels músics davant
meu. Aquesta vegada, però, em sembla més apropiat el text que ens ha fet arribar la bona periodista especialitzada en música Mònica Pagès, que és el que us
hem enviat per correu i que teniu en el programa.Vegeu la pàgina següent.
No vull acabar sense expressar públicament el nostre agraïment al Sr. Joan
Mas de la sala «Los Tarantos» de Barcelona, que ens ha brindat la gran oportunitat de poder-vos oferir un espectacle de primera categoria.
Per no trencar el fil el programa es farà seguit. És possible que canviïn l’ordre
de les peces segons la inspiració.
Després, el refresc. Recordeu...
Amb tots nosaltres, el grup Almacalé amb:
Juan Antonio Santiago «El Cafelete», cante,
José Andrés, guitarra,
Juan Suárez, cajón,
Agustí Espín, baix, i
Olga Aznar i Gloria Palos, bailaoras.

INTÈRPRETS
ALMACALÉ
JUAN ANTONIO SANTIAGO
«EL CAFELETE»
Cante
JOSÉ ANDRÉS
Guitarra
JUAN SUÁREZ
Cajón
AGUSTÍ ESPÍN
Baix
OLGA AZNAR
Bailaora
GLORIA PALOS
Bailaora

EL FLAMENC EN ESSÈNCIA,
L’ART A LA SANG
En aquesta actuació, sentirem l’esperit més pur del flamenc a les palmes
i als tacons d’aquests joves artistes
que han heretat la força de la música
andalusa més profunda amb el domini de la tradició i l’energia de la joventut. Ens oferiran una varietat dels
diferents estils que conformen la música flamenca com la soleá, la farruca o
la bulería, acompanyats dels tres instruments més habituals com són la
guitarra, el baix i el cajón. Al seu costat, l’Olga, una joveníssima bailaora
que porta ben dins l’essència més
autèntica del ball flamenc i que electritza tothom que la veu. Almacalé és
un festival d’art a la sang que ens farà
vibrar de dalt a baix.

JUAN ANTONIO SANTIAGO «EL CAFELETE»

JOSÉ ANDRÉS

JUAN SUÁREZ

AGUSTÍ ESPÍN
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GLORIA PALOS

OLGA AZNAR
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Altres Concerts
12 2
C a p e l l a d e s, 1 4 d e j u n y d e l 2 0 0 8

JAZZ D’ARREL MEDITERRÀNIA
Estramp Jaç
ALFONS ROJO, guitarra, viola i trombó, IVÓ OLLER, trompeta
TONI ROCOSA, clarinet, saxòfon i tenora, QUICO SAMSÓ, bateria
MARCEL CASELLAS, contrabaix i direcció

P RO G R A M A
Introit
El testament
Pintorel·la

(inspirat en la cançó popular «El Testament d’Amèlia»)

Homenatge al contrapàs
Tallaferro i el trompetista
El camí de l’arrel
Transardana núm. 1
Homenatge al ball pla
El nouballpla
Rebatut torero
El poder del cant (balada)
Comparses i balls de plaça
Rumba de les gitanes de Sant Celoni
La Cucafera de Tarragona
Del Pirineu a l’Atlas
Cançó de pandero
Ball pla pirinenc
Tema berber amb rebatut
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P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al concert anual de jazz, aquesta vegada amb el complement «d’arrel mediterrània» que avui ens presenta Estramp Jaç, sota la direcció de Marcel Casellas, contrabaix, a qui s’afegeixen: Alfons Rojo, guitarra,
viola i trombó; Ivó Oller, trompeta; Toni Rocosa, clarinet, saxòfon i tenora;
Quico Samsó i Soler, bateria.
Marcel Casellas ens ha visitat altres vegades amb diferents formacions. Ell
és compositor i pedagog de la música tradicional catalana i creador de diverses
propostes musicals. Com a pedagog, ha creat i ha dirigit l’Aula de Música Tradicional i Popular de la Generalitat de Catalunya, i actualment és professor
d’improvisació a l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Alfons Rojo és component i fundador de l’Orquestra Galana, entre d’altres, i ha enregistrat amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona. Forma part de
diversos grups d’arrel-fusió, és pedagog i professor d’instruments de pua a l’esmentada Aula de Música.
Ivó Oller és llicenciat en Professional Music per la Universitat de Berklee,
als Estats Units. Ha actuat amb La Locomotora Negra, Barcelona Jazz
Orquestra, etc., i també participa en formacions de música lleugera com
l’Orquestra Plateria i altres.
Toni Rocosa ha estat abans a la sala, és intèrpret de tenora en cobles, i de
saxo i clarinet en musicals com els de Dagoll-Dagom, en projectes d’arrel-fusió
i en formacions de música clàssica (Simfònica de Sant Cugat) i música lleugera
(Orquestra Galana). També és pedagog.
Quico Samsó i Soler també ha estat a la sala, participa en nombroses experiències de música contemporània i jazz i en companyies de teatre i dansa, entre
les quals es destaquen com a molt properes els Comediants i la Lloll Bertran, etc.
I tots ells s’han reunit en aquesta proposta d’arrel-fusió que anomenen
Estramp Jaç, jazz d’arrel mediterrània.Ens diuen al començament del seu currículum que «en els concerts que ofereix Estramp Jaç s’escolten peces de nova
creació i melodies, ritmes i sonoritats pròpies del nostre entorn geogràfic i cultural, amb predomini d’espais per a la improvisació individual i col·lectiva».
Amb ells us deixem, doncs, per passar una grata vetllada.
Estramp Jaç, amb: Marcel Casellas, contrabaix i direcció; Alfons Rojo,
guitarra, viola i trombó; Ivó Oller, trompeta; Toni Rocosa, clarinet, saxòfon i
tenora, i Quico Samsó i Soler, bateria.

INTÈRPRETS
ESTRAMP JAÇ
Després d’una llarga experiència en
el camp de la improvisació –sobre
repertori jazzístic universal els uns,
i sobre repertori tradicional català
i mediterrani els altres–, els sis components d’Estramp Jaç s’han reunit
en aquesta proposta d’arrel-fusió.
En els concerts que ofereix Estramp Jaç s’escolten peces de nova
creació i melodies, ritmes i sonoritats pròpies del nostre entorn geogràfic i cultural, amb predomini
d’espais per a la improvisació individual i col·lectiva.

MARCEL CASELLAS
Contrabaix i direcció
Compositor i pedagog de la música
tradicional catalana.
Creador de diverses propostes musicals especulatives sobre la base de la

MARCEL CASELLAS

música lleugera d’arrel tradicional:
Transardània, Casellas-Sextet-Folk,
L’Orquestra dels Sons Essencials, La
Principal de la Nit, Estramp Jaç...
Creador i director (del 1992 al
2003) de l’Aula de Música Tradicional i Popular de la Generalitat de
Catalunya (AMTP). Professor d’improvisació en la música tradicional
i de conjunt d’arrel-fusió a l’Escola
Superior de Música de Catalunya.

ALFONS ROJO
Guitarra, viola i trombó
Component i fundador de l’Orquestra Galana, Quintet Fibonacci,
Quartet de mandolines de Barcelona. Enregistra amb l’Orquestra
Simfònica de Barcelona.
Component de diversos grups
d’arrel-fusió: Transardània, CasellasSextet-Folk.
Professor d’instruments de pua a
l’AMTP i coordinador de la seu de
Barcelona de l’AMTP. També és pedagog.

ALFONS ROJO
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IVÓ OLLER
Trompeta
Llicenciat en Professional Music per
la Universitat Berklee College of
Music (Boston, Estats Units).
Actuacions amb: Víctor Mendoza, Dani Nel·lo, La Locomotora
Negra, Barcelona Jazz Orquesta, La
Barcelona Big Latin Band, la Big
Band Jazz Terrassa.
Participació en formacions de
música lleugera: Orquestra Plateria,
David Civera.

TONI ROCOSA
Clarinet, saxòfon i tenora
Intèrpret de tenora en formacions
de cobla: Cobla Cornellà; de saxo i
clarinet en formacions de música
lleugera: Orquestra Galana; en projectes d’arrel-fusió: Transardània, Casellas-Sextet-Folk; en formacions de
música clàssica: Orquestra Simfònica
de Sant Cugat, i musicals: Dagoll
Dagom. També és pedagog.

TONI ROCOSA

IVÓ OLLER

QUICO SAMSÓ
Bateria
Participació en nombroses experiències de grups de música contemporània i jazz: Koniec, Transardània,
Moisés Moisés, Agustí Fernández,
Macromasa, Tiempo al Tiempo,
Ektal Ensemble, John Zorn, Hiroshi
Kobayahi, Orquestra del Caos, Big
Ensemble del Taller de Músics,
Obmuz, Bandàlix, Trio porqué me
toca, Pascal Comelade...
Participació en diverses companyies de teatre i dansa: Zotal Teatre,
Ballet Contemporani de Barcelona,
Comediants, Monty i Cia., Pep Tosar, Lloll Beltran, Mudances...

QUICO SAMSÓ
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L’ENLLAÇ, 12 DE JUNY DEL 2008

Altres Concerts
12 3
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 8

CONCERT

DE

PROFESSORS

VUITÈ CURS

DE LIED

Assumpta Mateu, soprano
Francisco Poyato, piano

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Myrten, op. 25
ROBERT SCHUMANN
Lied der Suleika (Cançó de Suleika), op. 25/9
Du bist wie eine Blume (Ets com una flor), op. 25/24
Liederkreis, op. 39
In der Fremde (A l’estranger), op. 39/1
Mondnacht (Nit de lluna), op. 39/5
Lenau-Lieder, op. 90
Meine Rose (Rosa meva), op. 90/2
Requiem, op. 90/7
Mörike Lieder
XVI. Elfenlied (Cançó dels elfs)
IX. Nimmersatte Liebe (Amor mai satisfet)

Goethe Lieder
IX. Kennst

du das Land? (Coneixes el país?)

HUGO WOLF

S EGONA
Combat del somni

PART

FREDERIC MOMPOU

Damunt de tu només les flors
Aquesta nit un mateix vent
Jo et pressentia com la mar
Fes-me la vida transparent
Ara no sé si et veig encar

Canciones amatorias

ENRIC GRANADOS

Mañanica era
No lloréis, ojuelos

Elegia eterna
Tonadillas
El tralalá y el punteado
El majo discreto

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts al Concert Inaugural del Vuitè Curs de Lied a càrrec dels seus professors Assumpta Mateu, soprano, i Francisco Poyato, piano.
Fent un molt breu resum del currículum de l’Assumpta Mateu destacarem
la seva formació musical, que comença a Manresa, continua a Barcelona i acaba
amb els estudis superiors de cant a la Universitat Mozarteum de Salzburg. Ha
guanyat diversos concursos internacionals de cant, en el seu repertori trobem
papers destacats en les òperes més importants, i també ha conreat l’oratori de
totes les èpoques. Ha estat convidada a cantar amb orquestres destacades del
país, Espanya i Europa, i ha actuat igualment en sales i auditoris importants
d’aquesta mateixa geografia. Ha treballat amb grans músics i també amb grans
directors d’orquestra, i en el camp de la docència és professora de cant i Lied a
l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Resumint també el currículum del Francisco Poyato destacarem igualment el
principi, la continuació i el final de la seva formació musical a Manresa, Barcelona
i Salzburg. Ha guanyat diversos premis com a solista i en el camp del Lied. Del
1995 al 2001 ha estat professor en el Mozarteum de Salzburg. Ha format part
de jurats de concursos nacionals i internacionals de piano, cant, música de cambra

i Lied a Espanya i Alemanya. Ha dirigit grups i orquestres de cambra, ha ofert
concerts en el nostre país, Espanya i Europa i ha enregistrat per a ràdio i televisió
en aquests mateixos llocs geogràfics. En el camp de la docència és professor en l’especialitat de Lied a l’Escola Superior de Música de Catalunya.
A part d’aquests resums de currículums que vaig fent a les presentacions
d’un quant temps ençà, i per sobre de tot, vull destacar 2 punts essencials:
Tant l’Assumpta com el Francisco són 2 músics d’un talent excepcional i
formen duet des de fa més de 20 anys, és a dir, han crescut i s’han format junts,
amb una perfecta compenetració, creant així una de les formacions de Lied més
sòlides del país, la millor.
Fa un parell d’anys un alumne em deia: no sabeu la sort que teniu de poder
fer un curs de Lied de tanta qualitat! Oh i tant si ho sabem! Com també sabem
la sort de poder-vos oferir un concert amb aquesta parella extraordinària, criada
a la veïna ciutat de Manresa, que són l’Assumpta Mateu i el Francisco Poyato.
Recordeu-vos de desconnectar els mòbils. Si no ho heu fet, ara és el moment,
i serviu-vos de les «gominoles» de menta per evitar el sorollet de desembolicar
caramels.
Us deixem amb aquest duo de Lied molt estimat per nosaltres, que són:
Assumpta Mateu
i Francisco Poyato.
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INTÈRPRETS
ASSUMPTA MATEU
Soprano
Nascuda a Manresa, estudia violí, cant
i l’especialitat d’òpera a Barcelona,
segueix els estudis superiors de cant
a la Universität Mozarteum de Salzburg i cursa l’especialitat de Lied amb
Mitsuko Shirai i Hartmut Höll.
És guanyadora de diversos concursos internacionals de cant.
Des de la seva primera època
d’estudiant treballa amb el pianista
Francisco Poyato, amb qui ha configurat un dels duos de Lied més
sòlids del país.
Entre els seus papers d’òpera destaquen: Poppea a L’Incoronazione di
Poppea de Monteverdi, Procri i Filena a Gli amori d’Apollo e di Dafne de
Cavalli, Grilletta a Lo Speziale de
Haydn, Silberklang a Der Schauspieldirektor, Zerlina a Don Giovanni i
Susanna a Le Nozze di Figaro de Mozart, Adina a L’Elisir d’Amore i Norina a Don Pasquale de Donizetti,
Musetta a La Bohème de Puccini, Adele a Die Fledermaus de Strauss, Rosaura a El giravolt de maig de Toldrà,
Isabel a L’Atlàntida de Falla i Blumenmädchen al Parsifal de Wagner.
Ha conreat també l’oratori de
totes les èpoques.
Ha estat convidada a cantar amb
les següents orquestres: la Simfònica

de Barcelona i Nacional de Catalunya, la Simfònica del Liceu, la
Sinfónica de Madrid, la de Radio
Televisión Española, la de la Comunidad de Madrid, la Filarmónica de
Bogotá, la Gulbenkian de Lisboa,
l’Arcata Kammerorchester de Stuttgart, la Kölner Rundfunk Orchester, l’English Chamber Orchestra,
l’Orquesta Barroca de Sevilla, l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, l’Orquestra de Cadaqués i la
Würtembergische Kammerorchester,
entre d’altres.
Ha actuat al Palau de la Música, a
l’Auditori i al Liceu de Barcelona, al
Teatro de la Zarzuela i a l’Auditorio
Nacional de Madrid, al Teatro de la
Maestranza de Sevilla, a l’Auditorio
de Galicia, al Gran Teatro de Córdoba, al Teatro Calderón de Valladolid, al Théâtre de l’Opéra de Lilla,
a l’Auditorio León de Greiff de Bogotà, a la Liederhalle de Stuttgart, a
la Kölner Philharmonie, a la Kaisersaal de Frankfurt, al Barbican Center
de Londres, a la Sala Nezahualcóyotl
de Mèxic, etc.
Ha treballat amb Montserrat Torrent, Eric Schneider, Anne Le Bozec
o Wolfgang Meyer, i amb els directors d’orquestra Salvador Mas, García Navarro, Ros-Marbà, Alberto
Zedda, Christopher Hogwood, Ralf
Gothoni, Pablo González, Wolfgang
Weigl, etc.
És professora de cant i de Lied a
l’Escola Superior de Música de Catalunya.

