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U N A H I S T Ò R I A P E T I TA

T

enim la sort de poder escriure –i imprimir– la nostra història, la de
Paper de Música. Però només parcialment, ja que els concerts, com els 206
que s’inclouen en els llibres, continuen celebrant-se a un ritme de 10-11
per any. Tampoc no es fa referència a una part molt important de les activitats de la nostra institució, com el Concurs Internacional Paper de
Música de Capellades (vegeu, però, l’annex tercer d’aquest volum), els
cursos de música celebrats a la sala i altres activitats diverses.
Pot semblar una contradicció voler sintetitzar una història de concerts
només gràficament, en forma de llibre, sobretot en aquests moments en
què els instruments audiovisuals permeten tantes possibilitats. Hi ha dos
motius que ho poden explicar. Nosaltres tenim una vertadera passió pels
llibres, tant per estimació com per professió, i estem fermament convençuts
que un llibre és un instrument ideal per al nostre propòsit. I, a més, ja
disposem de testimonis audiovisuals de cada concert, gravats, quasi tots
ells, en cintes i recopilats en CD i DVD, amb l’inestimable ajut de
Marga Humanes.
Podem dir que la història de Paper de Música va començar un matí
del mes de juny de l’any 1988, quan el senyor Josep Jorquera ens va
ensenyar un piano immens, un gran cua que tenia guardat en un magatzem penombrós del barri gòtic de Barcelona. Tot i que en volíem un de
més petit perquè els nostres fills poguessin estudiar-hi, ens va impressionar
tant que vam decidir comprar-lo.
Amb aquell Chassaigne que sona tan bé –no tothom hi està d’acord–,
situat en el pis que havíem previst per als pares de la Gemma, vam

13

començar de fer uns recitals de piano per als nostres amics i per a les persones que ens eren més properes. Davant de l’èxit de les primeres sessions,
vam voler fer-los més sovint.
En ocasió d’una visita de Josep M. Espinàs a la impremta, en exposar-li la iniciativa, no tan sols ens va animar a dur-la a terme, sinó que
ens va aportar diverses idees bàsiques: havíem de donar un nom a aquests
recitals, havíem de preparar un programa ben confeccionat i calia que després del concert oferíssim un petit refresc per afavorir les relacions socials.
El nom, ell mateix el va proposar, «Paper de Música». El vam trobar
excel·lent, ja que el paper es relaciona amb la música i també amb l’activitat industrial tradicional de Capellades i, més en particular, és la matèria
primera de la nostra indústria.
Durant unes quantes setmanes vam viure emocions intenses amb la
confecció del disseny del programa, a càrrec d’Enric Iborra (així com de la
imatge gràfica, tan esplèndida). Preteníem reflectir-hi, com a impressors, les
bones maneres professionals.
La primera idea era només fer els recitals amb estudiants de música de
cursos avançats. Però en el concert PdM 3, amb Antonio Ruiz-Mellado,
–aleshores professor a l’Escola de Música d’Igualada– vam descobrir un
nou món, el dels professionals joves, ben preparats, que desitjaven i necessitaven ser escoltats en públic. Per a la Gemma, això va posar en marxa
la seva capacitat d’iniciativa i de treball per ajudar tots aquells músics, que
tant d’esforç havien fet i que tantes dificultats trobaven per tirar endavant.
Crèiem que de concerts com els que nosaltres organitzàvem era possible
de fer-ne en molts llocs de Catalunya. Així s’afavoriria que més músics
poguessin tocar i que més públic, com el que venia a casa, pogués sentir
bona música. Amb aquesta il·lusió, visitàrem moltes sales d’arreu de
Catalunya on s’organitzaven concerts i vam contactar amb nombrosos consells comarcals. Algun d’aquells contactes encara es manté profitosament.
Tot i que en principi pensàvem que no calia sortir als diaris, ben aviat
ens vam adonar que la premsa podria ajudar molt els músics. Des de bon
començament, vam comptar amb una persona entusiasta de la nostra iniciativa, Carolina Riba, de La Pobla de Claramunt, redactora del setmanari

Diari d’Igualada. Al mateix temps, els contactes amb La Veu de l’Anoia
i el seu director Jaume Singla es van traduir en una afortunada col·laboració.
Així mateix, des del concert núm. 3, el nostre amic Alfons Udina, director
i ànima de La Fura, també es va afegir al grup d’eficaços col·laboradors dels
primers temps, publicant articles antològics sobre els concerts d’Antonio
Ruiz-Mellado, d’Assumpta Mateu i Francisco Poyato.
A partir del segon any de concerts, la Gemma va organitzar un concurs, ajudada per Alfons Carrillo, Núria Corts, Francesca Marlet i Josep
M. Vallès, per poder assegurar la qualitat musical dels possibles intèrprets.
Però fou el 1991, amb la incorporació d’Antoni Ros-Marbà com a president del jurat, quan el concurs va començar a prendre volada. L’Antoni
també va resultar providencial per assegurar la qualitat acústica de la sala,
ja que ens va posar en contacte amb el malaguanyat Alfonso García
Senchermés, el tècnic que va projectar com l’havíem de construir per sentir-ho tan bé com se sent.
Feta la sala, van començar els «altres concerts» –volum segon– i vam
anar dotant-la d’equips per enregistrar, que es van posar a la disposició
dels músics col·laboradors nostres. Amb el temps, vam constituir una associació i, més tard, la Fundació Privada Paper de Música.
La idea de recollir la informació dels concerts en un llibre ja la teníem
quan vam celebrar el desè aniversari. Teníem molta documentació relacionada amb cada concert, però publicar-la suposava tanta feina, llavors!...
Ara, amb més temps, ens vam proposar, en primer lloc, recollir sistemàticament tota la informació sobre Paper de Música que hagués anat
sortint a la premsa escrita, centrada a la comarca de l’Anoia. Per ordre
cronològic: La Veu de l’Anoia, Igualada-Regió 7, La Miranda, La
Fura, Vida..., L’Enllaç i L’Extra. Això va suposar uns quants mesos
de recopilació, a la col·lecció de La Miranda (d’Antoni Pons), a les
biblioteques de Capellades (Marta Camps Bartrolí) i Central
d’Igualada (Teresa Miret, directora, i Dolors Palomas i Montse
Lobato), i a les redaccions de Regió 7 (Elisa Campoy), de L’Enllaç
(Pepita Segura) i de La Veu de l’Anoia (Jaume Singla). Les persones
citades entre parèntesis m’atengueren i em donaren tota mena de facilitats. Moltes gràcies a tots!
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És impressionant comprovar, amb la perspectiva de vint anys, el tracte
privilegiat que hem rebut dels mitjans de comunicació. Hi hauríem d’incloure, almenys, Catalunya Música i Ràdio Capellades, però no en guardem cap testimoni físic. També és evident que al principi, potser per la
novetat, ocupàrem espais més destacats que darrerament, però poder recopilar 2.015 referències, entre articles i anuncis a l’agenda, en els diaris de
la comarca –de les quals el 60% corresponen als concerts recollits en els
llibres–, és espectacular des del nostre punt de vista.
L’estructura del llibre, d’acord amb la idea que teníem, va ser dissenyada per Montse Corral i Ricard Magrané, els quals han revisat, simplificat
i embellit la presentació final. Sense aquesta col·laboració de professionals,
i amics, no hauria estat possible que tota la feina que hi hem vessat resultés
lluïda. Cada concert es presenta en cinc apartats: programa, presentació,
intèrprets (curriculums), comentari musical i recull gràfic.
La gran quantitat d’informació que presentem ens ha obligat a recollir-la en dos volums separats: el primer per als «Concerts de les Quatre
Estacions», les «sessions troncals de Paper de Música» –com diu la
Gemma a la presentació del darrer concert–, i el segon, per als «Altres concerts», més nombrosos i amb un repertori més divers, més eclèctic.
Preparar els programes de cada concert ha estat molt laboriós, però
hem pogut comptar –a més de la col·laboració de quasi tots els músics–
amb dos ajuts decisius: en primer lloc, Màrius Bernadó, musicòleg i professor a la Universitat de Lleida, i col·laborador nostre en el concurs, que
ens va donar les pautes per ordenar el títol de cada concert i que ha tingut
l’amabilitat de repassar –era imprescindible– el llistat final, i, en segon
lloc, el Google i els catàlegs dels principals compositors.
Una informació important és la presentació que ha llegit la Gemma
a cada concert. Hem mantingut quasi estrictament l’escrit que ella s’havia
preparat per a cada cas. Aquesta presentació ajuda a situar el context de
cada concert, i, d’altra banda, es tracta de documents que recullen molt bé,
en detall, es pot dir, l’evolució que ha seguit la nostra activitat. No s’hi
plantegen objectius intel·lectuals, però hi batega una idea fixa: que s’està
fent quelcom útil per a molta gent.