FRANCISCO POYATO
Piano
Va néixer l’any 1965 a Ginebra
(Suïssa). Realitzà els estudis superiors
de piano, composició i direcció d’orquestra a Barcelona i Badalona amb
professors com Josep Pons, Benet
Casablancas, Josep Soler i Salvador
Mas entre d’altres. Cursà l’especialitat de Lied amb Hartmut Höll
i Mitsuko Shirai a la Universität
Mozarteum de Salzburg, on, a més,
estudià fortepiano i interpretació
històrica amb Anthony Spiri. Ha
ampliat la seva formació pianística
amb Frédéric Gevers, Maria Curcio
i Dimitri Bashkirov, entre altres, i de
Lied amb Edith Mathis, Dietrich
Fischer-Dieskau, Thomas Hampson
i Robert Holl.
És guanyador de diversos premis,
tant com a solista com en el camp
del Lied.
Del 1995 al 2001 exerceix de
professor de repertori al Departament de Cant de la Universität Mozarteum de Salzburg, essent també
convidat com a docent a la Sommerakademie –acadèmia d’estiu–
d’aquest prestigiós centre. D’ençà de
la creació, l’any 2001, de l’Escola
Superior de Música de Catalunya, hi
imparteix l’especialitat de Lied per a
duos de cant i piano. També ha fet

cursos de Lied, cançó catalana i «canción» a la Sala Paper de Música de
Capellades, als cursos de la Schubertíada de Vilabertran i a la Hochschule für Musik de Karlsruhe.
Ha format part de jurats de concursos nacionals i internacionals de
piano, cant, música de cambra i Lied
a Espanya i Alemanya.
Ha estat integrant del Trio Mozarteum i ha dirigit grups i orquestres
de cambra. És el pianista i director
artístic de l’Ensemble Elaios, grup
de recent creació dedicat a la música
de cambra amb text, del qual formen
part Assumpta Mateu, Mitsuko Shirai, Lluís Vilamajó, Xavier Sabata
i Thomas Ruf. Aquest grup s’ha
presentat a la Schubertíada de Vilabertran 2005 amb èxit de crítica i
públic.
Ha ofert concerts a Catalunya:
Auditori de Barcelona, Schubertíades de Barcelona i de Vilabertran,
Auditori Pau Casals del Vendrell,
Festival de Torroella de Montgrí;
Espanya: Auditorio de la Maestranza
de Sevilla, Festival Manuel de Falla
de Granada; Àustria: Mozarteum de
Salzburg, Linz; Alemanya: Baviera,
Münster, Stuttgart; Croàcia: Sala
Lisinzski de Zagreb; França i Portugal. Ha enregistrat per a Catalunya Ràdio, Radio 2, Canal 33, la
WDR alemanya i Ràdio Zagreb.
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C O M E N TA R I M U S I C A L*
PRIMERA PART
ROBERT SCHUMANN
De Robert Schumann (1810-1856) s’han escollit dues cançons de la seva
època de joventut (Myrten, op. 25), fresques i franques; dues més de la
seva època de maduresa (Liederkreis, op. 39), que correspon al seu moment
de major producció; i dues de l’etapa en què ja estava malalt i que traspuen
un ambient més dens i cru (Lenau-Lieder, op. 90).
Lied der Suleika

Cançó de Suleika

Wie mit innigstem Behagen,
Lied, empfind’ ich deinen Sinn!
Liebevoll, du scheinst zu sagen,
dass ich ihm zur Seite bin.

Amb el més íntim delit,
cançó, rebo el teu sentit!
Plena d’amor sembles dir
que estic al seu costat.

Dass er ewig mein gedenket,
seiner Liebe Seligkeit
immerdar der Fernen schenket,
die ein Leben ihm geweiht.

Que ell sempre pensa en mi
i que sempre regala la felicitat del seu amor
a la que, de lluny estant,
li dedica una vida.

Ja, mein Herz, es ist der Spiegel,
Freund, worin du dich erblickt;
dieser Brust, wo deine Siegel
Kuss auf Kuss herein gedrückt.

Sí, el meu cor és el mirall
on tu et mires, amic;
en aquest pit, bes a bes,
s’hi impregna el teu segell.

Süsses Dichten, lautre Wahrheit
fesselt mich in Sympathie!
Rein verkörpert Liebesklarheit,
im Gewand der Poesie.

Dolços versos, pura veritat,
m’encadenen en simpatia!
Claredat d’amor feta cos
en el vestit de la poesia.

Du bist wie eine Blume

Ets com una flor

Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Poeta: Heinrich Heine (1797-1857)
Du bist wie eine Blume
so hold und schön und rein;
ich schau’ dich an, und Wehmut
schleicht mir ins Herz hinein.

Ets com una flor,
tan dolça i bonica i pura;
et miro, i la malenconia
se m’escola endins del cor.

Mir ist, als ob ich die Hände
aufs Haupt dir legen sollt’,
betend, daß Gott dich erhalte
so rein und schön und hold.

És com si t’hagués de posar
les mans sobre el cap
i pregar que Déu et conservi
tan dolça i bonica i pura.

* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.

In der Fremde

A l’estranger

Poeta: Joseph von Eichendorf (1788-1857)
Aus der Heimat hinter den Blitzen rot
Da kommen die Wolken her,
aber Vater und Mutter sind lange tot,
es kennt mich dort keiner mehr.

De la pàtria, de darrere de la resplendor rogenca,
d’allà vénen els núvols;
però el pare i la mare fa temps que són morts,
allà ja ningú no m’hi coneix.

Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit,
da ruhe ich auch, und über mir
rauscht die schöne Waldeinsamkeit,
und keiner kennt mich mehr hier.

Que aviat, ai, que aviat vindrà el temps callat,
llavors reposaré jo també, i sobre meu
mormolarà la bella solitud del bosc,
i aquí ja ningú no em coneixerà.

Mondnacht

Nit de lluna

Poeta: Joseph von Eichendorf (1788-1857)
Es war, als hätt’ der Himmel,
die Erde still geküßt,
daß sie im Blütenschimmer
von ihm nur träumen müßt.

Era com si el cel
hagués besat la terra en silenci,
i ella, en la lluïssor de la florida,
només pogués somiar en ell.

Die Luft ging durch die Felder,
die Ähren wogten sacht,
es rauschten leis’ die Wälder,
so sternklar war die Nacht.

L’aire caminava pels prats,
les espigues es bressolaven suaument,
xiuxiuejaven fluixet els boscos,
tan clara d’estels era la nit.

Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.

I la meva ànima estenia
enllà les seves ales,
volava per terres silents
com si volés cap a casa.

Meine Rose

Rosa meva

Poeta: Nikolaus Lenau (1802-1850)
Dem holden Lenzgeschmeide,
der Rose, meiner Freude,
die schon gebeugt und blasser
vom heissen Strahl der Sonnen,
reich ich den Becher Wasser
aus dunklem, tiefen Bronnen.

A la preciosa joia de primavera,
a la rosa, la meva alegria,
Que ja es vincla i empal·lideix
pel tòrrid raig del sol,
li ofereixo el gerro d’aigua
de la font fosca i profunda.

Du Rose meines Herzens!
Vom stillen Strahl des Schmerzens
bist du gebeugt und blasser;
Ich möchte dir zu Füssen,
wie dieser Blume Wasser,
still meine Seele giessen!
Könnt ich dann auch nicht sehen
dich freudig auferstehen!

Tu, rosa del meu cor!
que del callat raig del dolor
t’has vinclat i has empal·lidit;
voldria vessar als teus peus,
com aigua a la flor,
la meva ànima silent!
Encara que llavors no pogués veure
com ressuscites alegre!
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Requiem

Rèquiem

Poema catòlic antic
Ruh’ von schmerzensreichen Mühen
Aus und heißem Liebesglühen!
Der nach seligem Verein
Trug Verlangen,
Ist gegangen
Zu des Heilands Wohnung ein.
Dem Gerechten leuchten helle
Sterne in des Grabes Zelle,
Ihm, der selbst als Stern der Nacht
wird erscheinen,
wenn er seinen
Herrn erschaut im Himmelspracht.

Descansa de l’esforç de tants dolors
i de la roent cremor d’amor;
el que demanava anar vers la santa unió
ha marxat cap a l’estatge del sagrat.

Per al just brillen estels clars
en la cel·la de la tomba,
per a ell, quan ell mateix brilli com un estel,
quan vegi el seu senyor,
brillarà la magnificència del cel.

Seid Fürsprecher, heil’ge Seelen!
Heil’ger Geist, laß Trost nicht fehlen.
Hörst du? Jubelsang erklingt,
Feiertöne,
darein die schöne
Engelsharfe singt:

Intercediu per ell, ànimes santes;
Esperit Sant, no deixis faltar el consol;
Sents? Ressona un cant de glòria,
sons de festa, allà dins canta la bella arpa
dels àngels:

Ruh’ von schmerzenreichen Mühen
aus und heißem Liebesglühen!
Der nach seligem Verein
trug Verlangen
ist gegangen

Descansa de l’esforç de tants dolors
i de la roent cremor d’amor;
el que demanava anar vers la santa unió
ha marxat cap a l’estatge del sagrat.

HUGO WOLF
El compositor austríac Hugo Wolf visqué entre el 1860 i el 1903. A l’escola
suspenia, del conservatori l’expulsaren per mal comportament. Fou segon
mestre de capella a Salzburg i després cantor del cor. A Viena fou famós i
odiat com a crític. Va morir boig, volent conèixer Hugo Wolf.
És el compositor de Lied més important del seu segle. Admirat sobretot
per l’absoluta comunió que aconsegueix entre paraula i música. No fa concessions; juga, plora i riu de veritat en les seves obres.
Entre els poetes que Wolf escull per a les seves composicions, convé destacar un Mörike ple d’humor i sensibilitat, gairebé desconegut a la seva
època, i el clàssic i celebèrrim Goethe.

Elfenlied

Cançó dels elfs

Poeta: Eduard Mörike (1804-1875)
Bei Nacht im Dorf der Wächter rief: «Elfe!»1
Ein ganz kleines Elfchen im Walde schlief –
wohl um die Elfe!–
Und meint, es rief ihm aus dem Tal
bei seinem Namen die Nachtigall,
oder Silpelit hätt ihm gerufen.
Reibt sich der Elf die Augen aus,
begibt sich vor sein Schneckenhaus
und ist als wie ein trunken Mann,
sein Schläflein war nicht voll getan,
und humpelt also tippe tapp
durchs Haselholz ins Tal hinab,
schlupft an der Mauer hin so dicht,
da sitzt der Glühwurm, Licht an Licht.
«Was sind das helle Fensterlein?
Da drin wird eine Hochzeit sein:
Die kleinen sitzen beim Male
und treiben’s in dem Saale;
da guck ich wohl ein wenig ’nein!»
–Pfui, stösst den Kopf an harten Stein!
Elfe, gelt, du hast genug?
Guckuck! Guckuck!

De nit, al poblet, el sereno cridà: «Les onze!»1
Un elf petitet dormia al bosc quan van tocar
les onze
i cregué que de la vall
un rossinyol el cridava pel seu nom,
o que Silpelit l’havia cridat.
L’elf es frega els ulls,
surt de la seva caseta de cargol,
i és com si anés begut,
perquè no havia dormit prou
i tintinejava flip, flop
baixant pel tronc de l’avellaner cap a la vall,
s’esmunyia ben arrambat a la paret,
allà seia la cuca de llum, llum vora la llum.
«Què és aquella finestra il·luminada?
Hi deuen celebrar unes noces:
els petits seuen a taula
i festegen a la sala.
Vaig a mirar una mica a dins!»
–Ui!– es dóna un cop de cap amb la pedra
[dura!
Eh, elf, no en tens prou?
Cu-cuc! Cu-cuc!

Nimmersatte Liebe

Amor mai satisfet

Poeta: Eduard Mörike (1804-1875)
So ist die Lieb! So ist die Lieb!
Mit Küssen nicht zu stillen:
Wer ist der Tor und will ein Sieb
mit Eitel Wasser füllen?
Und schöpfst du an die tausend Jahr,
und küssest ewig, ewig gar,
du tust ihr nie zu Willen.

Així és l’amor! Així és l’amor!
Amb besos no es pot apaivagar:
qui es tan ruc de voler omplir
un colador amb aigua vanitosa?
I encara que pouis mil anys
i besis per sempre, per sempre més,
mai no podràs satisfer-lo.

Die Lieb, die Lieb hat alle Stund
neu wunderlich Gelüsten;
Wir bissen uns die Lippen wund,
da wir uns heute küssten.
Das Mädchen hielt in guter Ruh,
wie’s Lämmlein unterm Messer;
Ihr Auge bat: «Nur immer zu!
Je weher, desto besser!»
So ist die Lieb! Und war auch so,
wie lang es Liebe gibt,
und anders war Herr Salomo,
der Weise, nicht verliebt.

L’amor, l’amor té a cada moment
nous desitjos meravellosos;
ens mosseguem els llavis fins a ferir-nos,
avui que ens besàvem.
La noia aguanta amb tranquil·litat
com l’anyell sota el punyal;
Els seus ulls supliquen: «Sempre així!
Com més dolor, millor!»
Així és l’amor! I així ha estat
des que el món és món,
i el savi senyor Salomó
no va estimar d’una altra manera.

1

Les onze en alemany és «Elfe», exactament igual que el nom dels elfs.
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Kennst du das Land?

Coneixes el país?

Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Aquesta és una de les cançons de Mignon, un personatge del Wilhelm Meister
de Goethe, que gairebé no parla, però de sobte es posa a cantar amb profunda
malenconia. És una noieta d’uns dotze anys, malaltissa i visionària, que fou
raptada de molt petita de la seva Itàlia natal i obligada a treballar per a un
grup de saltimbanquis a Alemanya. El Mestre Wilhelm, en veure-la maltractada, la recull i estableix amb ella una estranya relació, barreja de paternalisme
i amor.
Coneixes el país on floreixen els llimoners,
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!
Kennst du das Haus, auf Säulen ruht sein Dach,
es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
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!
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!

en el fullatge fosc brilla l’or de les taronges,
una brisa suau bufa en el cel blau,
la murtra callada i el llorer que s’alça altiu?
El coneixes potser?
Cap allà, cap allà
vull anar amb tu, estimat meu!
Coneixes aquella casa? Sobre columnes reposa
[el sostre,
brilla la sala, resplendeix la cambra,
i, dretes, les figures de marbre em miren:
què t’han fet, pobra criatura?
La coneixes potser?
Cap allà, cap allà
vull anar amb tu, protector meu!
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 dragó;
s’estimba la roca i al seu damunt el torrent:
la coneixes potser?
Cap allà, cap allà va el nostre camí! Oh, pare,
[anem-hi!

S EGONA PART
FREDERIC MOMPOU
Josep Janés i Olivé (L’Hospitalet de Llobregat, 1913 - Els Monjos, Alt Penedès, 1959) fou editor i escriptor. Autodidacte, amb una gran iniciativa.Va dirigir
diverses publicacions catalanes dels anys trenta. Després de ser detingut per l’exèrcit franquista i empresonat entre 1939 i 1940, va fundar una de les editorials
més poderoses de la postguerra espanyola, l’empresa Josep Janés, Editor. Entre
els seus poemes, Tu (1934), Combat del somni (1937) i Dotze puntes seques
(1958).
En el Combat del Somni, Janés exposa com la mort d’un ésser estimat el fa
encara més proper, més present, com si desfer-se de les barreres del cos dugués
a una comunió més plena. Frederic Mompou hi posa música amb una sensibilitat sublim.
Combat del somni
1 Damunt de tu només les flors.
Eren com una ofrena blanca:
la llum que daven al teu cos
mai més seria de la branca.
Tota una vida de perfum
amb el seu bes t’era donada.
Tu resplendies de la llum
per l’esguard clos atresorada.
Si hagués pogut ésser sospir
de flor! Donar-me com un llir
a tu, perquè la meva vida
s’anés marcint sobre el teu pit.
I no saber mai més la nit
que al teu costat fóra esvaïda.

2 Aquesta nit un mateix vent
i una mateixa vela encesa
devien dur el teu pensament
i el meu per mars on la tendresa
es torna música i cristall.
El bes se’ns feia transparència,
si tu eres l’aigua, jo el mirall,
com si abracéssim una absència.

El nostre cel fóra, potser,
un somni etern aixís de besos
fets melodia i un no ser
de cossos junts i d’ulls encesos
amb flames blanques i un sospir
d’acariciar sedes de llir.

3 Jo et pressentia com la mar
i com el vent, immensa, lliure,
alta damunt de tot atzar
i tot destí.
I en el meu viure
com el respir.
I ara que et tinc
veig com el somni et limitava.
Tu no ets un nom ni un gest.
No vinc
a tu com a la imatge blava
d’un somni humà.
Tu no ets la mar
que és presonera dins de platges,
tu no ets el vent pres en l’espai.
Tu no tens límits; no hi ha, encar,
mots per a dir-te, ni paisatges
per ser el teu món, ni seran mai.
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Fes-me la vida transparent,
com els teus ulls; torna ben pura
la mà meva, i al pensament
duu-m’hi la pau.
Altra aventura
no vull, sinó la de seguir
l’estela blanca que naixia
dels teus camins. I no llanguir
per ser mirall d’uns ulls.
Voldria
ser com un riu oblidadís
que es lliura al mar, les aigües pures
de tota imatge amb un anhel
de blau. I ser llavors feliç
de viure lluny d’amors obscures
amb l’esperança del teu cel.

5 Ara no sé si et veig encar,
els ulls et miren i voldria
que això fos veure’t. Si sabia
que et veig i et sé, com fóra avar
de poder dir que cap mirall
del món ni l’aigua més serena
no et saben dir, que sols alena
un pit que estimi el que el cristall
no veu ni diu! Si fos així!
Que tu només fossis en mi!
Lluny dels meus ulls, tan limitada,
tan reduïda a gest, a esguard,
a imatge, a veu, que jo fos part
de tu, vivent per ma mirada.

ENRIC GRANADOS
D’Enric Granados (Lleida, 1867- Oceà Atlàntic, 1916), hem inclòs dues de
les seves Canciones amatorias a partir de textos dels grans poetes del Segle
d’Or, una cançó amb poema d’Apel·les Mestres i dues de les cèlebres
Tonadillas de Fernando Periquet, una mostra de la varietat dels seus gustos
i interessos i de la seva gran versatilitat. Ell mateix explicava: «... Això m’ha
causat alguns disgustos, arribant a rebre menyspreus i anònims en què se m’acusa d’escriure danses andaluses! Com si això fos un pecat... Jo em considero
tan català com el que més, però en la meva música vull expressar el que
sento, el que admiro i el que em sembli bé, sigui andalús o xinès».
Mañanica era
Romanç anònim
Mañanica era, mañana
de San Juan se decía al fin,
cuando aquella Diosa Venus
dentro de un fresco jardín
tomando estaba la fresca
a la sombra de un jazmín.

Cabellos en su cabeza,
parecía un serafín,
sus mejillas y sus labios
como color de rubí,
y el objeto de su cara
figuraba un querubín.

Allí de flores floridas
hacía un rico cojín,
de rosas una guirnalda
para el que venía a morir
lealmente por amores
sin a nadie descubrir.

No lloréis, ojuelos
Poeta: Félix Lope de Vega (1562-1635)
No lloréis, ojuelos,
porque no es razón
que llore de celos
quien mata de amor.

Quien puede matar
no intente morir,
si hace con reír
más que con llorar.

Elegia eterna

El majo discreto

Poeta: Apel·les Mestres (1854-1936)

Poeta: Fernando Periquet (1873-1940)

El papalló no li ha dit mai,
no gosa revelar-li son mal,
però glateix d’amor per una rosa
que idolatra a la brisa matinal.

Dicen que mi majo es feo.
Es posible que sí que lo sea,
que amor es deseo
que ciega y marea:
ha tiempo que sé
que quien ama no ve.

La brisa matinal enamorada
per la boira es desviu,
i la boira perduda i afollada
decandint-se d’amor adora el riu.
Mes ai!, el riu enjogassat fugia,
enjogassat de penyal en penyal,
la boira enamorada el riu seguia
i a la boira, la brisa matinal.
En tant, veient-se abandonada i sola,
s’ha desfullat la flor,
i al damunt d’aquell tronc sense corol·la
s’atura el papalló, clou l’ala i mor.

El tralalá y el punteado
Poeta: Fernando Periquet (1873-1940)
Es en balde, majo mío,
que sigas hablando,
porque hay cosas que contesto
yo siempre cantando.
Por más que preguntes tanto,
en mí no causas quebranto
ni yo he de salir de mi canto.

Mas si no es mi majo un hombre
que por lindo descuelle y asombre,
en cambio es discreto
y guarda un secreto
que yo posé en él
sabiendo que es fiel.
¿Cuál es el secreto que el majo guardó?
Sería indiscreto contarlo yo;
no poco trabajo
costara saber
secretos de un majo
con una mujer.
Nació en Lavapiés. ¡Eh! ¡Eh!
Es un majo, un majo es.
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Altres Concerts
12 4
C a p e l l a d e s, 1 5 d e n o v e m b r e d e l 2 0 0 8

SESSIÓ

DE

SARSUELA

Ruth Nabal, soprano
Manel Esteve, baríton
Manuel Ruiz , piano

P RO G R A M A
P RIMERA
La verbena de la Paloma
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PART

TOMÁS BRETÓN

Obertura
Dónde vas con mantón de manila

La alsaciana

JACINTO GUERRERO

Acude al reclamo

La dogaresa

RAFAEL MILLÁN

Miccone, acércate aquí

El barbero de Sevilla

G. GIMÉNEZ/M. NIETO

Ya nos une el arte

El barberillo de Lavapiés
Una mujer que quiere comprar

FRANCISCO A. BARBIERI

S EGONA
La leyenda del beso

PART

R. SOUTULLO/J. VERT

Intermedio

La canción del olvido

JOSEP SERRANO

Duo de Rosina y Leonello

Las hijas del Zebedeo

RUPERTO CHAPÍ

Carceleras

Luisa Fernanda

F. MORENO-TORROBA

Para comprar a un hombre

El maestro Campanone

GIUSEPPE MAZZA

Romanza

La del manojo de rosas

PABLO SOROZÁBAL

Hace tiempo que vengo al taller

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest concert a càrrec de Ruth Nabal, soprano, i
Manel Esteve, baríton, acompanyats al piano per Manuel Ruiz.
Fa temps que volíem repetir una sessió dedicada a la sarsuela, i quan el
Manuel Ruiz, a requeriment nostre, ens va proposar la Ruth Nabal i el Manel
Esteve, ens va semblar perfecte.
La Ruth Nabal ja va destacar en els estudis obtenint el premi d’honor de
cant en el Conservatori Superior del Liceu. Va debutar el 1997 al Palau i, des
de llavors, ja no ha parat: La flauta màgica, Il barbiere di Siviglia, La viuda
alegre, etc., quant a òperes. Pel que fa a sarsueles, a part de les del programa
d’avui, ha actuat en títols tan populars com Cançó d’amor i de guerra,
Doña Francisquita i La tabernera del puerto, entre altres.
Ha actuat a Barcelona als teatres Poliorama, Apolo, Romea,Tívoli, Nacional
de Catalunya i Gran Teatre del Liceu, i, a Madrid, a l’Albéniz i al Lope de
Vega, a part d’un extens recorregut per la resta de la geografia espanyola.
Manel Esteve es formà al Conservatori Municipal de Barcelona i s’ha perfeccionat amb personalitats internacionals, sobretot en el camp operístic. L’any
1997 debutà en la sarsuela amb títols, a part dels del programa, tan coneguts

com La revoltosa, Cançó d’amor i de guerra i diverses antologies. El 1999
entrà, per primer cop, com a solista, en l’òpera Il barbiere di Siviglia, a la qual
segueixen Rigoletto, Carmen, Madama Butterfly, etc. Al Gran teatre del
Liceu interpretà el paper de Papageno a La flauta màgica, en una producció
de Comediants. Ha interpretat papers de solista a Don Giovanni, La bohème, Le nozze di Figaro, Così fan tutte, L’elisir d’amore, etc.
Ha actuat, a Barcelona, en el Gran Teatre del Liceu i al Palau de la Música
Catalana; a Madrid, en el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela i l’Auditorio Nacional, i als teatres principals d’un bon nombre de capitals de l’Estat espanyol.
Manuel Ruiz també es formà al Conservatori del Liceu amb Pere Vallribera
i Cecilio Tieles, i obtingué el premi d’honor del grau superior de piano.Tot i que
pocs estudiants assoleixen aquest premi, es decantà cap a repertorista: a l’Aula
d’Òpera del Conservatori del Liceu, amb la gran soprano Enriqueta Tarrés (que
avui ens honora amb la seva presència i que ha format part del jurat del
Concurs de Paper de Música), i en cursos internacionals de cant. Ha participat
en el muntatge i la representació de diverses òperes en el Gran Teatre del Liceu
i ha estat director musical i pianista en altres.
Col·labora en concerts amb cantants solistes (recordem amb en Joan Martín
Royo, el gener del 2006 en aquesta sala), forma duo amb el violinista
Pierfrancesco Fiordaliso (violí del Trio Mediterrani que va actuar aquí el febrer
darrer), és membre del quartet Camerata Ensemble, ha estat assessor musical i
promotor de l’Editorial Boileau de Barcelona, i, en l’actualitat, és professor
d’Història de la Música al Col·legi La Farga.
Tres personatges rellevants del món musical per oferir-nos la música clàssico-popular de la sarsuela.

Després, el refresc habitual...
Amb tots nosaltres, per passar una gran vetllada:
Ruth Nabal, soprano,
Manel Esteve, baríton,
acompanyats al piano per Manuel Ruiz.
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RUTH NABAL
Soprano
Nascuda a Barcelona, realitzà els seus
estudis al Conservatori Superior del
Liceu de Barcelona, on va obtenir el
premi d’honor de cant. Ha estudiat
amb Carme Bracons, Elisa Jàvega i
Francisco Lázaro, i ha fet cursos amb
Paul Schilhawky, Kurt Widmer i Enedina Lloris. A més a més, ha fet estudis
universitaris en ciències de l’educació a la Universitat de Barcelona.
Debutà l’any 1997 amb Carmina
Burana, al Palau de la Música Catalana, dirigida per Pierre Cao, juntament amb l’Orquestra Simfònica del
Vallès i l’Orfeó Català; des d’aleshores duu a terme una àmplia activitat
en el món simfònic coral a Catalunya i a l’Estat espanyol.
La seva primera òpera fou Il segreto di Susanna de Wolf-Ferrari, també
el 1997, juntament amb el baríton
català Enric Serra. En aquest camp
cal destacar la seva actuació en obres
com La flauta màgica, de Mozart
(Reina de la Nit), a l’Auditori d’Ordino (Andorra); El rapte del serrall, del
mateix Mozart (Konstanze), al Teatre
Principal de Barcelona; Il barbiere di
Siviglia, de Rossini (Rosina), i La
viuda alegre, de Lear (Valencienne), a
Saint Genis (França). Debuta al Gran
Teatre del Liceu de Barcelona en la
temporada 1999-2000 dins la programació infantil amb La petita flauta

màgica, de Mozart (Reina de la Nit),
i amb aquesta producció realitza una
gira per tot Espanya en la qual canta
a teatres com el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Teatro Real de
Madrid, el Teatre Principal de València, el Festival de Granada, etc.
Ha participat en diferents sarsueles al Teatre Grec de Barcelona
(1996), com La verbena de la paloma,
amb direcció escènica de Calixto
Bieito; amb aquesta producció convé
assenyalar la seva actuació al Festival
d’Edimburg (Escòcia) l’any 1997.
Així mateix, ha participat en nombrosos títols, entre els quals es destaquen: El timbaler del Bruc, Cançó d’amor
i de guerra, Luisa Fernanda, Maruxa,
Doña Francisquita, La canción del olvido, La dogaresa, Marina, La tabernera
del puerto, etc.
Cal mencionar, d’altra banda, la
gravació d’un CD de música americana del segle XX, Gershwin to Ellington, amb la col·laboració del Quartet
de Clarinets de Barcelona i editat per
La Mà de Guido. Ha participat també
en diversos musicals com: Sweeney

MANEL ESTEVE

Todd, de Stephen Sondheim, producció del Centre Dramàtic de la
Generalitat de Catalunya al Teatre
Poliorama, al Teatre Apolo de Barcelona i al Teatro Albéniz de Madrid; El
somni de Mozart (Reina de la Nit), al
Teatre Nacional de Catalunya, amb la
companyia El Musical Més Petit, amb
la qual més tard col·labora de nou en
l’espectacle «Un cop més una mica de
música», al Teatre Principal i al Teatre
Romea de Barcelona. Amadeus (Reina de la Nit), al Teatre Tívoli de Barcelona, i El fantasma de l’òpera
(Carlotta), producció de la companyia
Stage Holding al Teatro Lope de Vega
de Madrid, són algunes de les produccions més destacades en la seva
trajectòria.

MANEL ESTEVE
Baríton
Va néixer a Barcelona el 28 d’agost
del 1978. En aquesta mateixa ciutat
va cursar els estudis de música al
Conservatori Municipal i els de cant
amb el baríton Vicenç Esteve. Ac-

tualment estudia amb Vicenç Esteve,
Eduard Giménez i Carlos Chausson.
Ha realitzat cursos de perfeccionament amb Bonaldo Giagiotti, Daniel
Muñoz, Cindy Sanner, Raquel
Pierotti, Ana Luisa Chova, Rolando
Panerai i Vicenç Sardinero. També ha
rebut els inestimables consells del
baríton Joan Pons.
A l’edat de catorze anys comença
a col·laborar amb diferents companyies professionals de sarsuela, on ben
aviat canta com a solista en papers
secundaris.
El seu debut amb un primer rol a
la sarsuela arriba l’any 1997, amb el
paper de Joaquín en La del manojo de
rosas, títol al qual segueixen La revoltosa, La verbena de la paloma, El barbero
de Sevilla (sarsuela), Cançó d’amor i de
guerra, La canción del olvido i diverses
antologies.
L’any 1999 col·labora per primera
vegada, com a solista, en una òpera,
Il barbiere di Siviglia, a la qual
segueixen Rigoletto, Carmen, Madama
Butterfly, La forza del destino, etc.
La temporada 1999-2000 debuta
al Gran Teatre del Liceu de Barcelona fent el paper d’Uberto a La serva
padrona. Al mateix teatre, l’any seguënt, interpreta el rol de Papageno
a La flauta màgica, en una producció
de Comediants, que es continua fent
de la temporada 2001-2002 a la 20062007. Televisió de Catalunya ha comercialitzat un DVD interactiu
d’aquesta coproducció de Comediants i el Gran Teatre del Liceu.
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MANUEL JOSÉ RUIZ SEGARRA

Ha interpretat, entre d’altres rols
solistes, Il barbiere di Siviglia, Don
Giovanni, La Bohème, Don Pasquale,
Le nozze di Figaro, Così fan tutte,
L’elisir d’amore, Il Conte Ory, etc.
Ha actuat als següents teatres:
Gran Teatre del Liceu (Barcelona),
Palau de la Música (Barcelona), Teatro Real (Madrid), Teatro de la Zarzuela (Madrid), Auditorio Nacional
(Madrid), Teatro de la Maestranza
(Sevilla), Arriaga (Bilbao), Campoamor (Oviedo), Calderón (Valladolid),
Euskalduna (Bilbao), Gran Teatro de
Córdoba, Teatre Principal de Palma
de Mallorca, Teatre Principal de
Menorca, Teatro Auditorio (La Corunya), entre d’altres.
Ha estat guardonat als concursos
internacionals de cant «Pedro Lavirgen» i «Manuel Ausensi».