Els curricula són els mateixos que apareixen en els programes lliurats a cada concert, així com els comentaris musicals –ens consta que són
molt apreciats–. Aquests darrers han estat escrits pels mateixos músics,
excepte quan se n’indica l’autor.
En el recull gràfic hem tractat de sintetitzar tot el material complementari que tenim de cada concert: fotografies, vídeos, comentaris publicats
a la premsa, cartes o correus electrònics rebuts, escrits en el llibre fet amb
paper del Museu Molí Paperer... Com es pot comprendre, el que tenim
és limitat, i, en algun cas, el material fotogràfic no té la qualitat que voldríem.
A part d’un primer annex amb els noms dels intèrprets que han actuat
a la sala (excepte, òbviament, quan es tracta d’orquestres) i d’un segon
annex on es recopilen les obres que hem escoltat, ordenades per compositors, que són a tots dos volums, en aquest primer volum també hem inclòs
un tercer annex amb la «història» del concurs –és publicada a la nostra
web: www.paperdemusica.cat–. Així, es poden recordar no tan sols els
guanyadors de cada any, sinó també les formacions finalistes, i saber quins
concerts han fet a la sala. Arribar a la final del concurs és una garantia per
assegurar la qualitat musical dels intèrprets que hem anat presentant. El
planter de músics que hi han arribat és destacable, i considerem que comptar amb la seva col·laboració ha estat una raó bàsica del prestigi aconseguit
per Paper de Música.
Tot i que ja ho anem fent en els «Resums d’activitats» de cada any,
volem agrair de nou i explícitament als diversos membres de tots els jurats
la seva col·laboració desinteressada. Igualment agraïm l’ajut dels membres
dels diversos comitès assessors. Expressem el nostre agraïment a la Sra.
Marta Ferrusola, que ens ha permès de fer-la constar com a presidenta
d’honor del comitè assessor.
Les presentacions que segueixen, i les del segon volum, les hem demanat a les persones, amigues, que ens semblaven més representatives en cada
cas. Josep M. Espinàs, per la seva participació destacada a l’hora d’orientar
els inicis de la nostra activitat, crèiem que havia d’obrir aquest apartat.
Alfons Udina, entusiasta des del començament, que va viure amb inten-
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sitat sobretot «l’etapa del pis», i destacat director de l’exemplar La Fura,
volíem que hi participés perquè hi aportés el seu saber. Per al segon volum,
vam pensar en Jaume Cabré, melòman i assidu a les sessions de la sala (ell
no va conèixer l’etapa del pis), i col·laborador quan li ho hem demanat, i
en Ignasi Riera, amic des de molt abans (aquells temps de l’Editorial Laia,
quan tots teníem tanta il·lusió!), que també va assistir a algun concert i
segueix de prop tota la informació que li anem remetent periòdicament.
Creiem que ens han lliurat unes peces literàries que enriqueixen els dos
llibres i que ressalten aspectes no visibles, si només atenem a la recopilació
presentada. Ens plau poder-los-ho agrair!
El cas de l’Assumpta Mateu és a part. Ella va voler lliurar un escrit
–que n’és, de bell!–, com a testimoni de l’agraïment de molts músics que
es mouen al seu entorn. Penseu, però, que som nosaltres els que també us
estem agraïts pel vostre ajut en els moments clau.
En aquestes presentacions s’alaba la nostra tasca. No volem dir immerescudament, perquè hi ha uns fets que són els que són, i es poden
interpretar amb més o menys bonhomia i amb més o menys entusiasme.
Però és clar que tenim la sort d’haver fet (d’estar fent) una tasca amable,
d’haver escrit una història, petita però positiva, i el fet d’haver recollit –no
tan sols a les presentacions, sinó també en els escrits recopilats en els
«reculls gràfics»– els aspectes favorables no vol pas dir que tothom ho vegi
de la mateixa manera. Ens agradaria, però, que la música, de la mateixa
manera que estimula l’esperit, ens despertés sentiments positius, els millors
sentiments, i ens ajudés a ser més tolerants els uns amb els altres. Poderhi contribuir justificaria amb escreix les inversions que hi hem destinat.
Es diu que ningú no és profeta a la seva terra. Per a nosaltres això no
és ben bé així. En aquests moments, 27 famílies capelladines reben informació sobre els concerts, cada dos mesos, per correu ordinari, i 58 més la
reben, cada mes, per correu electrònic, el que representa el 34% i el 10%,
respectivament, de tota la informació tramesa –només a qui hi està interessat– per anunciar els concerts mensuals. Això es tradueix en una participació
de més de 20 capelladins per sessió, sense incloure-hi aquelles persones que,
tot de cop, es presenten per assistir a un concert de sarsuela o a un espectacle
de flamenc, per exemple! Aquesta acceptació ens honora i ens satisfà.

Sovint s’ha aplicat a la nostra tasca la paraula «mecenatge». Com a
idea, ens va una mica gran: com diu Jaume Cabré en la presentació del
segon volum, els Esterházy «ja tenien la feina feta i la fortuna sense
límit». L’esforç econòmic que ens suposa mantenir Paper de Música és
notable, però l’assumim, actualment, dins del pressupost familiar, amb el
suport implícit de l’empresa Romanyà Valls, S.A. Si haguéssim de qualificar la nostra actitud, ho faríem més aviat amb les paraules de Shakespeare o de Proust quan es refereixen a la «generositat dels pobres».
Després de vint anys, moltes persones que ens han acompanyat ja no
hi són. Dos dels concerts van ser dedicats a la memòria d’en Josep, el
germà de la Gemma, i de la seva mare. Però aquí volem recordar els intèrprets que ens han fet gaudir i que ja no hi són: Carlos Gervilla, Conxita
Abadal, Xavier Joaquín –també membre del jurat del concurs fins a la
seva mort–, Leonid Sintsev, Lola Lizaran, Nicolae Duca,Toni Sanahuja,
Tono Aymerich i Caridad Zarzo. I als col·laboradors de la nostra tasca: el
mestre Xavier Turull i Alfons Carrillo, de la Seu d’Urgell. I, quan escrivim aquestes paraules, ens dolem de la mort de Carles Riera, també membre del jurat del concurs.
Volem dedicar el darrer paràgraf al públic, al nostre públic de Paper de
Música. Diverses persones ens han explicitat que se senten deutores de la
nostra feina. Però aquest sentiment és recíproc; també nosaltres ens sentim
deutors del públic, perquè és gràcies al seu suport que hem pogut continuar
i perquè, amb el seu comportament, el seu respecte, la seva escalfor, ha ajudat a prestigiar-nos, com ho va declarar amb èmfasi Òscar Boada, director
del Cor Vivaldi, en el concert de Nadal del 2007.
MIQUEL PUJOL*
Novembre del 2009

* Agraeixo a Henar Morera la revisió acurada i meticulosa a què va sotmetre aquest text,
quan ja estava gairebé enllestit.
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E L PA P E R

DE

GEMMA

¿É

rem joves, fa vint anys? Allò que pensem i allò que fem pot acreditar
que hi ha una mena de joventut que no hem deixat enrere, o que no ens
ha abandonat mentre passava el temps. El teu cas, Gemma Romanyà,
n’és un exemple.
Paper de Música és fruit del teu entusiasme. Moltes iniciatives que
s’han produït a Catalunya han nascut gràcies a l’entusiasme d’una persona, d’un petit grup. El que no demana que les coses siguin fàcils, només
demana que siguin possibles. El que no confia en el suport de les estructures ja establertes, sinó el que en crea una de nova.
La intel·ligència és bàsica, però no és suficient. Per això hem de felicitar-te pel teu entusiasme. En l’original grec, entusiasme equival a «estar
inspirat pels déus». Potser per això no és una qualitat tan habitual com
es pugui pensar.Vull dir l’entusiasme continuat, indefallent, com és el teu.
Sovint els déus es retiren i comença el desànim, la fatiga, i aquella
excel·lent iniciativa es va esfilargarsant i se suma a l’immens magatzem
de les frustracions.
Quin exemple, el teu. D’una banda, penso que estàs en constant ebullició, una ebullició que no s’esbrava. No, no has deixat la joventut enrere.
I d’una altra banda, hi ha la constància. Increïble. Costa molt més ser
constant que estar inspirat. I tu, que saps la importància que té el fet que
les màquines funcionin, hauràs d’admetre que Paper de Música va passar
ja fa temps de ser una idea brillant a ser un mecanisme enormement productiu.
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La història demostra que els catalans hem estat capaços de fer moltes
coses admirables, però també hem tingut la trista capacitat de desfer-les. El
que ens costa més és la continuïtat. Ens avorreix.
Recordo aquells primers concerts, amb amics atapeïts en un racó de la
vostra casa. Exactament la cuina. La trajectòria que ha seguit la iniciativa
deu ser única a Catalunya. Amb tossuderia i generositat has arribat fins
avui. El teu estimat Shakespeare va fer dir a Hamlet: «Ser o no ser, aquest
és el problema». És una alternativa que no has tingut mai en consideració.
Vau decidir «ser».
Enhorabona i per molts anys.
JOSEP M. ESPINÀS

E L VA L O R

DE LA

T E N A C I TAT

E

n la nostra societat d’avui, profundament materialista, ha desaparegut
pràcticament l’autèntic mecenatge cultural en favor d’un abassegador
patrocini comercial que ho impregna gairebé tot. Tal vegada legítim, però
tanmateix més interessat en els rèdits corporatius d’imatge i de prestigi
empresarial que en la seva pròpia funció de suport cultural incondicional.
En aquest sentit, la iniciativa de la família capelladina Pujol-Romanyà
és verament un oasi de feina constant i ben feta en un immens i àrid desert,
faltat de veritables mecenatges. El seu Paper de Música ha complert àmpliament els vint anys (vint!) de constant i infatigable promoció de valors musicals sòlids i consolidats, però faltats encara d’aquell rodatge que només s’assoleix a base de concerts que els catapulti als bons circuits de la música
culta, no sols en el nostre país i a l’estat, sinó a tot Europa.
Més de 80 «Concerts de les Quatre Estacions» (recollits en aquest
volum) i més de 120 més del segon volum, d’una exquisida cadència i
diversitat, 435 artistes que abasten tot el panorama instrumental i vocal,
interpretant centenars de peces musicals de prop de 480 compositors de tots
els temps, serien el balanç fred i estadístic d’aquests vint anys de bona música, excel·lents intèrprets i acurats programes musicals. Sense parlar, és clar,
dels milers de persones que han desfilat pel superb auditori «Paper de
Música» que els Pujol-Romanyà han bastit a casa seva.
Però al darrere de cada concert hi ha un treball ingent i personal de la
mateixa Gemma Romanyà i d’en Miquel Pujol, que han sabut envoltarse tothora d’un ventall de col·laboradors que van des del prestigiós Antoni
Ros-Marbà fins a la gent de la casa, l’obrador d’arts gràfiques que és també
una cèl·lula cultural de primer ordre.
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He tingut el privilegi de ser testimoni directe de l’evolució del Paper de
Música des del primer dia. Perquè aquesta família té la virtut de convertir
els clients de la impremta en amics i, si cal, en col·laboradors. No s’entendria d’altra manera que la Gemma em demani a mi, modest i insignificant
editor d’un setmanari comarcal gratuït, que escrigui unes ratlles en aquesta
obra commemorativa.
Recordo amb nostàlgia i veneració aquells primers concerts en el pis «de
dalt» dels Romanyà, amb un piano gran cua en un racó del menjador i el
públic repartit entre les diferents cambres del pis: pocs visionant-lo en directe, i la majoria mitjançant pantalles estratègicament distribuïdes per l’enginy d’un dels seus col·laboradors. I encara més, l’estrena de l’auditori,
autèntica joia de la corona. Amb aquell ambient íntim i familiar, però d’una
qualitat i una posada en escena autènticament professionals, amb artistes de
gran vàlua i emocionants interpretacions.
El Paper de Música no sols és, doncs, l’autèntic valor de la tenacitat. Ho
és també de l’amor per la música, aquest llenguatge universal que relliga
sensacions i emocions de persones de totes les races, cultures i llengües. I ho
és també d’una família i d’una empresa que n’ha fet el seu nord permanent
i invariable.
ALFONS UDINA