MANUEL JOSÉ RUIZ SEGARRA
Piano
Fill d’Alpens (Barcelona), comença
els estudis musicals a Caldes de Mont-

bui i els continua al Conservatori del
Liceu de Barcelona sota el mestratge
de Pere Vallribera. Deixeble del concertista Cecilio Tieles, rep el premi
d’honor del grau superior de piano.
Treballa regularment el gran repertori vocal i cambrístic amb el mestre Àngel Soler i és deixeble de la
pedagoga i pianista Yiya Díaz, amb
qui aprofundeix en el mètode CosArt.
Ha estat repertorista de l’Aula
d’Òpera del Conservatori del Liceu
sota la direcció de Carme Bustamante. És pianista repertorista de la
soprano Enriqueta Tarrés. Col·labora
habitualment amb el Cor i l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, on
ha participat en el muntatge i la
representació de Le nozze di Figaro,
La bella durment, Enric VIII, el Concert
Strauss, Die Frau ohne Schatten, La
Traviata, Lady Macbeth de Msensk
i Kata Kabanová, sota la direcció dels
mestres P. Schneider, F. Haider,
A. Kopylov, E. Attl, W. Spaulding,
J. Jones i M. Barrera. És director
musical i pianista de les produccions
La petita flauta màgica i Hansel i Grettel, del Gran Teatre del Liceu.
Com a pianista repertorista participa en els cursos internacionals de
cant impartits per la soprano Carme
Bustamante, pel baix Bonaldo
Giaiotti, la soprano Renata Parussel,
el baríton Kurt Widmer i el tenor
Francisco Ortiz.
Col·labora en concert amb cantants solistes com Carlos Cosías, Joan

Martín-Royo, Maribel Ortega, Rocío Martínez, María Isabel Fuentealba
i Ruth Nabal, i també amb el violinista Assunto Nese. Recentment ha
gravat amb el baríton Ramon Contreras un disc (Aria Recording) amb
obres de Falla, Granados i Álvarez.
Forma duo amb el violinista italià
Pierfrancesco Fiordaliso i és director
artístic de l’Associació Concertante,
dedicada a la difusió en concert de la

música de cambra. És membre del
quartet Camerata Ensemble.
Fou becat per la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons per a la
realització d’un treball d’investigació
sobre la figura pedagògica del mestre
Pere Vallribera. Ha estat assessor musical i promotor de l’editorial de
música Boileau de Barcelona (19951999). És professor d’Història de la
Música al Col·legi La Farga.
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CONCERT

DE

NADAL

Filharmònica Estatal «Paul Constantinescu» de Ploies,ti
MARIA FLOREA, violí
CRISTIAN FLOREA, direcció

P RO G R A M A
P RIMERA
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PART

Kaiser-walzer (Vals de l’emperador), op. 437

JOHANN STRAUSS II

Champagne-polka, op. 211
Frühlingsstimmen
Vergnungszug

(Veus de primavera), op. 410

(El tren del plaer), op. 281

(vals)

(polca)

Feuerfest Polka (Polca dels ferrers),
per a orquestra, op. 269
An den schönen blauen Donau
op. 314 (vals)

JOSEF STRAUSS

(El Danubi blau),

S EGONA

JOHANN STRAUSS II

PART

Concert per a violí i orquestra.
en Re major, op. 77
Allegro ma non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace

JOHANNES BRAHMS

P R E S E N TAC I Ó
Ens deia ara el Cristian que aquest és l’auditori de la convivència.
Bona nit i benvinguts al concert nadalenc que aquest any celebrem coincidint
amb la diada de Sant Esteve.
Va a càrrec de la Filhàrmonica Estatal «Paul Constantinescu» de
Ploies,ti (Romania), sota la direcció de Cristian Florea. Com a solista en la
segona part, Maria Florea Sitjà.
Ploies,ti és una ciutat de 230.000 habitants amb una vida musical molt rica.
L’orquestra que avui ens visita neix com a tal el 1952. Amb ella ha treballat una
bona colla de directors que han contribuït al seu creixement i a la seva afirmació
artística en el nivell nacional i internacional. Ha fet gires per tot Europa, el Canadà, Corea del Surd etc., i l’han dirigida un grapat de directors i artistes famosos.
Pel que fa al director en aquesta ocasió, el també romanès establert a la veïna
vila d’Esparreguera, Cristian Florea, ha actuat força vegades en aquesta sala.
Li coneixem el seu talent genial, la seva vitalitat, la seva saviesa i experiència.
Tant és així que arran d’un problema de trompetista per tocar el Liszt anunciat,
dissabte passat, m’oferia la possibilitat de canviar la primera part per valsos i
polques. Això demostra, a més de les qualitats esmentades, l’envergadura del
mestre Cristian Florea.
La Maria Florea Sitjà, de catorze anys, va guanyar la darrera edició del
Concurs Paper de Música de Capellades: tot un rècord, d’edat i de talent. La
seva formació actual està en mans del prestigiós violinista Gonçal Comellas,
complementada amb la col·laboració d’uns pares convertits en magnífics pedagogs. El currículum diu que toca el violí des dels cinc anys. Crec que en la seva
formació hi ha una evolució molt ben dissenyada, a la qual la Maria ha anat
responent amb escreix. Només guanyar el nostre concurs ja és tot un repte. Els
més assidus als concerts de les 4 estacions sabeu el nivell que s’hi ofereix any
rere any, i en portem 19! El concert de Brahms que tocarà a la segona part són
paraules majors de la música universal. Però la Maria, superdotada, tot i la seva
joventut, per tocar Brahms, ens l’oferirà amb la qualitat d’una brillant guanyadora del Concurs Paper de Música de Capellades.
Un concert durant un vespre màgic, d’aquells que deixen empremta.
Llegia en l’entrevista de la contra a La Vanguardia del dilluns dia 8 del mes
corrent que les investigacions que es van duent a terme sobre la música, i espe-

cialment la música clàssica, permeten afirmar que fins i tot en certs casos ha arribat a curar una malaltia tan greu com el càncer. A partir d’aquestes experiències
terapèutiques pensem que avui sortirem d’aquest concert amb un benefici afegit
per a la nostra salut.
Després, el refresc habitual. Desconnecteu els mòbils, si us plau. Si no ho heu
fet, ara és el moment de desconnectar-los per gaudir d’una millor audició tots plegats.
Esperem que hagueu passat un feliç Nadal i us desitgem un bon 2009!
No vull acabar sense expressar públicament el nostre agraïment a la família
Florea-Sitjà, gràcies a la qual us podem oferir aquest magnífic concert.
Amb tots nosaltres, la Filharmònica Estatal «Paul Constantinescu» de
Ploies,ti, dirigida per Cristian Florea, a la qual s’afegirà a la segona part la
solista de violí Maria Florea Sitjà.

INTÈRPRETS
FILHARMÒNICA ESTATAL
«PAUL CONSTANTINESCU»
DE PLOIES,TI
La vida cultural de la ciutat de Ploies,ti comença al final del segle XIX,
després de la guerra d’independència
de Romania de l’any 1877. Així es
constitueixen, per ordre cronològic,
la societat musical «Lira Prahovei»
(1879), la societat coral «Asociabilitatea» (1888), i, després del 1900, les
societats «Heliade» (1901), «Lyra»
(1906), «Excelsior» (1908), «Doina
Prahovei» (1912), «Rasunetul Prahovei» (1922) i «Armonia Prahovei»
(1924). Entre elles l’«Asociabilitatea»,

amb un perfil coral-instrumental, es
transforma l’any 1927 en l’«Asociatia
Filarmonica» i es pot considerar el
nucli de la futura orquestra simfònica. Però aquesta no apareix com a
formació estable fins a l’any 1952, en
un concert inaugural celebrat el 18
de desembre.
L’ampli repertori de l’orquestra,
que porta el nom d’un remarcable
compositor nascut en aquestes terres,
Paul Constantinescu, és fruit del treball d’una plèiade de directors com
Ion Baciu, George Petrescu, Eugen
Pricope, Corneliu Dumbraveanu,
Alexandru Sumschi, Horia Andreescu, Cristian Brâncusi, Emanuel Elenescu, Paul Popescu, Ovidiu Balan,
Romeo Rambu, Ilarion Ionescu
Galato i Radu Postavaru, els quals han
contribuït al seu creixement i a la seva
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consolidació artística en l’àmbit nacional i en l’internacional.
Les gires efectuades per l’orquestra
a Itàlia, Alemanya, Holanda, Bèlgica,
el Canadà, França, Espanya, Corea del
Sud, etc., han suscitat valoracions positives unànimes, tant de la premsa
especialitzada com del públic. Nombrosos directors i solistes famosos
s’han sentit còmodes fent concerts a
Ploies, ti: Igor Bezrodnii, Carlo Farina, Paavo Berglund, Renard Czajkovski, Michael Heize, Franco de
Masi, Enzo Ferraris, Lee Sun Young,
Maximino Zumalave, Daniil Safran,
Li Ming Cean, Silvia Mercier,Viktor
Eresko, Pavel Kogan, Ion Voicu,
Stefan Ruha, Mihaela Martin, Lenuta Ciulei-Atanasiu, Gabriel Groitoru, Florin Croitoru, Valentin
Gheorghiu, Dan Grigore, Mihaela
Ursuleasa i molts altres.
Entre els festivals de renom en els
quals l’orquestra ha participat es poden citar: Praga, 1976; Spoleto, 1976;
Toronto, 1976; Martina Franca (Itàlia), 1976, 1980, 1981; Iràklion, 1985;
Salònica, 1987; Gorizia, 1995-2004;
Varallo, 1996, 2004; Festival Mozart
(França), 2006.
A partir de l’any 1996, la Filharmònica Estatal «Paul Constantinescu»
organitza diversos concursos nacionals i internacionals com el Concurs Nacional d’Interpretació «Paul
Constantinescu», per a piano, violí i
cant (1996-2004); el Festival de joves
directors Busteni (darrera edició l’any
1996); el Concurs Nacional d’Interpretació «Martian Negrea», per a

piano, flauta, clarinet i cant (1998);
el Concurs Internacional de Piano
«Lory Wallfisch» (2001-2003); el
Concurs Internacional de Cant «Eugenia Moldoveanu» (2001) i el Festival de Música Contemporània.

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. Així en deixen constància
premis i distincions internacionals
(Belgrad, Colmar-1978, Ginebra1979 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 Bresgòvia i Trossingen
(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 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 Montpeller-Moscou o la Filharmónica de
Monterrey (Mèxic) entre d’altres.
Fundà la seva pròpia orquestra de
cambra, Kammerorchester Cristian

Florea, de Friburg (Alemanya). Actualment resideix a Catalunya, exercint de violoncel·lista i pedagog. És
director titular de l’Orquestra de
Cambra Nacional de Moldàvia i director fundador de l’Orquestra Simfònica Europea Mediterrània.

MARIA FLOREA SITJÀ
Violí
Nascuda a Esparreguera el 1993, s’inicia a la música amb els seus pares,
i toca el violí des dels cinc anys.
Actualment rep classes regulars
del mestre Gonçal Comellas, i classes
magistrals d’Eduard Schmieder, Eugen Sarbu, Adelina Oprean i Stefan
Gheorghiu.
Tenia set anys quan va oferir el
seu primer concert com a solista
acompanyada per l’Orchestre de
Montbéliard (França), sota la direcció del mestre Paul Staicu.
També ha estat acompanyada per
l’Orquestra Simfònica del Vallès, la
Filharmònica de Sibiu, Filarmònica
de Ploies, ti (Romania) i la Simfònica
Europea juntament amb els mestres
Alvaro Albiach, Manuel Galduf i
Cristian Florea.
Ha interpretat en diverses ocasions els Concerts amb orquestra de
Mendelssohn (opus 64), Lalo (opus
21) i Triple de Beethoven (opus 56).
Cultiva la música de cambra en
diferents formacions amb el seu
pare, violoncel·lista, i altres músics
professionals. Ha fet recitals i con-

MARIA FLOREA SITJÀ
I EL SEU PARE, CRISTIAN FLOREA

certs a França, Romania i Alemanya.
Ha in-terpretat recitals amb els pianistes Alan Branch, Mercè Sanchís i
Víctor Carbajo en centres culturals
de Bar-celona i Madrid.
Va ser seleccionada per al Cicle
de Concerts «El Primer Palau», celebrat a Barcelona l’octubre del 2007.
Ha obtingut els següents guardons:
- Primer premi del Tercer Concurs «Cordes Junior» de Barcelona (abril 2004).
- Primer premi del Primer Concurs Internacional Infantil de
Música de Sant Andreu de la
Barca (maig 2004).
- Primer premi i premi especial
del Tercer Concurs Internacional Infantil de Música de Sant
Andreu de la Barca (maig 2006).
- Tercer premi del Concurs «Jeunesses Musicales» (Bucarest,
maig 2007).
- Premi únic al Dinovè Concurs
Paper de Música de Capellades
(maig 2008).
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OBRES (1)
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A
Richard Addinsell

Concert de Varsòvia

287 (032)

Regne Unit, 1904-1977

Nat Adderley

Work song, —Blues del dia

399* (044)

Estats Units, 1931-2000

Anselmo Aieta

Palomita blanca

379 (041), 629 (068)

Argentina, 1896-1964

Isaac Albéniz
Catalunya, 1860-1909

Lewis Allan

Asturias, leyenda
Chants d’Espagne, op. 232.
IV. Córdoba — V. Seguidillas
Suite española, op. 47. I. Granada
Tango, per a violí i piano, op. 165/2
Strange fruit

941 (107)
41* (001)
695 (078)
563 (062)
188* (018)

Estats Units, 1903-1986

Francisco Alonso
Andalusia, 1887-1948

Luigi Arditi

La linda tapada. Cercavila i Jota
Las Leandras. Los nardos
El bes

695 (078)
269 (028)

Someday you’ll be sorry

995 (115)

Retintín

911 (103)

Quartet de corda núm. 1, en Re menor

935 (106)

207 (021)

Itàlia, 1822-1903

Louis Armstrong
Estats Units, 1901-1971

Eduardo Arolas
Argentina, 1892-1924

Juan Crisóstomo
de Arriaga
País Basc, 1806-1826

B. Arthapso

Concert de Resurrecció, op. 26

461 (050), 572 (063)

Txèquia, ??

Lovie Austin

Downhearted blues

184* (018)

Estats Units, 1887-1972

(1) Les obres que figuren en lletra cursiva han estat cantades en els concerts corresponents.
(2) Les pàgines que porten un asterisc indiquen que l’obra hi és comentada, o bé, si es tracta d’una cançó, hi és
reproduïda.
(3) Les xifres entre parèntesis corresponen al número de concert.
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B
Johann Sebastian
Bach

Alemanya, 1685-1750

Ernesto Baffa

Album per a Anna Magdalena Bach.
Ària en Re major, BWV 515
Concert de Brandenburg núm. 3, en Sol major,
BWV 1048
Concert per a oboè i orquestra de corda,
en Re menor, BWV 1052

366 (038)
441* (048)
573 (063)

117 (009)
Gloria sei Dir gesungen, de la Cantata BWV 140
Il fait danser les mondes (transposició de Daniel Taupin) 117 (009)
Jesu bleibt meine freude, BWV 147/7
969 (111)
Jesu meine Freude, BWV 227
572 (063)
Non sa che sia dolore, BWV 209
571 (063)
Preludi en Mi menor, BWV 855
635 (069)
Sonata per a flauta i tecla, en Mi b major, BWV 1031
51 (002)
Suite anglesa per a tecla núm. 2, BWV 807.
Bourrée II
366 (038)
Suite per a violoncel núm. 1, en Sol major,
BWV 1007
1.043 (119)
Suite per a violoncel núm. 3, en Do major,
BWV 1009
811 (091)
Suite per a violoncel núm. 4, en Mi b major,
BWV 1010
1.043 (119)
Suite per a violoncel núm. 5, en Do menor,
BWV 1011
1.043 (119)
Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140
572 (063)
El conventillo
379 (041)

Argentina, 1932

Paul Barbarin

Bourbon Street parade

615 (066)

Estats Units, 1899-1969

Francisco A. Barbieri El barberillo de Lavapiés. Canción de Paloma
269 (028)
Madrid, 1823-1894
El barberillo de Lavapiés. Una mujer que quiere comprar 1.083 (124)
941 (107)
Agustín Pío Barrios La catedral
Paraguai, 1885-1944

José Luis Barroso

Concierto de media luna. I. Recuerdos

695 (078)

Madrid, 1960

Francesco Barsanti
Itàlia, circa 1690-1772

Béla Bartók
Hongria, 1881-1945

George Bassman

Sonata per a flauta i baix continu núm. 5,
en Fa major
Senkim a világon, Sz. 103/10
Dansa romanesa, Sz. 47a
Quintet amb piano, Sz. 23
Sonata per a dos pianos i percussió, Sz. 110
I’m getting sentimental over you

497* (054)
118
207
323
489*

(009)
(021)
(035)
(053)

615 (066)

Estats Units, 1914-1997

Josep Bastons
Catalunya, 1927

Tamariu — Lola la tavernera

791 (088)

David Bee

Rag de rags

867 (097)

Bèlgica, 1903- ?

Ludwig van
Beethoven
Alemanya, 1770-1827

Xavier Benguerel

Concert per a violí, violoncel i piano, en Do major,
op. 56, «Triple concert»
Duo per a viola i violoncel, en Mi b major, WoO 32
Quartet amb piano, en Mi b major, op. 16
Quartet de corda núm. 4, en Do menor, op. 18/4
Quartet de corda núm. 9, en Do major,
op. 59/3, «Razumowsky»
Quintet per a piano, oboè, clarinet, trompa i fagot,
en Mi b major, op. 16
Romança per a violí i orquestra núm 2,
en Fa major, op. 50
Sonata per a piano núm. 23, en Fa menor,
op. 57, «Appassionata»
Sonata per a violí i piano núm. 8, en Sol major,
op. 30/3
Sonata per a violí i piano núm. 9, en La major,
op. 47, «Kreutzer»
Sonata per a violoncel i piano núm. 3,
en La major, op. 69
Trio amb piano núm. 3, en Do menor, op. 1/3
Trio amb piano núm. 4, en Si b major, op. 11
Trio amb piano núm. 5, en Re major,
op. 70/1, «Fantasma»
Trio amb piano núm. 7, en Si b major,
op. 97, «L’Arxiduc»
Duo per a dos percussionistes

136* (011)

Sieben frühe Lieder. Traumgekrönt

610* (065)

163
109
125
65

(017)
(008)
(010)
(004)

195 (019)
373 (039)
867 (097)
635 (069)
905 (102)
989 (114)
157 (015)
687 (077)
525 (057)
275 (030)
163 (017)

Catalunya, 1931

Alban Berg
Àustria, 1885-1935

Leonard Bernstein
Estats Units, 1918-1990

Big Mama

Catalunya, 1963

Frank Biggs
Estats Units, ?-?

I hate music!.
My mother says — Jupiter has seven moons
— I hate music! — A big Indian
—I just found out today
La bonne cuisine. Queues de boeuf
— Tavouk guenksis — Civet à toute vitesse
Somewhere
Take care of this house
West Side Story. Suite

1.014* (117)
1.016*
1.019*
118
917

(117)
(117)
(009)
(104)

West Side Story. I feel pretty — Tonight
West Side Story. Tonight — Somewhere — I feel pretty

295* (032)
118 (009)

Blues a la lluna — Blues rooted —You’re up
Africa —Armes per gana —Passo de llarg —Stir the pot
Johnny, Jim o Jack?
That’s when I’ll come back to you

995 (115)
996 (115)
187* (018)
879 (100)
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Georges Bizet

Jocs d’infants, per a quintet de vent

373 (039)

França, 1838-1875

Manuel Blancafort

El parc d’atraccions

95 (006)

Catalunya, 1897-1987

Eladia Blázquez

El corazón al sur

379 (041)

Argentina, 1931-2005

Luigi Boccherini
Itàlia, 1743-1805

Jerry Bock

Concert per a violoncel i orquestra núm. 9,
en Si b major, G. 482
Quartet amb flauta, en Re major, op. 5/1
Trio per a dos violins i violoncel, en Sol menor,
op. 6/5, G. 93
Trio per a violí, viola i violoncel, en Do major,
op. 54/4, G. 116
Trio per a violí, viola i violoncel, en Sol major,
op. 54/2, G. 114

675 (075)
109 (008)
1.001 (116)
1.001 (116)
1.001 (116)

Too close for comfort

615 (066)

Spirals II

983 (113)

Le gai printemps

118 (009)

Dream variation

79* (005)

Reis gloriós

977 (112)

El príncep Igor. Cor de les noies polovetsianes

860 (096)

Estats Units, 1928

Anna Bofill
Catalunya, 1944

Carlo Boller
França, 1896-1952

Margaret Allison
Bonds
Estats Units, 1913-1972

Giraut de Bornelh
França, 1162-1199

Aleksandr Borodin
Rússia, 1833-1887

Dmitry Bortniansky Que reneixi Déu — Veniu gent, cantem

859 (096)

Ucraïna, 1751-1825

Joseph Bovet

Le petit village

118 (009)

França, 1879-1951

Johannes Brahms
Alemanya, 1833-1897

Concert per a violí i orquestra,
en Re major, op. 77
Danses hongareses, WoO 1, núms. 5 i 6
Ich fahr dahin, WoO 32
Immer leiser wird mein Schlummer, op. 105/2
Quartet amb piano núm. 1,
en Sol menor, op. 25
Quartet amb piano núm. 2, en La major,
op. 26
Quartet amb piano núm. 3,
en Do menor, op. 60
Quartet de corda núm. 2, en La menor,
op. 51

905 (102),
1.091 (125)
917 (104)
117 (009)
607* (065)
125 (010),
242 (024),687 (077)
241 (024), 759 (085)
241 (024), 819 (092)
873 (098), 935 (106)

Johannes Brahms

Georges Brassens
França, 1921-1981

Tomás Bretón
Castella, 1850-1923

Frank Bridge

Quatre duos per a soprano i tenor,
amb piano, op. 61
846* (094)
Quatre quartets per a veus solistes i piano,
op. 92
901* (101)
Quintet amb piano, en Fa menor, op. 34
393 (043), 873 (098)
Sextet de corda núm. 2, en Sol major, op. 36
444* (048)
Sonata per a violí i piano núm. 1,
en Sol major, op. 78
533 (062)
Sonata per a violí i piano núm. 2,
en La major, op. 100
905 (102)
Trio amb piano núm. 1, en Si major, op. 8
259* (026)
Variacions sobre un tema de Paganini, op. 35
301 (033)
Vergebliches Ständchen, op. 84/4
607* (065)
Cançó per a un camperol — M’he fet molt petit
Dins l’aigua de la font més clara — El testament
— Els lilàs — La mala herba — La marxa nupcial
— Pobre Martí — Res a llençar — Saturn
99 (007)
Els enamorats dels bancs públics
104* (007)
La chanson de l’Auvergnat
118 (009)
Perversa amb pits bonics
103* (007)
La verbena de la Paloma.
Obertura — ¿Dónde vas con mantón de manila?
1.083 (124)
La verbena de la Paloma. Una morena y una rubia
270 (028)
Fantasia (Trio amb piano núm. 1), en Do menor

42* (001)

A Ceremony of Carols, op. 28 (sel·lecció)
Simfonia simple per a orquestra de corda, op. 4
Tres danses concertants, per a guitarra sola

969 (111)
110 (008)

Regne Unit, 1879-1941

Benjamin Britten
Regne Unit, 1913-1976

Leo Brouwer

719 (081)

Cuba, 1939
Estats Units, 1866-1949

Ahmed’s song of farewell — Almona — Her eyes,
twin pools — The glory of the day was in her face

Cliff Burwell

Sweet Lorraine

Harry Burleigh

77* (005)
805 (090), 953 (109)

Estats Units, 1898-1977

C
Antonio de Cabezón Diferencias sobre la gallarda milanesa
Castella, 1510-1566
Discante sobre la pavana italiana
Recull de peces
Sammy Cahn
Until the real thing comes along

361* (037)
361* (037)
361* (037)
344* (036)

Estats Units, 1913-1993

Andrés Calamaro

La copa rota

791 (088)

Argentina, 1961

Manel Camp
Catalunya, 1947

Blaus — Desassossec — Gràcies per la propina
— Pas a pas
Bourrée — Pleniluni — Desassossec — Som-hi
— Mòbil III — Celebrem-ho

714 (080)
233 (023)
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Manel Camp

Coratge — Marinada
Suite Basicjazz — Suite Nova Cançó Catalana

366 (038)
453 (049)

André Campra

Menuet vif et gigue
Rigaudon

493 (054)
494 (054)

França, 1660-1744

Cancionero de Palacio Dindirindin — Pase el agoa
Segles

XV

i

977 (112)

XVI

Hughie Cannon

Won’t you come home, Bill Bayley?

996 (115)

Habaneras de Cádiz — María la portuguesa

791 (088)

Quartet de corda

195 (019)

Could-’Ja

953 (109)

Estats Units, 1877-1912

Carlos Cano
Andalusia, 1946-2000

Miquel Capllonch
Mallorca, 1861-1935

Bill Carey
Estats Units, 1916-2004

Hoagy Carmichael

Georgia on my mind

Estats Units, 1899-1981

The nearness of you
Carles Casanovas

351* (036), 545 (059),
995 (115)
185* (018)

Al pirata Joan Torrelles

791 (088)

Catalunya, 1954

Marcel Casellas
Catalunya, 1954

Gaspar Cassadó
Catalunya, 1897-1966

Mario Castelnuovo
-Tedesco

Ball pla pirinenc — Cançó de pandero
— El camí de l’arrel — El contrapàs i el trompetista
— El nouballpla — El testament — La Cucafera
de Tarragona — Pintorel·la — Rebatut torero
— Tema berber amb rebatut — El poder del cant
— Rumba de les gitanes de Sant Celoni
1.061 (122)
Requiebros, per a violoncel i piano, en Re major
Suite per a violoncel sol

157 (015)
811 (091)

Fantasia per a piano i guitarra, op. 145

719 (081)

Itàlia, 1895-1968

Niccolò Castiglioni

Gymel, per a flauta i piano

153* (014)

Itàlia, 1932-1996

José Luis Castillo

Estudi geomètric II amb piano

641 (070)

Las Moiras

993 (113)

Vuit preludis ambulants. III. Noies, matons! —
VI. L’esmolet — VIII. Marxa de processó

63* (003)

País Valencià, 1967

Teresa Catalán
Navarra, 1951

Josep Cercós
Catalunya, 1925-1982

Bohuslav C̆ernohorsky Regina cœli, antífona per a doble cor

572 (063)

Bohèmia, 1684-1742
València, 1851-1909

La bruja. Jota
Las hijas del Zebedeo. Carceleras

695 (078)
1.084 (124)

Saul Chaplin

Music is our business

346* (036)

Ruperto Chapí

Estats Units, 1912-1997

Frédéric Chopin
Polònia, 1810-1849

Chopin/Liszt

Andante spianato et grande polonaise brillante,
301 (033)
en Mi b major, op. 22
Balada núm. 1, en Sol menor, op. 23
204* (020)
Concert per a piano i orquestra,
851 (095)
en Mi menor, op. 11
Estudi en Do # menor, op. 10/4
204* (020)
Estudi en Do major, op. 10/1
204* (020)
Estudi en La menor, op. 10/2
204* (020)
Estudi en Mi b menor, op. 10/6
204* (020)
Estudi en Sol # menor, op. 25/6
204* (020)
Fantasia en Fa menor, op. 49
785 (087)
Introducció i polonesa brillant,
per a violoncel i piano, en Do major, op. 3
961 (110)
Polonesa en La b major, op. 53, «Heroica»
203* (020)
Polonesa-fantasia, en La b major, op. 61
62* (003)
Scherzo núm. 1, en Si menor, op. 20
204* (020)
Scherzo núm. 4, en Mi major, op. 54
301 (033)
Sonata núm. 2, en Si b menor, op. 35
203* (020), 635 (069)
Sonata per a violoncel i piano,
en Sol menor, op. 65
961 (110)
Vals en La menor, op. 34/2
39* (001)
Variacions brillants, en Si b major, op. 12
301 (033)
Variacions per a flauta i piano,
sobre un tema de Rossini, en Mi major
681 (076)
Dues cançons poloneses, op. 74.
La meva joia — Retorn a casa

635 (069)

Chopin/
Gran duo concertant per a piano i violoncel,
August Franchomme sobre temes de «Robert le Diable»,
França, 1808-1884
en Mi major, B. 70

961 (110)

La Gran Vía.
El caballero de Gracia
Tango de la Menegilda

269 (028)
270 (028)

Federico Chueca
Madrid, 1846-1908

Regne Unit, 1901-1942

Blancaneus i els set follets. Algún día el príncipe llegará
Els tres porquets. ¿Quién teme al lobo feroz?

John Clayton

Blues for Stephanie

Frank Churchill

297* (032)
296* (032)
615 (066)

Estats Units, 1952

Martín Codax
Galícia, segle

XIII

Nat King Cole

Eno sagrado en Vigo - Amor, ei
Quantas sabedes amar amigo

537* (058)
536* (058)

Straighten up and fly right

953 (109)

You call it madness (but I call it love)

953 (109)

A chantar mer de so qu’ieu non volria

977 (112)

Estats Units, 1919-1965

Russ Columbo
Estats Units, 1908-1934

Comtessa de Dia
Provença, segles

XII-XIII

1113

El nuevo tango

911 (103)

John Frederick Coots For all we know

401* (044)

Saúl Cosentino
Argentina, 1935
Estats Units, 1897-1985

Arcangelo Corelli
Itàlia, 1653-1713

François Couperin
França, 1668-1733

George Crumb
Estats Units, 1929

Concerto grosso núm. 4, en Re major, op. 6
La folie d’Espagne
Sarabanda, Giga i Badinerie, per a viola i piano
Courante per a tecla, en Fa major
Pièces de clavecin. 6è ordre. VI. Les bergeries
— 25è ordre. III. La Monflambert
— IV. La muse victorieuse
Suite en Mi b major
Three early songs.
Night — Let it be forgotten — Wind elegy

503 (055)
494 (054)
797 (089)
493 (054)

365 (038)
493 (054)
1.015* (117)

D
Frod T. Dabney

Shine

996 (115)

Estats Units, 1883-1958

Anne Danican
Philidor

Sonata per a flauta i baix continu, en Re menor

497* (054)

França, 1681-1728

Étienne Daniel

L’arbre-chanson

118 (009)

Confessin’ (That I love you)

879 (100)

Fever

545 (059)

It never entered my mind

713 (080)

França, 1941

Dog Daugherty
Estats Units, 1954

John Davenport
Estats Units, 1932-2002

Miles Davis
Estats Units, 1926-1991

Claude Debussy
França, 1862-1918

Léo Delibes

Children's corner, per a piano, L. 113.
VI. Golliwogg’s cake-walk
L’isle joyeuse, per a piano, L. 106
Masques, per a piano, L. 105
Quartet de corda núm. 1, en Sol menor,
op. 10, L. 85
Simfonia per a orquestra de corda,
en Sol menor, op. 10
Suite Bergamasque, per a piano, L 75.
III. Clar de lluna

695 (078)
95 (006)
95 (006)
65 (004), 213 (022)
650 (071)
39* (001)

Serenata espanyola

207 (021)

Malena

379 (041)

França, 1836-1891

Lucio Demare
Argentina, 1906-1974

Menuet

494 (054)

Diagnóstico: Maniaco-depresivo

983 (113)

Hora stacatto

867 (097)

Cambalache

379 (041)

I just want to make love to you

995 (115)

I’m walking

545 (059)

Makin whoopee

545 (059)

A media luz

379 (041)

Itàlia, 1797-1848

Sonata per a flauta i arpa, en Sol menor
Sonata per a oboè i piano, en Fa major

51 (002)
681 (076)

Franz Doppler

Masurka de saló, op. 16

André Cardinal
Destouches
França, 1672-1749

Eduardo Diago
Argentina, 1959

Grigoras Dinicu
Romania, 1889-1949

Enrique Santos
Discépolo
Argentina, 1901-1951

Willie Dixon
Estats Units, 1915-1992

Fats Domino
Estats Units, 1928

Walter Donaldson
Estats Units, 1893-1947

Edgardo Donato
Argentina, 1897-1963

Gaetano Donizetti

51 (002)

Ucraïna, 1821-1883

Boris Dubossarsky

Vivaldiana — Fantasia sobre temes italians

207 (021)

Moldàvia, 1947

Antonín Dvor̆ák
Bohèmia, 1841-1904

Melodies zíngares, per a veus i piano, op. 55, B. 104
Serenata per a corda, en Mi major, op. 22, B. 52

844* (094)
110 (008)

E
Duke Ellington
Estats Units, 1899-1974

Caravan
I’m beginning to see the light
In a sentimental mood
It don’t mean a thing (if it ain’t got that swing)
Prelude to a kiss
Things aint what they used to be

Robert D. Emmerich I’d love to make love to you

713 (080)
349* (036)
713 (080)
615 (066), 995 (115)
805 (090)
713 (080)
400* (044), 953 (109)

Estats Units, 1899-1988

George Enescu

Rapsòdia romanesa

867 (097)

L'enanitu trist

233 (023)

Naranjo en flor

379 (041)

Moldàvia, 1881-1955

Rafael Escoté
Catalunya, 1955

Virgilio Expósito
Argentina, 1924-1997
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F
Sammy Fain

La bella dorment. El príncipe que yo soñé

297* (032)

Suite en Sol menor

362* (037)

Estats Units, 1902-1989

Andrea Falconieri
Itàlia, 1585-1656

Manuel de Falla

La vida breve. Primera danza española

Andalusia, 1876-1946

Siete canciones populares españolas

207 (021), 563 (062),
695 (078)
157 (015), 670 (074),
811 (091)

Siete canciones populares españolas.
El paño moruno — Nana — Polo
Oswaldo Farrés

Quizás, quizás, quizás...