L

es paraules poden dir moltes coses.
També poden disfressar-ne
o amagar-ne moltes.
A vegades,
les paraules fan molt soroll
i no diuen gaire res.
La música, tal com jo l’entenc,
parla des del silenci, des de l’honestedat.
Des d’allà on no es vol amagar res
perquè no cal.
A vegades,
certs somriures de la Gemma
o algunes mirades d’en Miquel
són com aquesta música.
O com quan algú del públic
et parla d’emocions i de pells de gallina.
A vegades,
ens caldria rescatar
el sentit més profund
i més silenciós
d’algunes paraules.
Com «gràcies» i «fins sempre».
ASSUMPTA MATEU
Amb motiu del 20è aniversari
de Paper de Música
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Concerts
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Carlos Gervilla, Teresa Solà i Joan Amat, piano
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P RIMERA PART
Preludi en Fa menor, op. 28/18*
Vals en Fa menor, op. 70/2**
Vals en La b major, op. 69/1**
Scherzo núm. 2, en Si b menor, op. 31***

FRÉDÉRIC CHOPIN

S EGONA PART
Impromptu en La b major, op. 90/4, D. 899*

FRANZ SCHUBERT

Nocturn en Mi b major, op. 9/2**
Vals en Do # menor, op. 64/2**
Balada núm. 1, en Sol menor, op. 23***

FRÉDÉRIC CHOPIN

T ERCERA PART
Consolacions núm. 3, en Re b major, S. 172*
FRANZ LISZT
Nocturn núm. 3, en La b major, S. 207, «Somni d’amor»**
Rapsòdia hongaresa núm. 12, en Do # menor, S. 244***
*

CARLOS GERVILLA

**

TERESA SOLÀ

*** JOAN AMAT

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts tots!
En primer lloc, us agraïm la vostra presència.
Com que hem tingut la sort de trobar aquest piano, pensem fóra malaguanyat tenir-lo tancat; després de donar-hi voltes i de parlar-ne amb molts amics,
hem decidit començar amb el d’avui uns recitals que pensem continuar aproximadament cada tres mesos.
De moment, l’espai és escàs i poc adient, i això ens obliga a repetir aquesta
sessió, però esperem, més endavant, poder resoldre aquesta situació satisfactòriament.
Els intèrprets que anirem sentint no seran professionals. Ells treballen i estudien en la major part dels casos, i la seva gran afició a la música els fa trobar
hores per dedicar-s’hi a més a més i posar a punt peces com les que ens tocaran
avui, que creiem que val molt la pena d’escoltar. Probablement, tindran algunes
petites fallades perquè, com deia, no disposen del temps d’un professional, però
estem convençuts que passaran desapercebudes en el conjunt de l’obra, la qual
esperem que us deixi tan bon record com el que ens deixa a nosaltres quan
vénen aquí a preparar-se.
Avui tocaran tres persones:
En Joan Amat, professor dels nostres fills, que sempre estudia partitures de
molt alt nivell, amb qui comptem com a puntal per a aquests recitals.

La Teresa Solà, que coneixem per
la relació que tenim amb la seva
família: són de Barcelona, però vénen
sovint. També, de tant en tant, ve a
fer-nos sentir les peces que ha anat
treballant, tocades exquisidament.
I, finalment, en Carlos Gervilla,
conegut de fa molt poc i que ens ha
fascinat quan l’hem sentit interpretar.
Ja teníem aquest recital preparat i
havíem decidit que fos exclusivament
de Chopin i Liszt. Com que les peces
que en Carlos tenia a punt sobre
aquests dos compositors són curtes i ja
que ha tingut l’amabilitat de dedicarnos aquests dos primers dies, tocarà,
fora de programa, l’Impromptu
núm. 4 de Schubert, i així podrem
gaudir d’una obra més al començament de la segona part.
Per acabar, estic molt contenta de
dir-vos que en l’elaboració del programa que teniu a les mans hem trobat
molts col·laboradors, i hem vist tanta
gent il·lusionada en el nostre projecte
que això sol ens hauria animat a
tirar-lo endavant.

JOAN AMAT
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CARLOS GERVILLA

El descans entre part i part serà de
6 o 7 minuts, i en acabat, us hem
preparat a la cuina del costat (altra
vegada ens falla l’espai) unes quantes
galetes amb cava, per canviar impressions més agradablement.
Esperem que passeu una bona
vetllada!
Comença, doncs, en Carlos Gervilla.

TERESA SOLÀ

R ECULL G RÀFIC

33

CARTA ENVIADA DES D’IGUALADA
PER HENAR MORERA I MARC MUNTANÉ
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Carlos Gervilla, Teresa Solà,
Joan Amat i Conxita Abadal, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Preludi i fuga en Do menor, BWV 847*
JOHANN SEBASTIAN BACH
**
Sonata per a tecla, en Re major
PARE ANTONI SOLER
ERNESTO HALFFTER
Habanera***
ENRIC GRANADOS
Doce danzas españolas, op. 37. V. Andaluza***
****
ENRIC GRANADOS
Goyescas. Intermezzo, per a piano
****
El amor brujo. Dansa ritual del foc
MANUEL DE FALLA

S EGONA PART
Sonata per a piano, en Fa menor, op. 2/1*
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Allegro — Adagio — Menuetto. Allegretto — Prestissimo
Preludi per a piano, en Do # menor, op. 3/2***
S. RAKHMÀNINOV

«Les campanes de Moscou»
Suite Bergamasque. III. Clar de lluna**
Vals en Si menor, op. 69/2***
Nocturn en Do # menor, op. pòstum**
Polonesa en Mi b menor, op. 26/2**
*

CARLOS GERVILLA

** JOAN AMAT

***

TERESA SOLÀ

CLAUDE DEBUSSY
FRÉDÉRIC CHOPIN
FRÉDÉRIC CHOPIN
FRÉDÉRIC CHOPIN
**** CONXITA ABADAL

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts tots a aquest recital corresponent al Paper de Música
núm. 2.
En primer lloc, us agraïm la vostra presència, i la dels executants, ja que sense
els uns i els altres això no fóra possible.
Aquesta vegada tenim dues novetats. La primera és que arran del suggeriment d’una persona que va assistir a la primera sessió hem imprès aquests
comentaris annexats en el programa. Val a dir que són fets per un professional,
client de l’impremta.Volíem fer-ho tot amb el mateix paper, però el dissenyador
ens ho va desaconsellar perquè el programa era objectiu, i els comentaris, subjectius per definició, i per tant valia més separar-ho. La raó ens ha agradat, i ho
hem fet així.
Quant als intèrprets, tornem a tenir en Carlos Gervilla, que alguns de vosaltres ja coneixeu, que ens tocarà Bach i Beethoven. Pel que fa a Bach, està
especialment preparat, ja que paral·lelament al piano estudia el clavecí, que era
el que hi havia en aquell temps.
En Joan Amat i la Teresa Solà tocaran amb la seva sensibilitat habitual.
La segona novetat és que avui tindrem, a més a més, la senyora Conxita
Abadal. L’he conegut a través de la seva filla, de qui vaig ésser veïna durant
un quant temps, i us puc dir que és ben bé tota una vida dedicada a la música.
De jove havia fet concerts a Igualada i encara ara fa classes a una colla
d’alumnes. I bé, ja sentireu com toca!
Finalment, passarem al costat per fer una mica de tertúlia amb galetes i cava.
Que tingueu una bona vetllada!

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
JOHANN SEBASTIAN BACH

PARE ANTONI SOLER

Preludi i fuga núm. 2,
en Do menor, BWV 847

Sonata per a tecla, en Re major

Johann Sebastian Bach és el més
important d’una família de músics
que al llarg de successives generacions aportaren a la música alemanya una notable obra. J. S. Bach viu
entre 1685 i 1750, i desenvolupa en
diferents corts i ciutats la seva tasca
creadora. Una part fonamental de les
seves composicions instrumentals es
relaciona amb l’etapa que va del
1717 al 1723, durant la qual està al
servei del príncep Leopold a la ciutat
de Köthen. Una de les composicions
més destacades d’aquesta època és la
sèrie de 48 preludis i fugues escrites
per a clavecí anomenada El clavecí ben
temprat. La que tenim en el programa
és la núm. 2 i es limita, com els restants 47 números, a la confrontació
d’un preludi, de forma lliure, seguit
d’una fuga, forma contrapuntística
rigorosa.

El món del clavecí, que fins al segle
XVIII és el rei del teclat, juntament
amb l’orgue, reconeix en la figura
del pare Soler un artista d’abast universal. Les seves 80 sonates el situen
en el lloc de compositor espanyol
més distingit del seu temps. Neix a
Olot el 1729 i mor el 1783. La sonata era en aquell temps una peça breu,
d’un sol moviment, tal com la que
tenim en el programa.

ERNESTO HALFFTER
Habanera
L’havanera és una dansa d’origen cubà, de temps lent, que s’escampa al
llarg de la segona meitat del segle
passat arreu del món. El seu ritme ha
interessat músics de molt diferent
estil i de diverses èpoques. Així, juntament amb la famosa havanera de
l’òpera Carmen del francès Bizet, hi
ha havaneres d’Albéniz, de Falla i
d’Ernest Halffter. Aquest darrer és un
dels mestres moderns de la música
espanyola. Neix el 1903, a Madrid,
i és alumne del seu germà Rodolfo i
de Manuel de Falla.

37

ENRIC GRANADOS

MANUEL

DE

FALLA

Dotze danses espanyoles, op. 37
V. Andaluza

El amor brujo.
Dansa ritual del foc

Goyescas. Intermezzo

Falla encarna la culminació del nacionalisme musical i és una de les
eminències de la música del segle
XX. La Dansa ritual del foc forma part
del seu ballet El amor brujo, que reflecteix el profund interès que tenia
Falla pel món andalús. No hem
d’oblidar que havia nascut a Cadis el
1876 i, encara que s’exilia i mor a
l’Argentina el 1946, manté sempre
una íntima relació amb la música de
la seva pàtria.

Enric Granados neix a Lleida el
1867 i mor el 1916 en ser enfonsat
un vaixell de passatgers per un submarí alemany. És un dels grans mestres del nacionalisme musical. Estudia
amb l’insigne Pedrell, i després va a
França per ampliar la seva formació.
En la seva obra revela, com Albéniz o
Falla, un gran coneixement de la
música popular espanyola, que apareix com un eco de les diferents
variants de la cultura polifacètica de
la península. Així, la Dansa núm. 5 té
reminiscències andaluses, i l’Intermezzo és un fragment de l’òpera
Goyescas, que està inspirada en una
sèrie d’estampes del gran pintor.

SEGONA PART
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata per a piano núm. 1,
en Fa menor, op. 2/1
Beethoven encarna un moment molt
especial de la història de la música.
Amb la seva obra tanca el període
del classicisme vienès i obre el romanticisme. En el terreny de les sonates per a piano, la seva obra és
d’una importància enorme, com en
tots els camps que abasta, però les
seves 32 sonates per a teclat suposen

un llegat que cap pianista no pot
ignorar. Foren escrites al llarg de tota
la seva vida, de manera que reflecteixen el canvi d’estil que va portar-lo
del classicisme al romanticisme. La
sonata en l’època clàssica ja era d’una
estructura més complexa que la sonata del XVIII a la manera de Scarlatti
o del Pare Soler. Comprenia generalment tres moviments o quatre. Alterna temps vius amb altres de més
lents, juntament amb el minuet, que
és una clara reminiscència de les formes ballables que tant fecundaren la

música instrumental. La sonata de
Beethoven que posem en el programa és la primera que escrigué i
pertany als primers anys del seu
establiment a Viena, cap al 1796.
Beethoven neix el 1770 a Bonn i
mor a Viena el 1827.

SERGUEI RAKHMÀNINOV
Preludi en Do # menor, op. 3/2,
«Les campanes de Moscou»
Rakhmàninov neix el 1873 a Rússia
i mor als Estats Units el 1943. Fou
un músic que, a més a més de la seva
carrera de compositor, es féu famós
pel seu virtuosisme com a concertista de piano. Autor de moltes obres
orquestrals simfòniques, és probable
que el més valuós de la seva producció resideixi en les petites peces pianístiques i en les seves cançons. Un
exemple de la seva obra és el famosíssim Preludi en do sostingut menor
que no falta en el repertori dels més
grans concertistes del món.
CLAUDE DEBUSSY
Suite Bergamasque
III. Clar de lluna
La música francesa deu a Debussy
la seva renaixença en el segle XX.
L’obra d’aquest artista restableix el
més alt nivell creatiu i d’alguna manera obre també les portes a la mo-

dernitat. Debussy és un artista de la
impressió, de la capacitat d’expressar
musicalment la realitat com a sentiment íntim. Per això se sol anomenat
«impressionisme», com el corrent
pictòric, l’escola que va inaugurar.
«Clar de lluna» és el fragment núm. 3
de la Suite Bergamasque i reflecteix bé
aquesta capacitat per a empresonar
l’univers sonor suggeridor d’un paisatge o d’una atmosfera determinada. Des del punt de vista pianístic,
Debussy és un gran mestre innovador.

FRÉDÉRIC CHOPIN
Vals en Si menor, op. 69/2
Ningú com Chopin pot aspirar a
representar el prototipus del músic
romàntic. Fou un pianista notable,
i la seva vida en els salons francesos
de l’època està vinculada a la història
cultural de la ciutat de París. Chopin
és un enamorat de la perfecció i de
la brevetat. Les seves composicions
són, en la immensa majoria dels
casos, de molt escassa duració. Per
això les petites formes del vals, la
masurca o la polonesa, és a dir, les
danses, apareixen regularment en la
seva obra. No es tracta de valsos a la
manera de Strauss, per a ésser ballats,
sinó d’una recreació exquisida que
conté el perfum de la dansa per a
ésser escoltada amb recolliment,
sense que el cos participi de la intenció primera de ball.
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Nocturn en Do # menor,
op. pòstum
En el repertori de petites peces pianístiques típiques del romanticisme
ocupa un lloc destacat el Nocturn,
que es refereix, des de la seva pròpia
definició com a forma, al món de la
nit, una de les referències forçoses
de la sensibilitat romàntica. Chopin
continuà, tot perfeccionant-la, una
via iniciada pel compositor irlandès
John Field. En els nocturns de Chopin, hi domina l’encant d’una línia
melòdica que ha estat, moltes vegades, associada a alguna ària de Bellini.

Polonesa en Mi b menor, op. 26/2
La polonesa és una dansa que, com el
seu nom indica, té el seu origen a
Polònia. Va passar a formar part de
la música culta des dels seus orígens
populars en el segle XVIII i apareix,
per exemple, en alguna suite de Johann Sebastian Bach. Però el mèrit
de Chopin, indiscutible, és haver traslladat al piano les arrels nacionals
d’una dansa que ell conegué directament en els pagesos de la seva pàtria
i en la versió de saló que es practicava
a Varsòvia. En aquesta última for-ma
era una dansa de moviment moderat
i cerimonial, com una desfilada cortesana.

R ECULL G RÀFIC

CARLOS GERVILLA

JOAN AMAT
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TERESA SOLÀ

CONXITA ABADAL

CARTA ADREÇADA A LA GEMMA
PER JOSEP M. ESPINÀS, CREADOR DEL NOM
DE LA NOSTRA ENTITAT, “PAPER DE MÚSICA”

LA NÚRIA I EN PERE
ES VEUEN BEN SATISFETS

DURANT EL REFRESC
S’INTERCANVIEN IMPRESSIONS
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Antonio Ruiz-Mellado, piano
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P RIMERA PART
Escenes d’infants, per a piano, op. 15
1. De països i gents estranyes
2. Històries divertides
3. La gallina cega
4. Nen implorant
5. Bastant feliç
6. Esdeveniment important
7. Somieig (Rêverie)

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ROBERT SCHUMANN

A la vora del foc
Cavaller sobre un cavall de cartró
Gairebé massa seriós
Espantant
Nen adormint-se
Parla el poeta

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

ROBERT SCHUMANN

S EGONA PART
Excursions, per a piano, op. 20

SAMUEL BARBER

Un poco allegro — In slow blues tempo
Allegretto — Allegro molto

Années de pèlerinage. Any I: Suïssa, S. 160
VI. Vallée d’Obermann
Lento assai — Più lento — Recitativo
Più mosso — Presto — Lento

FRANZ LISZT

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest recital corresponent al Paper de Música núm. 3.
Abans de res us agraïm la vostra presència i la de l’intèrpret perquè ens permet realitzar aquest acte.
Avui sí que em sap greu no ser
una professional de la música perquè,
si ho fos, podria parlar amb elogis precisos i adequats de la manera de tocar
de l’Antoni Ruiz-Mellado i de la
seva tècnica perfecta acompanyada
d’una sensibilitat poc comuna.
En aquest sentit us puc dir que en
Joan Amat, en Carlos Gervilla, la
Teresa Solà i la senyora Abadal, que
l’han sentit tocar aquí, van quedar
meravellats del seu nivell.
Deixo, doncs, aquestes apreciacions
per als entesos i jo només us diré dues idees sobre les quals he estat reflexionant
aquests dies.
La primera és que amb aquestes paraules vull retre un homenatge a l’Antoni
i, a través d’ell, a totes aquestes persones que es passen incomptables hores de
treball concentrat, exigent i dur en solitari amb el seu instrument per madurar
el fruit al punt i oferir-nos-el en forma de recital com el que sentirem avui.
La segona és que m’agradaria encomanar-vos la meva admiració per
l’Antoni i per totes aquestes persones que mitjançant el treball que dèiem ara,
tenen la capacitat d’arribar tan enllà en el camí de la perfecció.
Després ho celebrarem amb galetes i cava.
Que passeu una bona vetllada!

INTÈRPRET
ANTONIO RUIZ-MELLADO
Piano
Va néixer a Esplugues de Llobregat,
Barcelonès, l’any 1963.
Comença la formació musical
sota la tutela del seu pare i continua
la carrera al Conservatori Superior
Municipal de Música de Barcelona,
on estudià primer música de cambra amb el catedràtic Antoni Besses
i, actualment, piano amb la catedràtica Carme Undebarrena.
Ha estat guardonat amb el primer premi (categoria A) al Concurs
de Vilafranca del Penedès (1985);
primer premi «Joventut i Música»
en l’especialitat de Música de Cambra organitzat per la Generalitat de
Catalunya (1985); premi d’honor de
grau professional, per unanimitat
del jurat, al Conservatori Municipal
de Barcelona (1985); menció honorífica al concurs Joan Massià (1986);
tercer premi (categoria sènior) al
Concurs de Vilafranca del Penedès
(1987).

El 1987 es trasllada a París, on rep
classes de Monique Deschaussées.
Ha participat activament a diversos cursos nacionals i internacionals
d’interpretació pianística. Cal destacar la influència dels consells que
va rebre del mestre belga Frédéric
Gevers.
Ha enregistrat per a Catalunya
Ràdio, Ràdio 4 i Ràdio Nacional
(RN 2).
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
ROBERT SCHUMANN
Escenes d’infants, op. 15
Robert Schumann és una de les
principals figures del romanticisme.
El gran músic alemany va néixer el
1810 –igual que Frédéric Chopin– i
va morir el 1856, víctima de la follia. En certa manera és impossible
separar de l’essència del romanticisme els dos pols que coexistien en
l’esperit de Schumann: d’una banda, un vessant d’exaltació inflamada;
de l’altra, la malenconia de resignació
exquisida. És possible que aquesta divisió en el si de la seva personalitat
hagués estat la causa que acabés en
un quadre clínic de patologia i demència.
En tota l’obra de Schumann, és
de primeríssima importància la part
dedicada al piano. Consagrat en
principi a la carrera pianística, el
músic va derivar cap a una relació
més íntima i profunda amb l’instrument. La seva visió de la música no
està tampoc allunyada de la seva
excel·lent formació literària. Schumann era un coneixedor i admirador
responsable de les «belles lletres» del

seu temps i del passat. És per això
que molt sovint la seva música està
envoltada per un àmbit de suggeriments poètics, moltes vegades de
manera directa i anotats per la seva
pròpia mà en el títol i el nom de les
seves composicions. Les Escenes d’infants constitueixen un bon exemple
de la màgia que pot extreure
Schumann d’un món que, com l’infantil, va nodrir tant l’univers
romàntic. En les tretze peces de l’obra regna la frescor, la unitat a través
de les transformacions del tema inicial i l’esplèndida calor lírica. Significativament, el fragment final es
titula Parla el poeta.
Arabeske, en Do major, op. 18
Schumann ha contribuït amb
nombrosos exemples a enriquir el
microcosmos de les petites peces
pianístiques del romanticisme. Però
sembla que hi ha unanimitat a l’hora
d’assenyalar l’Arabesca com la més
bella de les seves obres de petita
extensió. Malgrat el seu caràcter innovador, Schumann respecta l’herència clàssica i conserva, en l’estructura
de l’Arabesca, la forma de rondó.