611* (065)
953 (109)

Cuba, 1902-1985
França, 1845-1924

Berceuse, en Re major, op. 16
Nocturn núm. 7, en Do # menor, op. 74
Preludi núm. 3, en Sol menor, op. 103

Jindr̆ich Feld

Sonata per a saxòfon i piano, op. 29

Gabriel Fauré

51 (002)
95 (006)
95 (006)
153* (014)

Txèquia, 1925-2007

Juan de Dios Filiberto Quejas de bandoneón

911 (103)

Argentina, 1885-1964

Gerald Finzi

Cinc bagatel·les, per a clarinet i piano

42* (001)

Regne Unit, 1901-1956

Joseph-Hector Fiocco Concert per a violí i orquestra de corda

573 (063)

Bèlgica, 1703-1741

Frank Foster

Shiny stockings

347* (036)

Estats Units, 1928

Stephen Foster

Beautiful dreamer, per a clarinet i piano

733 (083)

Sonata per a violoncel i piano núm. 4, en Mi major

157 (015)

Estats Units, 1826-1864

François Francœur
França, 1698-1787

Josep Freixas Vivó
Catalunya, 1930

Cançons muntanyenques
517* (056)
Sonata núm. 6, en Mi menor — Escenes nocturnes II
— Estampes II. Postals als amics
514* (056)
Veus forestals
519* (056)

G
Carlos Gardel/
/Alfredo Le Pera

El día que me quieras
Volver

379 (041)
379 (041)

Divertimento

983 (113)

Le chant d’Assise — Le rôdeur — Voilà Marie
— La prière du matin

117 (009)

Uruguai, 1884-1935
Brasil, 1900-1935

Lluís Gàsser
Catalunya, 1951

César Geoffray
França, 1901-1972

Andreas Maria
Germek

Arroyo claro (Granaína) — Bulería —
Entre dos llantos (Seguiriya) — La Zafra (Guajira)

941 (107)

Alemanya, 1965

George Gershwin
Estats Units, 1898-1937

Dizzy Gillespie

Our love is here to stay
Rapsòdia en blau. The man I love
Un americà a París
Un americà a París. I got rhythm
Oop-pap-a-da

953
296*
490*
296*

(109)
(032)
(053)
(032)

401* (044), 953 (109)

Estats Units, 1917-1993

Gerónimo Giménez La Tempranica. Zapateado

269 (028)

Andalusia, 1854-1923

G. Giménez/M. Nieto El barbero de Sevilla. Ya nos une el arte

1.083 (124)

Catalunya 1844-1923

Alberto Ginastera

Suite de danzas criollas, per a piano, op. 15

63* (003)

Padam

867 (097)

Melodia, per a violí i piano
(de l'òpera «Orfeu i Eurídice»)

207 (021)

I remember Clifford

615 (066)

Argentina, 1911-1983

Norbert Glanzberg
Polònia, 1910-2001

Christoph Willibald
Gluck
Alemanya, 1714-1787

Benny Golson
Estats Units, 1929

Charles Gounod/Bach Ave Maria

207 (021)

França, 1818-1893

Porter Grainger

There ain’t nobody’s bizness if I do

185* (018)

Estats Units, 1891-?

Enric Granados
Catalunya, 1867-1916

Chabuca Granda

Canciones amatorias.
Mañanica era — No lloréis, ojuelos
Elegia eterna
Tonadillas.
El tra la la y el punteado — El majo discreto
Goyescas. Intermezzo, per a violoncel i piano
La flor de la canela

1.078* (123)
1.079* (123)
1.079* (123)
157 (015)
629 (068)

Perú, 1920-1983

Christoph Graupner Suite per a tres chalumeaux

825 (093)

Alemanya, 1683-1760

Vicente Greco

Rodríguez Peña

379 (041)

Argentina, 1886-1924

John Green

Body and soul

400* (044)

Just you, just me

400* (044)

Estats Units, 1908-1989

Jesse Greer
Estats Units, 1896-1970

Edvard Grieg
Noruega, 1843-1907

Suite Holberg, per a orquestra de corda, op. 40

110 (008)
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Walter Gross

Tenderly

713 (080)

Estats Units, 1909-1967

Sofia Gubaidulina

Quartet per a quatre flautes

154* (014)

La alsaciana. Acude al reclamo

1.083 (124)

Màgic, per a flauta i piano

153* (014)

Rússia, 1931

Jacinto Guerrero
Castella, 1895-1951

Joan Guinjoan
Catalunya, 1931

Albert Guinovart

Els pastorets, el musical (cantata per al Cor Vivaldi)

1.029* (118)

Catalunya, 1962

Albert Gumí
Catalunya, 1965

Terry Gylkyson

Blues per a clarinets, en Mi b i Si b
Improvisació sobre temes romanesos per a clarinets,
en La b, Mi b i Do (Klezmer)
El libro de la selva. El oso Balú

825 (093)
825 (093)
297* (032)

Estats Units, 1916-1999

H
Jorge Halpern

Yo te diré

791 (088)

Hongria, ?-?

Lenny Hambro

The lonely one

400* (044)

Estats Units, 1923-1995

Andreas
Hammerschmidt

Suite per a corda i vent, en Sol menor

461 (050)

Bohèmia, 1612-1675

Oscar Hammerstein II A kiss to build a dream on

805 (090)

Estats Units, 1895-1960

Georg Friedrich
Händel
Alemanya, 1685-1759

William Ch. Handy

Cantata per a soprano, flauta i orquestra,
Nel dolce dell’ oblio, HWV 134
Concert per a arpa, en Si b major,
op. 4/6, HWV 294
Concert per a oboè i orquestra núm. 3,
en Sol menor, HWV 287
Concerto grosso, en Si menor, op. 6/12, HWV 330
El Messies, HWV 56

573 (063)
463 (050)
571 (063)
501 (055)
969 (111)

Careless love

184* (018)

You’ve been a good old wagon

188* (018)

Estats Units, 1873-1958

Ben Harney
Estats Units, 1872-1938

Franz Joseph Haydn Minuet per a tres clarinets
Àustria, 1732-1809
Sonata per a piano núm. 38, en Fa major,
Hob. XVI:23
Trio amb piano núm. 39, en Sol major,
Hob. XV:25, «Zíngar»

825 (093)
39* (001)
1.049 (120)

Roland Hayes

The life of Christ

85* (005)

Bye, bye, blackbird

353* (036)

Estats Units, 1887-1977

Ray Henderson
Estats Units, 1896-1970

Paul Hindemith

Sonata per a violí, op. 31/1

905 (102)

Alemanya, 1895-1963

Earl Hines

Rosetta

400* (044), 879 (100)

Estats Units, 1905-1983
Estats Units, 1915-1959

Fine and mellow
God bless the child

339* (036)
183* (018)

Joaquim Homs

Monòleg per a oboè

251* (025)

França, 1674-1763

Suite per flauta i baix continu,
en Re menor, H. 1141

497* (054)

Alberta Hunter

I’m havin’ a good time

Billie Holiday

Catalunya, 1906-2003

Jacques Hotteterre

341* (036), 996 (115)

Estats Units, 1895-1984

Herman Hupfeld

Casablanca. As time goes by

294* (032)

Estats Units, 1894-1951

J
Antonio Carlos Jobim Chega de saudade

545 (059)

Brasil, 1927-1994

Robert Johnson

Sweet home Chicago

186* (018)

Estats Units, 1911-1938

Scott Joplin
Estats Units, 1868-1917

Louis Jordan

El cop. The entertainer
Maple leaf Rag
Caldonia

238 (032), 867 (097)
177* (018), 867 (097)
352* (036)

Estats Units, 1908-1975

K
Jan Kalivoda

Morceau de salon, per a oboè i piano, en Si b, op. 228 681 (076)

Txèquia, 1801-1866

Anton Karas

El tercer home (piano sol)

287 (032)

Àustria, 1906-1985

John Kander

Cabaret. Willkommen — Maybe this time

295* (032)

Estats Units, 1927

Jerome Kern

Yesterdays

805 (090)

Intermezzo per a trio de corda

563 (062)

Estats Units, 1885-1945

Zoltán Kodály
Hongria, 1882-1967

Joseph Kosma

Les feuilles mortes

1.020* (117)

Hongria, 1905-1969

Alex Kramer
Canadà, 1903-1998

Candy

615 (066)
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Johann Ludwig
Krebs

Coral en Sol major, núm. 10

572 (063)

La fusta es vesteix de música — Air — Cinc cançons
Una balada per al cant — El mundillo
— Variacions sobre una melodia popular txeca
— Dues cançons de bressol
Missa popular de Nadal
Concert per a violí núm.1, en Re major,
op. 6, «Concert Paganini»
Liebesleid

463 (050)
725 (082)

Alemanya, 1713-1780

Jaroslav Krc̆ek
Txèquia, 1939

Fritz Kreisler
Àustria, 1875-1962

650 (071)
157 (015)

L
Casimir-Théophile
Lalliet

Preludi i variacions sobre el Carnaval de Venècia,
per a oboè i piano, en Do major, op. 20

681 (076)

Kalinka

118 (009)

França, 1837-1892

Ivan Larionov
Rússia, 1830-1889

Pedro Laurenz

Milonga de mis amores

629 (068), 911 (103)

Argentina, 1902-1972

Leadbelly

Let the midnight special

186* (018)

Estats Units, 1885-1959

Ernesto Lecuona

Para Vigo me voy

791 (088)

Endechas

983 (113)

Michelle

281 (031)

Cuba, 1895-1963

Jesús Legido
Castella, 1943

John Lennon
Regne Unit, 1940-1980

Mel Leven

Cent-un dàlmates. Cruella de Vil

297* (032)

Estats Units, 1914-2007

Franz Liszt
Hongria, 1811-1886

Jay Livingston

Années de pelèrinage. Any II. Italie, S. 161.
V. Sonet 104 de Petrarca
Années de pelèrinage. Any II. Italie, S. 161.
VII. Après une lecture de Dante. Fantasia quasi sonata
Rapsòdia hongaresa núm. 2, en Do # menor, S. 244/2
Rapsòdia hongaresa núm. 19, en Re menor, S. 244/19
Sonata per a piano, en Si menor, op. 15
Mona Lisa

635 (069)
785 (087)
301 (033)
635 (069)
63* (003)
953 (109)

Estats Units, 1915-2001

Vicent Lleó

La corte del faraón. Duo de Lotha y José — Ai va, ai va

270 (028)

País Valencià, 1870-1922

Frederick Loewe
Alemanya, 1901-1988

Almost like being in love
My fair Lady. Just you wait — On the street
where you live — I could have danced all night

545 (059), 805 (090)
293* (032)

Louiguy

La vie en rose

1.020* (117)

Catalunya, 1916-1991

Bourrée, de la tragèdia lírica «Achille»
Gigue, de la tragèdia lírica «Roland»

493 (054)

Itàlia, 1632-1687

Pablo Luna

El niño judío. De España vengo

269 (028)

Sweet little Jesus boy

89* (005)

Jean-Baptiste Lully

493 (054)

Aragó, 1879-1942

M
Robert MacGimsey
Estats Units, 1898-1979

Bruno Maderna

Honeyrêves, per a flauta i piano

153* (014)

Lieder eines fahrenden Gesellen,
per a veu i orquestra
Anaconda, para dos marimbas

557* (060)

Itàlia, 1920-1973

Gustav Mahler
Bohèmia, 1860-1911

Tomás Marco

138* (011)

Madrid, 1942

Vicent Martín Soler Divertiment per a tres corni di bassetto
País Valencià, 1754-1806 (fragments de l’òpera «Una cosa rara»)
R. Martínez Valls
Cançó d’amor i de guerra. Duo de Francina i Eloi
País Valencià, 1887-1946
— Duo de Caterina i Baldiret — Pirineu — Sardana
Cançó d’amor i de guerra. Sardana
Bohuslav Martinu°
Serenata núm. 2, en Re major

825 (093)
270 (028)
695 (078)
503 (055)

Bohèmia, 1890-1959

Antoni Mas

El barri antic

791 (088)

Joanna — Mull A D — Sector terciari
— Poble Nou
La cumparsita

233 (023)

Catalunya, 1946

Josep Mas «Kitflus»
Catalunya, 1954

Gerardo Matos
Rodríguez

379 (041), 629 (068)

Uruguai, 1897-1948

Johann Matheson

Sarabande pour une femme

493 (054)

Alemanya, 1681-1764

Percy Mayfield

I dare you babe

343* (036)

El maestro Campanone. Romanza

1.084 (124)

I can’t give you anything but love
On the sunny side of the street
Confessin’ the blues

345* (036), 545 (059)

Estats Units, 1920-1984

Giuseppe Mazza
Itàlia, 1808-1885

Jimmy McHugh
Estats Units, 1894-1969

Jay McShann

805 (090)
348* (036)

Estats Units, 1916-2006

Fanny Mendelssohn

Trio amb piano, en Re menor, op. 11

641 (070)

Cançó sense paraules, per a violoncel i piano,
en Re major, op. 109

157 (015)

Alemanya, 1805-1847

Felix Mendelssohn
Alemanya, 1809-1847
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Duos, per a veu i piano, op. 63
Frühlingslied, op. 62/6
Frantis̆ek Adam Míc̆a Simfonia en Re major
Felix Mendelssohn

836* (094)
51 (002)
503 (055)

Moràvia, 1746-1811

Scaramouche, suite per a dos pianos,
op. 165b
Suite per a violí, clarinet i piano, op. 157b
Rafael Millán Picazo La Dogaresa. Miccone, acércate aquí
Darius Milhaud

França, 1892-1974

407 (045), 490* (053)
759 (085)
1.083 (124)

Andalusia, 1893-1957

Little Milton

The Blues is alright!