SEGONA PART
SAMUEL BARBER
Excursions, per a piano, op. 20
Es pot dir que ha estat el més afortunat dels compositors del seu país, tal
com ho expressa el crític Robert
Sabin amb raons fonamentades. Barber va tenir una família feliç, sense
dificultats de cap mena per a donar al
nen una educació completa. Al
maeix temps, quan encara no s’havien apagat les veus dels excel·lents
mestres que va tenir, un viatge per
Europa li permeté d’absorbir un
inesgotable món cultural en el millor
moment del seu desenvolupament
personal.
Com a estudiant fou un devot del
piano. És més, a la prestigiosa escola
de l’Institut Curtis de Filadèlfia no
només va guanyar la millor distinció
com a alumne, sinó que va continuar
durant anys ensenyant piano. No
obstant això, poques de les seves
obres són escrites per a piano. Entre
elles –no més de mitja dotzena–, s’hi
compta l’opus 20, compost el 1945 i
estrenat per l’extraordinari pianista
Vladimir Horowitz. L’obra comprèn
quatre temps, i l’interès dominant
està posat en l’aspecte rítmic. Tal
com ho declara l’autor al començamet de l’edició, es tracta d’exploracions en quatre àrees de la sonoritat
americana expressada en «formes
clàssiques petites». Des d’aquest punt
de vista es pot reconèixer que la pri-

mera peça és un boogie-woogie, és a
dir, està inspirada en l’art pianístic
dels intèrprets de jazz dels anys 20; la
segona és un blues, la forma més
difosa de la cançó lírica popular
nord-americana; la tercera és una
sèrie de variacions sobre una balada
de cowboys, mentre que l’última es
vincula amb la música camperola de
Kentucky.
FRANZ LISZT
Vallée d’Obermann
Són pocs els exemples que hi ha
d’una vida tan intensament viscuda
en l’art i en els ideals del lliurament a
causes nobles com la de Franz Liszt.
Dotat genialment per a la música
i per a la vida, Liszt no va desenvolupar només les seves pròpies facultats,
sinó que va fer allò impossible per
ajudar els col·legues que va trobar
pel camí.
Malgrat que la seva obra comprèn
tots els gèneres i totes les formes, la
seva aportació més important va ser
a la causa del piano. Se’l considera,
amb Chopin, la base de la tècnica
pianística moderna. En un sentit
més profund, la sensibilitat de Liszt
per a captar sentiments, paisatges i
caràcters en la millor tradició de la
música programàtica es projecta cap
al futur. En les sèries d’obres agrupades sota el títol d’Anys de peregri-
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natge podem admirar un vast fresc
d’impressions diverses que es resolen, igualment, en petites o en grans
peces. La gamma d’expressions amagades en aquestes obres és molt ex-

tensa: des de la composició virtuosísticament arriscada i audaç, quasi
onomatopeica d’Orage, fins al bellíssim quadre musical de la Vallée
d’Obermann.

R ECULL G RÀFIC

PRIMERA INFORMACIÓ SOBRE PAPER DE MÚSICA
APAREGUDA A IGUALADA, PERIÒDIC DE L’ANOIA (6-5-89)
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PRIMERA INFORMACIÓ
SOBRE PAPER DE MÚSICA
APAREGUDA A LA MIRANDA,
NÚM. 17, MAIG DEL 1989

PRIMERA INFORMACIÓ SOBRE PAPER DE MÚSICA
APAREGUDA A LA VEU DE L’ANOIA (5-5-1989)

PRIMER ARTICLE SOBRE PAPER DE MÚSICA
APAREGUT A LA FURA, 15/21 MAIG 1989

C a p e l l a d e s, 7 , 8 i 9 d e j u l i o l d e l 1 9 8 9
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José M. Rubio, guitarra,
Rosa M. Vallès, Teresa Vallès i Carlos Gervilla, piano

P
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RO G R A M A
P RIMERA PART
JOSÉ M. RUBIO

Romance
El testament d’Amèlia
Preludi núm. 1, per a guitarra
Fantasía
Capricho árabe, per a guitarra

ANÒNIM
Pop. catalana, versió de MIQUEL LLOBET

HÉITOR VILLA-LOBOS
ALONSO

DE

MUDARRA

FRANCESC TÀRREGA

S EGONA PART
ROSA M. VALLÈS i TERESA VALLÈS

Suite española, op. 47, I. Granada (Serenata)
Quintet en Mi major, G. 275, V. Minuet
Danzas fantásticas, op. 22, III. Orgía
Humoresques, en Sol b major, op. 101/7
¡Viva Navarra!

(Jota de concert)

Allegro de concierto, en Do major, op. 46

ISAAC ALBÉNIZ
LUIGI BOCCHERINI
JOAQUÍN TURINA
ANTONÍN DVOR̆ÁK
JOAQUÍN LARREGLA
ENRIC GRANADOS

T ERCERA PART
CARLOS GERVILLA

Arabesque per a piano núm. 1,
en Mi major, L. 66
Fantasia-Impromptu, en Do # menor,
op. 66
Fantasia per a piano núm. 4,
en Do menor, K. 475

CLAUDE DEBUSSY
FRÉDÉRIC CHOPIN

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Adagio — Allegro — Andantino — Più allegro

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i molt benvinguts a aquest recital que fa el núm. 4 de Paper de Música.
Gràcies per la vostra assistència i la dels intèrprets, ja que entre tots fem que
aquest acte sigui possible.
En el programa que tenim avui a les mans, respecte al que us vam enviar
per convidar-vos hi ha uns canvis:
1r) en lloc d’El mercat persa tindrem el Minuet de Boccherini.
2n) variacions en l’ordre de les diferents parts.
3r) en la 1a i 3a part s’han suprimit un parell de peces de guitarra i l’estudi
de Chopin per escurçar el programa que se’ns havia fet massa llarg.
Passem a la presentació dels intèrprets.
Recordem, però, abans, que pel que fa a la part del piano, aquest torna a ésser
un recital d’estudiants, és a dir, que el piano el toquen de més a més, a part els
estudis, en el cas d’avui de nivell universitari, que realitzen tots tres, a diferència
de l’últim en què vam fer venir un professional. A partir d’aquí el Paper de
Música dóna un nou gir, però d’això en parlarem en el proper recital.
Deia que era d’estudiants quant al piano perquè en José M. Rubio, que
ens fa la primera part de guitarra, ha acabat aquest any la carrera amb qualificació d’excel·lent, i 3 o 4 assignatures més, de música totes elles, i traient
excel·lent en tot, perquè ell ja té clar que es vol dedicar a fer de concertista i no
fa res més que música. Avui ens tocarà un programa clàssic, però us haig de dir
que aquesta tarda, només d’arribar, ens ha obsequiat amb un repertori flamenc,
i la veritat és que un no sabria quin triar.

La segona part la faran dues germanes, la Rosa M. i la Teresa Vallès, dues
alumnes del nivell més avançat de la senyora Abadal. La Rosa M. acaba de
passar exàmens de farmàcia, i la Teresa d’Esade, i són de l’Hotel Bayona de la
Panadella, que crec que és molt familiar per a la majoria dels que som aquí. En
la Nacional II Barcelona-Madrid anant cap a Lleida o Osca, quants no ens hi
hem parat a prendre un cafè amb llet o un pa amb tomàquet d’aquells que a
meitat de viatge es posen tan bé?
I, finalment, la tercera part anirà a càrrec d’en Carlos Gervilla, conegut per
la majoria dels que estem aquí, ja que és la tercera vegada que ens ve a tocar.
Ell també acaba de passar els exàmens de medicina, i, a més a més, podem dir
que en un any ha fet el sisè de piano –amb excel·lent de qualificació– i la meitat
del setè curs.
I també comptem amb l’eficaç col·laboració de Josep Mudarra, que d’una
manera espontània se’ns ha ofert a muntar-nos el vídeo perquè ho puguem
veure unes quantes persones més millorant el sistema d’il·luminació i filmant
amb una càmera de professional per aconseguir un enregistrament més perfecte.
Gràcies, Josep!
Després farem una mica de tertúlia amb el refresc de sempre.
Que passeu una bona vetllada!

JOSÉ M. RUBIO

ROSA M. VALLÈS

CARLOS GERVILLA

TERESA VALLÈS
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
Romance anónimo
Molt sovint, la música anomenada
culta o clàssica es beneficia d’un intercanvi amb l’àmbit popular. Les
vies a través de les quals es realitza
aquest moviment són moltes: des de
la simple transcripció, l’arranjament,
fins a la més ambiciosa construcció
d’una nova obra a partir d’una referència que prové del folklore o del
camp popular. El Romance anònimo
amb què s’inicia aquest concert, està
molt difosa gràcies al guitarrista
Narciso Yepes, que la utilitzà com a
motiu musical del film francès Jocs
prohibits, dirigit pel gran realitzador
René Clément el 1952. La música
gaudeix de l’encant elemental i una
mica ingenu de les genuïnes melodies populars.
MIQUEL LLOBET
El testament d’Amèlia
Una vegada més, el programa es fa
ressò de la música popular. Aquest
cop, la font és la música catalana i l’arranjament pertany al famós guitarrista Miquel Llobet, deixeble de

Tàrrega. Féu una activa vida de concertista que el portà fora de la seva
pàtria moltes vegades. Visqué a París
entre el 1904 i el 1914. Les seves gires donaren a conèixer el seu art a
Amèrica i a la resta d’Europa.
HÉITOR VILLA-LOBOS
Preludi núm. 1, per a guitarra
En el panorama de la música llatinoamericana d’aquest segle, el nom de
Villa-Lobos és un dels més importants.Veritable fundador de la música
moderna brasilera, la seva obra comprèn no només la producció, sinó
també un vast treball d’organització i
de promoció de l’activitat artística al
seu país. La seva producció és enorme i comprèn tots els gèneres i totes
les formes vigents, però dedica especial atenció a la guitarra. El Preludi
núm. 1 forma part d’una sèrie de
quinze escrits, els quals es van fer el
1940. El registre inevitable del color
sonor de la seva terra és una característica de la música de Villa-Lobos.
Una vegada més, el ressò de la música del folklore es fa present a la
música culta.

ALONSO

DE

MUDARRA

FRANCESC TÀRREGA

Fantasía

Capricho árabe, per a guitarra

La viola de mà ocupa un lloc destacat
en els orígens de la música instrumental espanyola. Alonso de Mudarra és un dels mestres d’aquesta escola.
El 1546 publicà a Sevilla Tres libros de
música en cifra para vihuela. La seva obra
el defineix com un compositor molt
dotat en el repertori de fantasies i
altres danses, que són un capítol inicial en el domini instrumental en tot
Europa. El seu art passa sovint per l’exercici de la variació, en el qual demostra un enginy particular notable.

No hi ha cap afeccionat al repertori
de la guitarra que no hagi escoltat
alguna vegada una composició de
Tàrrega. És un dels més grans virtuosos i compositors d’aquest instrument i tingué un paper protagonista
en el renaixement de la guitarra durant els primers anys d’aquest segle.
Les seves composicions, com el famós Capricho árabe, són un mitjà de
lluïment per a l’intèrpret i un exemple d’escriptura per a guitarra.
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S EGONA PART
ISAAC ALBÉNIZ

LUIGI BOCCHERINI

Suite española, op. 47. I. Granada

Quintet en Mi major, G. 275. V. Minuet

El nacionalisme musical espanyol
neix amb l’obra d’Isaac Albéniz, el
genial pianista i compositor català que
als quatre anys començà al Teatre Romea la seva carrera de virtuós. La seva
formació musical va estar en mans de
grans mestres, entre els quals hi ha
Marmontel a París i Liszt a Budapest.
Malgrat que les composicions d’Albéniz no renunciïn a cap dels instruments del seu temps, el piano és el
preferit i hi dedicà el millor del seu
geni creador. En la seva obra pianística, s’hi troba un retrat musical d’Espanya, on rescata el perfil de moltes
ciutats o regions.

La fama de Boccherini tingué durant
una bona part de la seva vida una
gran difusió. Nascut el 1743 a Lucca,
Itàlia, aconseguí atreure molt aviat
l’atenció de la ciutat de Roma, on
féu una intensa activitat, i guanyà una
merescuda reputació com a compositor i virtuós del violoncel. Morí a
Madrid, el 1805, després d’estar vinculat des del 1769 a l’activitat musical
de la Península. El minuet, cèlebre i
conegut, forma part d’un dels 113
quintets de cordes, amb dos violoncels, que Boccherini compongué. És
una obra d’elegant disseny que reflecteix molt fidelment l’esperit del segle
XVIII.

JOAQUÍN TURINA

JOAQUÍN LARREGLA

Danzas fantásticas, op. 22,
III. Orgía

¡Viva Navarra! (jota de concert)

Turina, d’origen sevillà, fou alumne
de D’Indy a París. Igual que Falla,
rebé ànim i coratge dels compositors
francesos, com ara Debussy i Ravel.
Tornà a Espanya el 1914 i des d’aquest moment la seva obra no va
parar d’expressar un nacionalisme
molt acolorit i sovint tenyit amb la
paleta orquestral més brillant. Però
ell mateix fou pianista i una bona
part del seu llegat està consagrat al
teclat, com aquesta dansa.

ANTONÍN DVOR̆ÁK
Humoresques, per a piano,
en Sol b major, op. 101/7
El nacionalisme musical en el centre d’Europa es desenvolupa durant
la segona meitat del segle passat.
Dvor̆ák s’inscriu en el moviment a
través de les seves arrels txeques. Es
formà a l’Escola d’Orgue de Praga.
La seva vida està marcada per una
activitat dedicada a la música. Quan
encara no era habitual, fou un dels
primers mestres europeus que van
actuar a Nova York, on dirigí, durant dos anys, el Conservatori Nacional. De la seva obra pianística, la
Humoreske, potser la més coneguda,
és una petita peça plena d’encant
melòdic.

El prestigi de la jota com a dansa
acolorida ha fet que molts compositors hagin confiat el moment d’inspiració per a una estampa ibèrica al
seu ritme viu. Joaquín Larregla, nascut a Navarra, no s’ha escapat de la
norma general, i encara més perquè
els seus orígens l’hi apropaven. Fou
deixeble d’Arrieta a Madrid i la seva
carrera va ésser fonamentalment de
pianista i compositor.
ENRIC GRANADOS
Allegro de concierto, op. 46
El nacionalisme musical espanyol situa en la primera línia dels seus fundadors, el nom d’Enric Granados. Nascut a Lleida, va fer els seus estudis a
Barcelona i es convertí en un pianista
de reconeguda qualitat. Amb el temps
arribà a fundar la seva pròpia escola
de piano a la Ciutat Comtal. Però, al
mateix temps, desenvolupà una important tasca creadora que es dividí
entre el piano i l’escena, o dit d’una
altra manera, entre el piano i la veu.
Les seves col·leccions de Canciones
amatorias i Tonadillas són un model de
fina escriptura. L’obra per a piano sol
és molt nodrida i potser la més nombrosa del seu llegat. A ella pertany l’Allegro de concierto, com un exemple de
música pura, sense vinculació amb cap
text i sense cap intenció descriptiva.

T ERCERA PART
CLAUDE DEBUSSY
Arabeske núm. 1, en Mi major, L.
66
En els orígens de la música del nostre temps, l’obra de Debussy ocupa
un lloc de singular relleu. En certa
manera, la seva funció ha estat la de
servir de pont entre el romanticisme
tardà i les noves concepcions harmòniques. En la seva obra pianística és
possible detectar aquest distanciament progressiu del segle XIX i el seu
creixent apropament a les noves fórmules, en part anticipades per ell
mateix. El 1888, quan encara no
havia perfilat clarament la seva pròpia estètica, va escriure dues arabesques. Des d’aquest estil es projectà
després cap a un univers molt més
propi i renovador.
FRÉDÉRIC CHOPIN
Fantasia-Impromptu,
en Do # menor, op. 66
El mot impromptu prové, com se sap,
del francès (improvisació). Però no
hem de creure que les obres que
Chopin anomena amb aquest terme
siguin, realment, improvisacions, tot i

que poden semblar-ho. Responen a
una estructura i a un pla orgànic tan
rigorosos com qualsevol altra peça.
La Fantasia-Impromptu fou escrita cap
al 1827 i publicada després de la
mort de Chopin. Conté una de les
melodies del músic que més han restat, i amb raó, a la memòria del
públic d’arreu del món.
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Fantasia per a piano núm. 4,
en Do menor, K. 475
Mozart constitueix un dels miracles
de la creativitat artística. No només
fou un nen d’una precocitat sense
precedents, sinó que durant la seva
curta vida compongué obres mestres en totes les formes i gèneres
existents. Com a executant fou un
virtuós no menys notable, i en particular del teclat. La seva Fantasia
núm. 4 està entre les seves composicions més importants. Escrita a Viena, cap al 1785, l’obra ofereix una
intensitat i una profunditat dignes
del talent del mestre que la creà. La
seva escriptura i la seva concepció
parlen clarament del piano modern
i no del clavecí.
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LA MIRANDA,
NÚM. 20, AGOST DEL 1989
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Carmen Valero Politi, piano
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P RIMERA PART
Sonata per a piano núm. 8,
en La menor, K. 300d

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Allegro maestoso
Andante cantabile con espressione
Presto

Sonata per a piano núm. 30,
en Mi major, op. 109

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Vivace, ma non troppo — Prestissimo
Andante, molto cantabile ed espressivo

S EGONA PART
Fantasia per a piano, en Do major, op. 17
Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen
(Sempre fantàsticament i apassionadament)

-MäBig. Durchaus energisch
(Moderat. Sempre enèrgic)

-Langsam getragen. Durchweg leise zu halten
(Lent sostingut i sempre piano)

ROBERT SCHUMANN

P R E S E N TAC I Ó
Bon dia! Benvinguts tots!
Nosaltres us estem molt agraïts per la vostra presència, i la de l’artista que
avui ens acompanya, perquè entre els uns i els altres feu que aquestes sessions
siguin una realitat. Aquesta ja és la que fa cinc.
Us parlava en la sessió anterior del fet que hi hauria canvis. Doncs bé, a partir d’ara, a part de la puntualitat que ens hem proposat, les sessions de Paper
de Música amb número parell continuaran anant a càrrec d’estudiants (hi poden
haver excepcions), i per als números. senars, com el d’avui, tindrem intèrprets ja
professionals.
Vénen a tocar d’una manera totalment desinteressada, i atès que els estem
reconeguts per les bones estones que ens fan passar, hem encetat la tasca d’organitzar-los-hi una gira per diversos festivals musicals de Catalunya, ja que
per a ells és molt important.
Això pel que fa als canvis en el Paper de Música.
Passem ara a la presentació de l’artista que avui ens acompanya: Carmen
Valero Politi, una gran professional tot i la seva joventut. És força coneguda a
Catalunya perquè ha tocat diverses vegades en públic. De fet, podem dir que li
ve d’herència, perquè la seva mare ja era una gran concertista.
La seva vida està totalment dedicada a la música. Rep classes d’un gran
mestre belga, Frédéric Gevers, com també d’un dels millors mestres del nostre
país, Antoni Besses (que juntament amb la seva muller avui ens honoren amb
la seva presència).

Es comenta que només de sentir els primers compassos ressalta l’excel·lent
qualitat de so que té el seu tocar.
Gràcies de nou als Josep Mudarra (pare i fill) per la seva col·laboració amb
els vídeos.
També tenim avui entre nosaltres el Grup de Sitges. Gràcies per haver
vingut i per la col·laboració que es va iniciar aquest estiu.
La il·lusió i l’entusiasme amb què es prenen la música fa anys que dura
sense decaure, cosa sovint difícil de trobar.
El nostre reconeixement també a l’equip de Ràdio Nacional d’Espanya, que
avui enregistrarà aquest recital per donar-li difusió seguidament a través de la
ràdio, i així ajudarà també a donar a conèixer aquests joves professionals que
semestralment desfilaran per Paper de Música.
Disposem-nos, doncs, a passar una estona de somni i fantasia (títol de l’obra
que omplirà la segona part) envoltats per aquest so màgic que ens farà sentir la
Carmen Valero Politi.
Després ho celebrarem amb galetes i cava com sempre, però avui especialment, ja que és el primer aniversari. Que per molts anys ens puguem anar
trobant gaudint tots plegats acompanyats de la música.
I ara passeu una bona estona amb Carmen Valero Politi.
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INTÈRPRET
CARMEN VALERO POLITI
Piano
Neix a Barcelona l’any 1965 i comença des de petita els estudis musicals amb la seva mare. Als 10 anys
ingressa al Conservatori Superior
Municipal de Música de Barcelona i
des dels 16 anys estudia sota la direcció d’Antoni Besses.
Obté menció d’honor en els
graus mitjà i superior de piano;
premi especial al Concurs Joan Massià; és guardonada al Concurs de
Joves Intèrprets de Catalunya de
Vilafranca del Penedès i rep el segon
premi al Concurs Internacional de
Manresa (1987).
Participa activament a tots els
cursets de Frédéric Gevers a Barcelona sobre la interpretació de J. S.
Bach, Debussy i Brahms. Igualment
pren part a seminaris dirigits per
Antoni Besses sobre les sonates de
Beethoven i l’obra per a piano de
Mompou.