189* (018)

Estats Units, 1934-2005

Cançó i dansa núm. 1
Combat del somni
Tres comptines. Dalt d'un cotxe hi ha una nina
— Aserrín, aserrán — Pito, pito colorito
Claudio Monteverdi Canzonetta
Frederic Mompou
Catalunya, 1893-1987

247 (025)
1.077* (123)
1.019* (117)
117 (009)

Itàlia, 1567-1643

Vittorio Monti

Tzardes

867 (097)

Itàlia, 1868-1922

Xavier Montsalvatge Serenata a Lydia de Cadaqués

153* (014)

Catalunya, 1912-2002

Undine Smith
Moore

I am in doubt

80* (005)

Estats Units, 1904-1989

Federico
Moreno Torroba
Madrid, 1891-1982

Russ Morgan

Luisa Fernanda. Caballero del alto plumero
Luisa Fernanda. Para comprar a un hombre

270 (028)
1.084 (124)

You’re nobody ’til somebody loves you

400* (044)

Estats Units, 1904-1969

Ennio Morricone

Pupurri de la pel·lícula «Esto es América»

207 (021)

Dream — Impromptu

366 (038)

Ma liberté

118 (009)

Itàlia, 1928

Ludovica Mosca
França, 1953

Georges Moustaki
Egipte, 1934

Wolfgang Amadeus
Mozart
Àustria, 1756-1791

Abendempfindung, K. 523
604* (065), 931* (105)
An Chloë, K. 524
930* (105)
Andante amb cinc variacions per a duo de pianos,
en Sol major, K. 501
145* (012)
Barcarole
117 (009)
Concert per a clarinet, en La major, K. 622
797 (089)
Così fan tutte, K. 588. Donne mie la fatte a tanti
923 (105)
Dans un bois solitaire, K. 295b
603* (065)
Das Kinderspiel, K. 598
927* (105)
Das Veilchen, K. 476
929* (105)

Wolfgang Amadeus
Mozart

Alonso de Mudarra

Divertiment II, per a tres corni di bassetto,
en Si b major, K. 439b
825 (093)
Divertiment II, per a tres corni di bassetto
(fragments de l’obra «Les noces de Fígaro»)
825 (093)
Divertiment per a piano, violí i violoncel,
en Si b major, K. 254
275 (030)
Don Giovanni, K. 527. Madamina! Il catalogo è questo
923 (105)
Exultate, jubilate, K. 158a. Al·leluia
207 (021)
Fantasia per a piano núm. 4, en Do menor, K. 475
40* (001)
Komm, liebe Zither, K. 351
927* (105)
L'Alphabet (una broma musical)
119 (009)
La clemència de Tito, K. 621. Tardi s’avvede
923 (105)
La flauta màgica, K 620. Der Vogelfänger bin ich ja
— Ein Mädchen oder Weibchen
923 (105)
Les noces de Fígaro, K. 492. Se vuol ballare —
Non più andrai
923 (105)
Les noces de Fígaro, K. 492. Obertura,
per a quintet de vent
373 (039)
Meine Wünsche, K. 539
931* (105)
Menuet de M. Duport
(Nou variacions en Re major), K. 573
51 (002)
Quartet amb flauta, en Do major, K. 285b
109 (008)
Quartet amb piano núm. 1, en Sol menor,
K. 478
125 (010), 525(057)
Quartet amb piano núm. 2, en Mi b major, K. 493
819 (092)
Quartet de corda núm. 3, en Sol major, K. 134b
323 (035)
Quartet de corda núm. 15, en Re menor, K. 417b
65 (004)
Rondó per a piano i orquestra, en Re major, K. 382
207 (021)
Sehnsucht nach dem Frühling, K. 596
928* (105)
Sonata per a dos pianos, en Re Major, K. 375a
145* (012)
Sonata per a piano a quatre mans, en Do Major,
K. 521
145* (012)
Sonata per a piano a quatre mans, en Re Major,
K. 123a
145* (012)
Sonata per a violí i piano, en Mi menor, K. 300c
733 (083)
Trio amb piano, en Mi b major, K. 498, «Kegelstatt»
641 (070)
Trio amb piano, en Sol major, K. 564
1.049 (120)
Trio per a clarinet, viola i piano, en Mi b major,
K. 498, «Kegelstatt»
733 (083)
Trio per a dos violins i baix, en Si b major, K. 271f 1.001 (116)
Warnung, K. 433a
930* (105)
Fantasía

40* (001)

Simfonia en La major

503 (055)

Andalusia, 1510-1580

Josef Myslivec̆ek
Bohèmia, 1737-1781

1123

N
Bohèmia, 1834-1891

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

John Newton

Amazing grace

Jan Neruda

502 (055)
182* (018), 399* (044)

Regne Unit, 1725-1807

O
Jacques Offenbach

Els contes de Hoffmann. Ària d’Olympia

45* (001)

Alemanya, 1819-1880

Johann Christoph
Oley

Wunderbarer König

572 (063), 969 (111)

Alemanya, 1738-1789)

Joe «King» Oliver
Estats Units, 1885-1938

José Luis Ortega
Monasterio

Doctor Jazz
I can’t stop lovin’ you
La balada d’en Lucas — Na nena

350* (036)
879 (100)
791 (088)

Cantàbria, 1918-2004

Diego Ortiz

Recercadas del «Trattado de glosas»

361 (037)

Castella, circa 1510-1570

P
Niccolò Paganini
Itàlia, 1782-1840

Giovanni Paisiello

Duetto amoroso, per a violí i guitarra,
en Do major, op. 63/2
Sonata concertata per a violí i guitarra,
en La major, op. 61/MS 2
Sonata per a violí i guitarra, en La major, op. 3/1
Sonata per a violí i guitarra, en Sol major, op. 3/2

669 (074)
669 (074)
669 (074)
669 (074)

Messe en pastorale pour le premier consul

494 (054)

Tres pequeñas piezas. II. Canción

695 (078)

Vestida de nit

791 (088)

Itàlia, 1740-1816

Koldo Pastor
Navarra, 1947

Càstor Pérez
Catalunya, 1955

Ástor Piazzolla
Argentina, 1921-1992

Contrabajeando
Invierno porteño
Libertango
Lo que vendrá
Milonga del ángel
Oblivion
Otoño porteño
Soledad
Verano porteño

379
629
629 (068), 911
911
379 (041), 911
911
629 (068), 911
911
379

(041)
(068)
(103)
(103)
(103)
(103)
(103)
(103)
(041)

Sweet Georgia Brown

Pinkard

879 (100), 995 (115)

Estats Units, 1897-19962

Armand J. Pirón

New Orleans wiggles

879 (100)

Estats Units, 1888-1943

Sonata per a oboè i baix continu, en Do menor

Germans Pla
Catalunya, segle

250* (025)

XVIII

Josep M. Pladevall

Septet

983 (113)

Opella nona de la Beata Vergine Maria

461 (050)

Danzarín
Melancólico

911 (103)
629 (068)

Capriccio, per a oboè i piano, en Fa major
La Gioconda. Dansa de les hores

681 (076)
867 (097)

Catalunya, 1956

Josef Antonín
Plánicky
Bohèmia, 1691-1732

Julián Plaza
Argentina, 1928-2003

Amilcare Ponchielli
Itàlia, 1834-1886

Cole Porter
Estats Units, 1891-1964

Cèsar Portillo
de la Luz

Born to dance. I’ve got you under my skin
I get a kick out of you
Contigo en la distancia

294* (032)
340* (036)
1.020* (117)

Cuba, 1922

Francis Poulenc
França, 1899-1963

Elvis Presley

Sextet per a piano i instruments de vent
Sonata per a dos pianos
Can’t help falling in love — Love me tender

373 (039)
407 (045)

Night

81* (005)

Sing, sing, sing

545 (059)

Vals, op. 110

207 (021)

281 (031)

Estats Units, 1935-1977

Florence Price
Estats Units, 1888-1953

Louis Prima
Estats Units, 1910-1978

Serguei Prokófiev
Rússia, 1891-1953

Miquel Pujadó
Catalunya, 1959

A Terrassa hi ha una plaça — Ambaixador d’enlloc
— Mel i vinagre — País de pas — Quin soroll fa
el temps quan passa — Sóc un peix de terra endins
— Com una melodia d’Offenbach — Sota la gorra
d’en Xesco — Una tarda al Bar Pastís — Valors a la baixa 99 (007)
A fons perdut — Als morts no els passa mai
— Barcelona XXI— Compte enrere — Cançó de les quatre
cançons — D’Austerlitz a Waterloo — El mussol enlluernat
— El principi d’incertesa— En clau de lluna
— Entre el cranc i l’escor— Pedra foguera — Les marees
del temps — Una bona cançó trista — Fum de pipa
i pèl de gat — La tomba de Caïm — Núvols i clarianes
— Espines sense rosa — Fumava només amb tu
— Indocència — Els feies nosa
431 (047)
Apologia del tacte
105* (007)
Les places de Gràcia
106* (007)

1125

Henry Purcell

Suite de l’òpera «The Fairy Queen»

503 (055)

See see rider blues

879 (100)

Regne Unit, 1659-1695

R
Ma Rainey
Estats Units, 1886-1939

Serguei
Rakhmàninov
Rússia, 1873-1943

Jean-Philippe
Rameau

Litúrgia de Sant Joan Crisòstom, op. 31
859 (096)
Polca italiana
860 (096)
Suite núm. 1 (Fantaisie-tableaux, per a dos pianos),
op. 5
407 (045)
Vocalise, per a violoncel i piano, op. 34/14
157 (015), 650 (071)
Pièces de clavecin.
Les sauvages — Musette en rondeau — Les cyclopes 365 (038)

França, 1683-1764

Alfonsina y el mar

629 (068)

França. 1875-1937

Gaspard de la nuit, per a piano
Sonata per a violí i piano núm. 2, en Sol major

95 (006)
759 (085)

Piano Red

Blues, blues, blues

995 (115)

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

503 (055)

Ariel Ramírez
Argentina, 1921

Maurice Ravel

Estats Units, 1911-1985

Antonín Reicha
Bohèmia, 1770-1836

Josep Ribas i Gabriel Rosó (Pel teu amor)

805 (090)

Catalunya, 1882-1934

Nikolai
Rimski-Kórsakov

Le printemps, op. 43

118 (009)

Portrait of Jennie

953 (109)

Rússia, 1844-1908

J. Russell Robinson
Estats Units, 1892-1963

Joaquín Rodrigo
País Valencià, 1901-1999

Richard Rodgers
Estats Units, 1902-1979

Árbol
Canción del grumete
Cántico de la esposa
Concierto de Aranjuez, per a guitarra i orquestra
Cuatro canciones sefardíes
Cuatro madrigales amatorios
De los álamos vengo, madre
La espera
Serenata a l’alba del dia, per a violí i guitarra
Babes in arms. The lady is a tramp
Isn’t it romantic?
Somriures i llàgrimes. My favourite things
Somriures i llàgrimes. Suite
This can’t be love
You took advantage of me

659*
660*
659*
719
660*
662*
44*
660*
670

(073)
(073)
(073)
(081)
(073)
(073)
(001)
(073)
(074)

296*
805
295*
917
615 (066), 953
615

(032)
(090)
(032)
(104)
(109)
(066)

Oriol Romaní

M’escau una flor per barret?

879 (100)

Catalunya, 1959

Vincent Rose

Avalon

401* (044)

Itàlia, 1880-1944

Gioachino Rossini
Itàlia, 1792-1868

Nino Rota
Itàlia, 1911-1979

Constantin Rusnak

Andante con variazioni, per a flauta i arpa,
en Fa major
Guillem Tell. Obertura
La chanson du bébé
Amarcord
El Padrí. Michael’s theme
El Padrí. Speak softly love
Tango

51
917
1.016*
695
288
295*

(002)
(104)
(117)
(078)
(032)
(032)

207 (021)

Moldàvia, 1948

S
Camile Saint-Saëns
França, 1835-1921

Regino Sainz
de la Maza

El carnaval dels animals. XIII. El cigne, en Sol major
157 (015)
Introduction et Rondo capriccioso,
en La menor, op. 28
42* (001), 649 (071)
Sonata per a oboè i piano, en Re major, op. 166
681 (076)
Zapateado

941 (107)

Castella, 1896-1981

David Samuels

Double Image Suite. Nyack — Carousel

137* (011)

Fantasia per a tecla

361* (037)

Estats Units, 1948

Thomas de Sancta
Maria
Madrid, 1510-1570

Esteban de Sanlúcar Panaderos flamencos

944 (107)

Andalusia, 1910-1989

Gaspar Sanz

Suite en Do major

362* (037)

Aragó, 1644-1716

Pablo de Sarasate
Navarra, 1844-1908

Aires bohemios, per a violí i piano,
en Do menor, op. 20/1
Danzas españolas, per a violí i piano, op. 23.
I. Playera
Jota aragonesa, per a violí i piano, op. 27
Serenata andaluza, per a violí i piano, op. 28

Catalunya, 1943

Taiko
Tlaloc

Erik Satie

Je te veux — Tendrement

Albert Sardà

989 (114)
989 (114)
989 (114)
989 (114)
136* (011)
983 (113)
1.017* (117)

França, 1866-1925

Manuel Saumell

Tu sonrisa, per a clarinet i piano

733 (083)

Simfonia «La Rosaura»

573 (063)

Cuba, 1817-1870

Alessandro Scarlatti
Itàlia, 1660-1725

1127

Itàlia, 1685-1757

Sonata per a clavicèmbal i viola de gamba
Sonata per a tecla, en Mi major, K. 380
Sonata per a tecla, en Mi major, K. 531

Arnold Schönberg

La nit transfigurada, op. 4

Domenico Scarlatti

494 (054)
365 (038)
365 (038)
556* (060)

Àustria, 1874-1951

Franz Schubert
Àustria, 1797-1828

Adagio per a trio amb piano, en Mi b major,
op. pòstum 148, D. 897, «Nocturn»
525 (057)
An den Mond, op. 57/3, D. 259 i D. 296
710* (079)
Auflösung, D. 807
710* (079)
Das Zügenglöcklein, op. 80/2, D. 871
424* (046)
Dass sie hier gewesen, op. 59/2, D. 775
707* (079)
Delphine, op. 124/1, D. 857
711* (079)
Der Hirt auf dem Felsen, per a veu, clarinet i piano,
op. pòstum 129, D. 965
427* (046)
Der Schmetterling, op. 57/1, D. 633
708* (079)
Die junge Nonne, op. 43/1, D. 828
425* (046)
Du bist die Ruh, op. 59/3, D. 776
707* (079)
Du liebst mich nicht, op. 59/1, D. 756
707* (079)
Fantasia en Do major, op. 15, D. 760,
«Wanderer»
785 (087)
Frühlingsglaube, op. 20/2, D. 686
605* (065)
Ganymed, op. 19/3, D. 554
418* (046), 605* (065)
Geheimes, op. 14/2, D. 719
421* (046)
Gretchen am Spinnrade, op. 2, D. 118
419* (046), 606* (065),
709* (079)

Gretchen am Spinnrade, per a clarinet i piano,
op. 2, D. 118
733 (083)
Herbst, D. 945
424* (046)
Im Frühling, D. 882
423* (046)
Kennst du das Land?, D. 321
420* (046)
Lachen und Weinen, op. 59/4, D. 777
708* (079)
Nacht und Träume, op. 43/2, D. 827
426* (046), 710* (079)
Nähe des Geliebten, op. 5/22, D. 162
420* (046)
Nur wer die Sehnsucht kennt, op. 62, D. 877/4
421* (046)
Quartet de corda núm. 13, en La menor,
op. 29, D. 804, «Rosamunda»
393 (043)
Quartet de corda núm. 14, en Re menor,
op. pòstum, D. 810, «La Mort i la Donzella»
263 (027)
Quartets vocals amb piano.
D. 642 — D. 439 — D. 763 — D. 609
899* (101)
Quintet per a dos violins, viola i dos violoncels,
en Do major, op. pòstum 163, D. 956
469 (051)
Quintet per a violí, viola, violoncel, piano
i contrabaix, en La major, op. 114, D. 667, «La truita» 851 (095)
Simfonia núm. 5, en Si b major, D. 485
797 (089)

Suleika I. Was bedeutet die Bewegung?,
op. 14/1, D. 720
Suleika II. Ach, um deine feuchten Schwingen,
op. 31, D. 717
Trio amb piano núm. 1, en Si b major,
op. 99, D. 898
Robert Schumann
Alemanya, 1810-1856

Alexander Scriabin
Rússia, 1872-1915

Compay Segundo

Andante i Variacions per a dos pianos,
en Si b major, op. 46
Bedeckt mich mit Blumen, op. 138/4
Der Wassermann, op. 91/3
Dichterliebe, op. 48 (16 Lieder)
Du bist wie eine Blume, op. 25/24
Frauenliebe und Leben, op. 42
In der Fremde, op. 39/1
Lied der Suleika, op. 25/9
Meine Rose, op. 90/2
Mondnacht, op. 39/5
Requiem, op. 90/7
Wenn ich ein Vöglein wär, op. 43/1
Quartet amb piano, en Mi b major, op. 47
Quintet amb piano, en Mi b major, op. 44
Spanisches Liederspiel, op. 74
Erste Begegnung — Liebesgram — Botshaft
Sonata per a piano núm. 9, en Fa major, op. 68
«Missa negra»
Te doy la vida

422* (046)
422* (046)
1.049 (120)
407
843*
117
893*
1.072*
837*
1.073*
1.072*
1.073*
1.073*
1.074*
843*
242
263

(045)
(094)
(009)
(101)
(123)
(094)
(123)
(123)
(123)
(123)
(123)
(094)
(024)
(027)

841* (094)
62* (003)
791 (088)

Cuba, 1907-2003

Narciso Serradell

La golondrina

867 (097)

Mèxic, 1843-1910
País Valencià, 1873-1941

La canción del olvido. Duo de Rosina y Leonello
La Dolorosa. Duo de la Dolorosa

Manuel Serrapí

Almoradí (farruca)

40* (001)

Paraules d’amor

629 (068)

Els feies nosa

431 (047)

La família Addams (Vals, per a piano)

287 (032)

Undecided

879 (100)

Josep Serrano

1.084 (124)
270 (028)

Andalusia, 1904-1972

Joan Manuel Serrat
Catalunya, 1943

Conrad Setó
Catalunya, 1958

Marc Shaiman
Estats Units, 1959

Charlie Shavers
Estats Units, 1920-1971

Sherman Brothers

El llibre de la selva. Yo quiero ser como tú

297* (032)

Estats Units, 1925 i 1928

Sergio Siaba
Cuba, 1916-1989

El cuarto de Tula

791 (088)

1129

Jean Sibelius
Finlàndia, 1865-1957

Matthew Simon

Adagio per a quartet de corda, en Re menor, JS 12
Fuga per a Martin Wegelius, per a quartet de corda,
en La menor, JS 85

195 (019)

MxM

713 (080)

La núvia venuda

867 (097)

195 (019)

Estats Units, 1951?