Ha estat convidada a la Universitat Catalana d’Estiu de Prades i a la
Universitat de Barcelona, i a Girona
ha participat a diversos homenatges a
Frederic Mompou.
Actua per tot Catalunya i ofereix
recitals i música de cambra. Ha enregistrat per a Ràdio 4 i per a Catalunya Ràdio.
Recentment ha obtingut una
beca de la Fundació Caixa de Barcelona i estudia sota la direcció de
Frédéric Gevers a Anvers per perfeccionar i ampliar el seu repertori.

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sonata per a piano núm. 8,
en La menor, K. 300d
El nom de Mozart apareix sempre
que es menciona el geni capaç d’expressar-se en totes les formes i gèneres de l’art musical.
Des de la més tendra infància
–poc més de tres anys– manifestà
dots excepcionals que el portaren
com a nen prodigi per les ciutats
d’Europa en gires que sorprenien
els seus oients. El seu pare, Leopold
Mozart, músic i pedagog important,
va saber guiar aquesta disposició
natural cap a la perfecció i la maduresa.
Quant al teclat, l’obra de Mozart
és molt valuosa i representativa del
classicisme vienès. Els seus concerts
per a piano són, sens dubte, la part
més difosa de la seva dedicació al
teclat. Convé recordar que Mozart
és, històricament, el primer compositor que disposa d’un piano a la
seva cambra de treball. Cal tenir en
compte que aquest piano és un
avantpassat dels pianos actuals i amb
menys recursos que el de Chopin.
Hem de tenir present que, amb tot,
la música per a piano de Mozart és

la primera que un compositor de
geni dedicà a aquest instrument.
La Sonata K. 300d fou composta a
París, entre el 14 de març i el 12 de
juny de 1778. L’estada a la capital
francesa es correspon amb un període d’activitat generosa que revela,
d’una banda, la memòria d’experiències prèvies provinents de la ciutat de Mannheim i, de l’altra, la de les
noves experiències que li aporta la
música francesa. El jove mestre, amb
els seus 22 anys, està elaborant les
vivències dels seus viatges i les duu
cap a una immediata perfecció que
esclata en la seva Sonata en La menor.
S’ha assenyalat repetides vegades
la infinitat de detalls que en aquesta
obra apunten cap al futur. No només la tècnica pianística fa pensar en
els mestres del romanticisme, sinó
també la mateixa música, com en
l’andante cantabile, que recorda Schubert. Amb els seus tres temps tradicionals, aquesta obra és una de les
grans construccions que anuncien
l’esdevenidor del piano. Respecte als
accents dramàtics que conté, no
poden dissociar-se de la pèrdua que
experimentà Mozart en aquesta
època. En efecte, la seva mare, que
l’acompanyava durant el viatge, mor
a París, de sobte.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata per a piano núm. 30,
en Mi major, op. 109
Si el piano és una companyia a la
cambra de treball de Mozart, no ho
és en el sentit de confident total que
tingué en l’obra de compositors com
Beethoven o els mestres romàntics.
Per a Beethoven, la sèrie de les
32 sonates és una empresa de tota la
vida que avança juntament amb la
seva edat. Així, l’amant de la música
que s’aboca a aquesta successió d’obres constata un creixement orgànic
i, d’alguna manera, la traducció progressiva de la concepció del món
sonor tal com la concebia el seu
autor.
La seva relació amb el teclat, com
hem dit abans, és de tota la vida. En
la seva formació musical, tingué un
paper feliçment destacat la freqüentació dels preludis i les fugues d’El
clavecí ben temprat de Johann Sebastian Bach, i, més tard, les obres pianístiques dels seus il·lustres contemporanis Haydn i Mozart. És a través
d’ells que la forma de sonata es presenta com un motlle en el qual el
pensament beethovenià es troba en
el seu element.
Resulta transparent que s’accompleix una evolució a través de les

sonates, de la mateixa manera que
succeeix, paral·lelament, amb les
simfonies i els quartets de corda, les
altres sèries instrumentals més importants del mestre de Bonn.
La sonata clàssica hagué de modificar l’estructura i l’expressivitat
per a donar cabuda a les idees beethovenianes. Des d’aquest punt de
vista, la llibertat formal i la gran
expansió dominen el grup de les
últimes sonates, entre les quals figura l’opus 109, que es publicà el 13
de novembre de 1821 i on les errates assenyalades per Beethoven no
foren pas tingudes en compte. El
compositor dirigí una carta a l’editor, a Berlín, perquè les hi fes imprimir immediatament i fossin enviades als qui ja havien adquirit la
sonata. Al marge de revelar la cura
amb la qual el músic seguia la fidelitat de les seves partitures, indica
també la tenacitat amb què polia les
obres fins a l’últim moment.
La Sonata opus 109 ofereix la llibertat formal que caracteritza les
obres finals del seu autor, i ja no és
possible reconèixer-ne l’estructura
clàssica en cada un dels tres temps
que la formen. Un lirisme d’intensitat romàntica es desprèn de l’obra, i
les variacions de l’últim temps s’inscriuen entre les més importants de
tota la història de la música.

SEGONA PART
ROBERT SCHUMANN
Fantasia per a piano,
en Do major, op. 17
Si el piano ocupa, per primera vegada en la història, un lloc en la cambra
de treball de Mozart i es converteix
en el confident de Beethoven, la seva
importància creix encara més amb la
generació de compositors ro-màntics. En el cas de Schumann, per
exemple, el piano és el protagonista
de la major part de la seva obra. Tant
en el domini instrumental pur com
en el cas dels seus lieder, el teclat es
constitueix com a eix de l’univers
sonor de Schumann d’igual manera
que en l’obra de Chopin.
La personalitat de Schumann és
una de les que reflecteixen amb major precisió les característiques del
romanticisme alemany. La formació
intel·lectual, amb profundes relacions
amb la poesia en la seva llengua, la
visió global de les arts, que li permeté
accedir al camp de la música vocal, i
l’activa obra crítica al capdavant de la
seva revista consoliden un autèntic
arquetip de músic romàntic.
Intentà ésser un virtuós, i probablement el seu fracàs en aquest intent
va fer possible, de manera inequívoca,
la seva devoció per l’art de compondre. Va rebre la seva formació
pianística del famós professor Frie-

drich Wieck, el pare de Clara, la genial intèrpret de piano que més tard
va ésser la seva esposa. La relació amb
Clara es veié amenaçada per l’oposició paterna, i fou una dura lluita
aconseguir finalment el desitjat matrimoni.
Precisament la Fantasia, opus 17
coincideix amb els moments més
difícils d’aquesta pugna per l’amor
de Clara. Començada el 1836, el
destí original d’aquesta obra era participar en l’obtenció de fons per al
monument de Beethoven que Liszt
intentava construir, convocant per a
això a tots els músics que estaven al
seu abast. Schumann havia concebut l’obra com una sonata amb el
títol de Ruïnes, trofeus i palmes, que
hauria d’ésser venuda amb la finalitat de recaptar fons per a l’esmentat
monument. No obstant això, els tres
temps de l’obra són finalment una
altra cosa. El mateix Schumann ho
va dir a la correspondència adreçada
a la seva estimada, declarant que
«era un llarg crit d’amor» cap a ella.
De tota la música romàntica per a
piano, el primer temps és un dels
més intensos pel seu patetisme. El
segon temps adopta l’aire d’una marxa triomfal, amb singulars accents
rítmics. El final és un veritable plaer,
amb la seva melodia calmada i gairebé immòbil, que tendeix cap al desenllaç càlid i lluminós.
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LA VEU DE L’ANOIA, DIA 3 DE NOVEMBRE DEL 1989

LA MIRANDA,
NÚM. 24, DESEMBRE DEL 1989

QUAN EL CONCERT S’ACABA,
COMENÇA EL REFRESC
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IGUALADA, PERIÒDIC DE L’ANOIA,
DIA 28 D’OCTUBRE DEL 1989

LA FAMÍLIA PUJOL-ROMANYÀ
AMB LA PIANISTA CARMEN VALERO POLITI
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Josep M. Fradera, flauta,
M. Jesús de Arenzana, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Sonata per a flauta i tecla núm. 2,
en Mi b major, BWV 1031

JOHANN SEBASTAN BACH

Allegro moderato — Siciliana — Allegro

Sicilienne, op. 78

GABRIEL FAURÉ

Sonata per a flauta i piano, en Do major

FRANZ JOSEPH HAYDN
Allegro moderato — Andantino grazioso — Vivace

S EGONA PART
Tres romances per a oboè i piano, op. 94

ROBERT SCHUMANN

Moderato
Semplice, affettuoso... poco vivo
Moderato

Sonata per a flauta i piano
Allegro malinconico
Cantilena. Assez lent
Presto giocoso

FRANCIS POULENC

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i molt benvinguts!
Com sempre, gràcies per acompanyar-nos.
Estem en el Paper de Música que fa 6, en ple hivern i número parell.
D’acord amb el que us deia a l’octubre, correspon a un nivell d’estudiants.
Bé, estudiants, però no tant, perquè en Josep M. Fradera, el flautista, ha
acabat el curs de virtuosisme, obtenint excel·lent de nota en el Conservatori
Municipal de Música de Barcelona.Toca amb molta seguretat, és un devot total
de la música, molt jove, i amb una intel·ligència i una cultura no gaire freqüents.
Precisament ell és qui ha redactat els comentaris que teniu a les mans
d’acord amb la nostra idea inicial: fent més el seguiment de les obres moviment
per moviment. Em sembla que així ens ajudaran millor a aproximar-nos-hi.
Esperem continuar dins aquesta nova línea.
La persona que l’acompanya és la M. Jesús de Arenzana. Estudia el 10è
de piano. Així doncs, el darrer curs de virtuosisme. És una persona molt treballadora, d’una eficiència extraordinària i sobretot d’una qualitat humana excepcional. Fa molt bé la música de cambra, però la seva preferència es fer de solista.
També és molt jove, i només de parlar de música se li il·lumina la cara.
Veureu quina estona més agradable ens faran passar entre tots dos!
Una vegada més, tot el nostre agraïment a la família Mudarra per la seva
col·laboració amb els vídeos, ja que venir ahir i avui els ha representat un esforç
més important del que és normal, però han vingut. És gràcies a ells que podem
doblar la cabuda encara que sigui a través del vídeo. No oblidem, però, que el
so és directe i en definitiva és el que compta.
Després anirem al costat a fer la nostra tertúlia habitual.
Us deixem, doncs, amb
Josep M. Fradera, flauta i M. Jesús de Arenzana, piano.