Bedr̆ich Smetana
Bohèmia, 1824-1884

Bessie Smith

It makes my love come down

338* (036)

Ària i variacions, op.13
Introducció i Vals, op. 2

250* (025)
250* (025)

À la manière de Frederic Mompou, per a piano
Lachrimae or Seaven Teares, per a oboè i piano

251* (025)
251* (025)

Estats Units, 1894-1937

Pere Soler i Soler
Catalunya, 1819-1850

Josep Soler
Catalunya, 1935

Pare Antoni Soler
Catalunya, 1729-1783

Ferran Sorts
Catalunya, 1778-1839

Pablo Sorozábal
País Basc, 1897-1988

Sonata per a tecla núm. 87, en Sol menor
Sonata per a tecla, en Re major

247 (025)
247 (025)

Minuet en Do major, op. 5/3
Sis minuets, op. 11
Tres valsos per a fortepiano

941 (107)
811 (091)
733 (083)

La del manojo de rosas. Hace tiempo que vengo al taller 1.084 (124)
La tabernera del puerto. Romanza
269 (028)

Reveriano Soutullo/ El último romántico. Bella enamorada
Juan Vert
La leyenda del beso. Intermedio

269 (028)
1.084 (124)

Galícia, 1884-1932
País Valencià, 1890-1931

Eric Spear

Meet Mister Callaghan

867 (097)

Regne Unit, 1908-1966

Ludwig Spohr

Sonata concertant, en Mi b major, op. 113

51 (002)

Alemanya, 1784-1859
Txèquia 1942

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

502 (055)

Sam H. Stept

Please don’t talk about me when I’m gone

996 (115)

Songs of separation

82* (005)

Milos Stĕdron̆

Ucraïna, 1897-1964

William Grant Still
Estats Units, 1895-1978

Johann Strauss II
Àustria, 1825-1899

Champagne-polka, op. 211
Contes del bosc de Viena, op. 325
De cacera, op. 373 (polca)
El Danubi blau, op. 314
El ratpenat. Obertura, op. 367
El tren del plaer, op. 281 (polca)
El vals del tresor, op. 418
Llamps i trons, op. 324 (polca)

1.091 (125)
675 (075)
675 (075), 917 (104)
675 (075), 917 (104),
1.091 (125)
917 (104)
917 (104), 1.091 (125)
556* (060)
675 (075), 917 (104)

Johann Strauss II

Josef Strauss

Sang vienesa, op. 354 (vals)
Vals de l’emperador, op. 437
Veus de primavera, op. 410 (vals)
Feuerfest Polka, per a orquestra, op. 269

917
556* (060), 1.091
675 (075), 1.091
1.091

(104)
(125)
(125)
(125)

Àustria, 1827-1870

Richard Strauss
Alemanya, 1864-1949

Igor Stravinsky

All mein Gedanken, op. 21/1
Die Verschwiegenen, op. 10/6
Drei Lieder der Ophelia, op. 67/3
Für fünfzehn Pfennige, op. 36/2
Heimliche Aufforderung, op. 27/3
Ich schwebe, opus 48/2
Ich wollt’ ein Sträusslein binden, op. 68/2
Schön sind, doch kalt die Himmelssterne, op. 19/3
Ständchen, op. 17/2
Concert en Re major, per a orquestra de corda

663*
663*
609*
664*
666*
663*
665*
666*
664*
649

(073)
(073)
(065)
(073)
(073)
(073)
(073)
(073)
(073)
(071)

Rússia, 1882-1971
Estats Units, 1915-1967

Someone to watch over me
Take the «A» train

Artur N. Swanstone

Blues my naughty sweetie gives to me

Billy Strayhorn

545 (059)
399* (044), 545 (059), 615 (066),
805 (090), 995 (115)
879 (100)

Estats Units, 18?-?

T
Japó, 1937-2005

Dimorphie, per a dos percussionistes
Fu-Mon, per a quatre flautes

Jenö Takács

Caprice viennois, per a tres clarinets, op. 112

825 (093)

Guajira vá

941 (107)

Capricho árabe, per a guitarra

40* (001)

Variacions sobre un tema de Corelli

207 (021)

Yoshihisa Taïra

134* (011)
154* (014)

Àustria, 1902-2005

Gerardo Tamez
Mèxic, 1948

Francesc Tàrrega
País Valencià, 1852-1909

Giuseppe Tartini
Itàlia, 1692-1770

Georg Philipp
Telemann
Alemanya, 1681-1767

Enrique A. Tellería

Concert per a flauta, oboè d’amor i baix continu,
en Sol major, TWV 42:A9
Concert per a oboè d’amor, corda i baix continu,
en La major, TWV 51:A2
Don Quichotte, suite per a corda, en Sol major,
TWV 55:G10

571 (063)
461 (050)
564 (062)

Evolución

629 (068)

An emotional dance
Capellades blues
Give me another — IT's coming — Oscar's will
— Peace prayer

953 (109)
615 (066)

Uruguai, 1946

Ignasi Terraza
Catalunya, 1962

805 (090)

1131

Albert von Tilzer

I used to love you (but it’s all over now)

953 (109)

Estats Units, 1878-1956

Eduard Toldrà
Catalunya, 1895-1962

A l’ombra del lledoner
Cançó de l’amor que passa

703* (079)
704* (079)

Cançó de passar cantant
705* (079)
Cançó incerta
704* (079)
Cantarcillo
706* (079)
Canticel
705* (079)
Els obercocs i les petites collidores
703* (079)
La rosa als llavis. Seré a ta cambra, amiga — Visca l'amor 611* (065)
La zagala alegre
706* (079)
Maig
703* (079)
Romanç de Santa Llúcia
43* (001), 611* (065)
Romança sense paraules
705* (079)
Vistes al mar, per a quartet de corda
110 (008)
Mel Tormé

The Christmas song

400* (044)

Estats Units, 1925-1999
Catalunya, 1953

Concert per a guitarra i corda núm. 1, op. 52
Tres peces per a violí i guitarra, op. 56
Tres peces per a violoncel, guitarra i castanyoles

Bobby Troup

Route 66 (Get your kicks on)

Jaume Torrent

Estats Units, 1918-1999

Joaquín Turina
Andalusia, 1882-1949

Piotr I. Txaikovski
Rússia, 1840-1893

Pavel Txesnokov

719 (081)
670 (074)
811 (091)

400* (044), 545 (059),
953 (109), 996 (115)

Las musas de Andalucía. Himne núm. 9,
«Calíope», per a quartet de corda i piano, op. 93/9

671 (070)

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

564 (062)

Àlbum de la joventud, op. 39
Scherzo, per a violí i orquestra, op. 34
Trio amb piano, núm. 2 en Mi menor
Litúrgia de Sant Joan Crisòstom, op. 41
Que es faci la meva oració

859 (096)

649 (071), 860 (096)
207 (021)
260* (026)
859 (096)

Rússia, 1877-1944

V
Antonio Valente
Itàlia, 1520-1580

La romanesca, per a clavicémbal
Lo ballo dell’intorcia, per a orgue

Bernat de Ventadorn Can l’herba fresch’e-lh folha par

361* (037)
361* (037)
977 (112)

França, 1130-1190

Adolf Ventas

Tres danses per a quartet de saxòfons

153* (014)

Catalunya, 1919

Joan Viladomat

El vestir d'en Pasqual

1.021* (117)

Catalunya, 1885-1940

Héitor Villa-Lobos
Brasil, 1887-1959

Estudi núm. 8

941 (107)

Ángel Villoldo
Argentina, 1868-1919

Ricard Viñes

El choclo
El porteñito
Quatre homenatges, per a piano

379 (041), 629 (068)
379 (041)
95 (006)

Catalunya, 1875-1943

Antonio Vivaldi
Itàlia, 1678-1741

Amadeu Vives
Catalunya, 18711-1932

Concert núm. 1, en Mi major, op. 8/1,
RV 269 «La primavera»
Concert núm. 2, en Sol menor, op. 8/2,
RV 315 «L'estiu»
Concert núm. 3, en Fa mayor, op. 8/3,
RV 293 «La tardor»
Concert núm. 4, en Fa menor, op. 8/4,
RV 297 «L'hivern»
Concert per a fagot i orquestra de cambra
Concert per a fagot i orquestra de cambra,
en La menor, RV 497
Concert per a flauta, oboè, dos violins
i baix continu, en Do major, RV 87
Concert per a violí i orquestra, en La menor,
op. 3/6, RV 356
Doña Francisquita.
Canción del Marabú — Siempre es el amor
Doña Francisquita. Fandango

442* (048)
442* (048)
442* (048)
442* (048)
463 (050)
501 (055)
571 (063)
675 (075)
269 (028)
695 (078)

W
Georg Christoph
Wagenseil

Sonata I, en Re major, WV 445/1

51 (002)

Àustria, 1715-1777

Idil·li de Sigfried, per a petita orquestra
en Mi major, WWV 103

675 (075)

Alemanya, 1813-1883

T-Bone Walker

It’s a lowdown dirty deal

995 (115)

Richard Wagner

Estats Units, 1910-1975

Fats Waller

Ain’t misbehavin’

342* (036)

Estats Units, 1923-1978

Henriette Davidson
Watkins

In time of silver rain

82* (005)

Moviment lent, per a quartet de corda, op. 5/2

393 (043)

Estats Units, 1902-1967

Anton Webern
Àustria, 1883-1945
Alemanya, 1900-1950

Die Ballade vom angenehmen Leben
Wie lange noch?
Youkali

Clarence Williams

Baby won’t you please come home

Kurt Weil

1.019* (117)
1.019* (117)
1.018* (117)
996 (115)

Estats Units, 1898-1965

Spencer Williams
Estats Units, 1889-1965

Basin Street blues

187* (018)
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Hugo Wolf
Eslovènia, 1860-1903

Rudolf Wurtner

Goethe Lieder. IX. Kennst du das Land?
1.076* (123)
Italienisches Liederbuch. Cançons núms. 19, 25 i 45 608* (065)
Italienisches Liederbuch I (22 Lieder)
772* (086)
Italienisches Liederbuch II (24 Lieder)
777* (086)
Mörike Lieder. XII.Verborgenheit
44* (001)
Mörike Lieder.
XVI. Elfenlied — IX. Nimmersatte Liebe
1.075* (123)
Intermezzo giocosso
867 (097)

Alemanya, 1920-1974

X
Dmitri Xostakòvitx
Rússia, 1906-1975

Adagio i allegro, per a quartet de corda
Quartet de corda núm. 8, en Do menor, op. 110
Quartet de corda núm. 11, en Fa menor, op. 122
Quintet amb piano, en Sol menor, op. 57
Simfonia de cambra, en Do menor, op. 110a
Trio amb piano núm. 2, en Mi menor, op. 67

469 (051)
327* (035)
935 (106)
469 (051)
502 (055)
260* (026),
275 (030)

Y
Vincent Youmans

Sometimes I’m happy, sometimes I’m blue

615 (066)

Estats Units, 1898-1946

Obres de compositor desconegut
Barroc

Cançons i danses populars txeques de l'època
del barroc i del classicisme (13 peces)
462 (050)
Danses anònimes de l’època del barroc txec (5 peces) 461 (050)
Danses txeques i cançons del barroc (13 peces)
573 (063)
Gavotte de Saux
494 (054)
493 (054)
Passepied
Suite en La major (arxiu dels Castell de Kromeriz)
501 (055)
Suite de danses del segle XVII (Castella)
362* (037)

Cançons
tradicionals

Dansa de la mort (castellana)
Debajo del limón (sefardita)
El cant dels ocells (catalana)
El comte Raixa (mallorquina)
El noi de la mare (catalana)
Ke tuelle me m’alma (jarcha)
La doncella guerrera (castellana)
La tarara (andalusina)
La filha d’un paisan (occitana)
Lo ceu n’a creat (occitana)
Lo testament d’Amèlia (catalana)

541* (058)
540* (058), 977 (112)
953 (109)
538* (058), 977 (112)
213 (022)
977 (112)
539* (058)
537* (058)
536* (058)
536* (058), 977 (112)
537* (058)

Cançons
tradicionals

Los caulets (occitana)
541* (058)
977 (112)
Otortxo utsa (bretona)
Ramo verde (castellana)
977 (112)
Romance de Bernaldino e Sabelinha (gallega)
977 (112)
Romance del enamorado y la muerte (castellana) 538* (058), 977 (112)
Scalerica de oro (sefardita)
540* (058)
Si la mar seas de leche (sefardita)
977 (112)
Tec̆ e voda tec̆ e (txeca)
118 (009)
Tourdion (francesa)
540* (058), 977 (112)
Ya binta biladi-la tarara (andalusina)
977 (112)
Yo me levantí un lunes (sefardita)
538* (058)
Zolst azoy lebn (Jiddisch asquenasita)
540* (058)

Espirituals
negres

Down by the river side — Good news
— Hush! Somebody’s callin’ my name — I pitched my tent
— It’s any how — It’s me, oh Lord! — Joshua fit
the battle of Jericho — Moon, pretty moon
— Nobody knows the trouble I’ve seen
— Old time religion — He touched me
281 (031)
Glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down
169 (018)
He’s got the whole world
182* (018)
Hey baby
545 (059)
Honor, honor
89* (005)
I'll fly away
995 (115)
Just a closer walk with Thee
879 (100)
Ride on, King Jesus — My Lord, what a mornin'
— Sing aho!
90* (005)
Sometimes I fell like a motherless child — Witness
91* (005)
When the saints go marchin’ in
183* (018)

Populars

Canaro (tango-milonga) — Mis noches sin ti
— Samba del grillo (folklore argentí)
629 (068)
La caña dulce — Salió de Jamaica
791 (088)
Música folk russa (4 cançons)
860 (096)
Música folk de Calmúquia (5 cançons)
860 (096)
Nadales de l’Europa antiga (17 cançons)
725 (082), 970 (111)
Nadales populars de Bohèma i Moràvia (13 cançons)
726 (082)
Tangos, alegrías, soleà por bulerías, sevollanas
623 (067)
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