INTÈRPRETS
JOSEP M. FRADERA
Flauta
Neix a Barcelona. Als set anys inicia
els seus estudis musicals al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. Als 10 anys entra a
l’Escolania de Montserrat, on comença l’estudi de la flauta travessera
amb el mestre Josep Andreu. Els dos
últims cursos els ha realitzat amb el
professor Rafel Casasempere.
També ha assistit a cursets dels
mestres William Freivogel i Madeleine Chassang.
Actualment imparteix classes a
l’Escola La Guineu de Barcelona.
Ha col·laborat amb diverses orquestres, entre les quals es destaquen
l’Orfeó de Sants, sota la direcció del
mestre Joan Guinjoan, i els Antics
Escolans, sota la direcció del mestre
Ireneu Segarra, i ha format part de
diferents grups de cambra.

M. JESÚS

DE

ARENZANA

Piano
Va néixer l’any 1965. La seva formació musical va tenir lloc al Conservatori Superior del Liceu de
Barcelona, on estudià piano amb el
professor Pere Vallribera i música de
cambra amb Maria Canela.
Més endavant continuà els estudis de piano amb Maria Jesús Crespo i, en l’actualitat, rep classes de
Ludovica Mosca.
Ha assistit a diferents cursos
nacionals i internacionals d’interpretació de piano amb Manuel Carra,
a Granada, i amb Alain Motard, a
Barcelona.
Ha ofert concerts per tot Catalunya com a solista i també ha format part de concerts de música de
cambra arreu del Principat.
Actualment imparteix classes de
piano a l’Escola de Música d’Igualada.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
JOHANN SEBASTIAN BACH

GABRIEL FAURÉ

Sonata per a flauta i tecla núm. 2,
en Mi b major, BWV 1031

Sicilienne, op. 78

Tot i que Bach mai no va professar
un particular interès per la flauta travessera, la veritat és que la seva producció dedicada a aquest instrument
és molt important i figura com una
de les bases més sòlides en el repertori de tots els grans flautistes mundials.
L’obra que aquí ens ocupa és una
de les sis sonates que Bach va
escriure per a flauta i piano, concretament la segona, en Mi bemoll major. El primer moviment, allegro moderato, és aquell en què la flauta i el
piano mantenen una línia de diàleg
més marcada, i tenen el protagonisme ara l’un, ara l’altre. Tot ell gravita
al voltant d’un tema que presenta la
flauta després d’una àmplia introducció del piano. El sicilià (segon
moviment) és més aviat evocador, i
té una gran importància la vena
melòdica, que crea un ambient de
recolliment que trencarà el darrer
moviment, un allegro en què, per
contra, no es pot parlar de melodia,
sinó d’idees que no s’arriben a concretar, tot donant com a resultat una
pàgina vivaç, dinàmica i en constant
estat de fluïdesa.

Fauré és un compositor impressionista francès injustament oblidat,
però admirat pels qui el coneixen
per la melodia misteriosa i fascinadora que domina la seva obra.
Aquesta Sicilienne no n’és una
excepció, ja que s’enceta amb un
bellíssim tema que presenta la flauta
i que serà recollit pel piano. A continuació ve un segon tema basat en
el contrast fort-piano i, després de
repetir la melodia del començament, entrem a la segona secció de
l’obra, de caràcter més estàtic que
l’anterior, i en la qual la flauta tendeix a moure’s pel registre agut. No
gaire després en torna a repetir la
primera secció, però a l’inrevés, és a
dir, primer el tema basat en el contrast fort-piano i, tot seguit, com a
conclusió, el tema amb què comença aquesta breu peça.

FRANZ JOSEPH HAYDN
Sonata per a flauta i piano,
en Do major
Entre les poques obres que Haydn va
escriure per a flauta, hi figura aquesta
sonata amb acompanyament de
piano, que conté tots els elements
més representatius del classicisme,
com ara una línia melòdica clarament aburgesada (poc subjectiva) i
unes harmonies transparents.
El primer moviment, allegro moderato, després d’una breu i sorprenent introducció, ens presenta un
tema que serà l’eix al voltant del qual
sorgiran unes idees escassament dibuixades, que crearan grans contras-

tos dinàmics. Tampoc a l’andantino
grazioso no se’ns confirmen els temes
musicals, i es crea una pàgina en què
els motius prevalen sobre la melodia.
En aquest segon moviment pren
relleu el piano més que no pas la
flauta. El darrer temps, un vivace, és
una pàgina plena de vigor i energia,
que comença amb un tema que ens
presenta el piano i que a continuació
recull la flauta en stacatto. Tot seguit
ve un element constituït per unes
ràpides escales que combinen els dos
instruments, i després sorgeix un alegre tema que sembla extret d’una
melodia rústica i popular. Tot aquest
material es combinarà durant el desenvolupament, i acabarà el moviment en un ambient festiu.

S EGONA PART
ROBERT SCHUMANN
Tres romances, op. 94
Schumann, un dels compositors romàntics per excel·lència, no va escriure gairebé res per a flauta, de
manera que l’única obra que d’ell
s’interpreta amb regularitat són aquestes romances, les quals tenen en
comú una forta càrrega subjectiva
que les allunya d’obres més frívoles
de la mateixa època.
La primera, en Do menor, no segueix cap estructura concreta i tota
ella representa un seguit de melodies belles, de les quals no se’n pot

destacar cap. Sota la indicació de
moderato, el seu to és apassionat i,
alhora, desesperançat.
La segona romança, en Do major, està subdividida en tres parts.
La primera part ens presenta un
tema lluminós que crea un gran
contrast amb l’ambient aconseguit
per la primera romança, però, a la
segona part, l’atmosfera s’enfosqueix i agafa de nou un caire torbador. La tercera part representa una
reimplantació de la calma, i esdevé
una recapitulació de la primera
part.
La tercera i última romança és,
potser, la més complexa. Dividida
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com l’anterior en tres parts, la primera presenta un material temàtic
indecís, tant melòdicament com rítmicament, la qual cosa crea un gran
contrast amb la part central, en què
el ritme i la melodia es fonen en una
atmosfera amorosa i palpitant. La
repetició de la primera part i una
breu i poc afirmativa coda conclouen aquesta última romança.

FRANCIS POULENC
Sonata per a flauta i piano
Entre els compositors impressionistes de principis de segle es destaca
el francès Francis Poulenc, que va
escriure sonates per a diversos instruments de vent. La composta per
a flauta i piano s’inicia amb un allegro
malinconico que crea una atmosfera
irreal sota el poder de l’evanescent
melodia. Aquest moviment està di-

vidit en tres parts: la primera gira al
voltant d’un mateix tema introduït
per la flauta, seguida d’una secció
més rítmica amb profusió de canvis
de compàs. La darrera d’aquestes
parts és una repetició de la primera,
i tanca el moviment una coda de
cadència flexible. El segon temps,
una cantilena, és de caràcter serè, i
gairebé podríem dir contemplatiu, i
està basat en una bella melodia que
té un marcat sabor nostàlgic. Malgrat que la part central s’animi amb
unes breus i ràpides figuracions de
la flauta, tot aquest moviment crea
una atmosfera de recolliment. Al
contrari, el moviment que conclou
l’obra s’inicia amb un tema enèrgic
que ens introdueix en un caràcter
exultant. Aquest tema s’anirà alternant amb passatges ara de melodia
ampla, ara de ritme retallat. Uns
compassos sorprenentment lents,
que rememoren el primer temps de
la sonata, precediran la festiva conclusió d’aquest presto giocoso.

R ECULL G RÀFIC
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Antonio Ruiz-Mellado, piano
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P RIMERA PART
Sonata per a tecla núm. 87, en Sol menor
Sonata per a piano, en Re major, op. 13
Sonata per a piano núm. 4,
en Sol major, Hob. XVI:G1

PARE ANTONI SOLER
MATEO ALBÉNIZ
FRANZ JOSEPH HAYDN

Allegro — Menuetto.Trio — Finale. Presto

Chants d’Espagne, op. 232

ISAAC ALBÉNIZ
Prélude — Sous le palmier — Orientale — Córdoba — Seguidillas

S EGONA PART
Quadres d’una exposició
-Promenade
-Promenade
-Promenade
-Promenade
1
-Promenade

MODEST MUSSORGSKI

1. El gnom
2. Il vecchio castello
3. Tuileries 4. Bydlo
5. Ballet dels pollets dins llurs closques
6. Dos jueus polonesos, l’un ric, l’altre pobre
7. El mercat de Limoges 1
8. Catacumbes (Sepulcrum romanum)
-Cum mortuis in lingua morta
9. La cabana sobre potes de gallina
10. La gran porta de Bogatyr a Kíev, l’antiga capital

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit, benvinguts i gràcies per acompanyar-nos!
Estem en el recital de primavera, encara que amb dos mesos de retard. Això
fa que en el mes entrant hi haurà el d’estiu.
En aquests concerts tenim per segona vegada l’Antonio Ruiz-Mellado dins
el nivell professional.
L’any passat ens va meravellar amb la seva manera de tocar tot donant un
nou sentit a Paper de Música. Avui tornarem a gaudir una estona de la seva
sensibilitat i el seu art exquisits.
Per arrodonir-ho ens porta un programa molt cuidat, com és habitual en ell,
i que, a més a més, presenta dos temes:
La Sonata galant, on podrem veure la seva evolució a través de les tres
sonates que escoltarem sense interrupció, i el Nacionalisme, espanyol amb
Albéniz i rus amb Mussorgski. (Atès que avui els comentaris són en forma de
tríptic per necessitat d’espai, volia demanar-vos que els utilitzeu amb compte
pel que fa al soroll, per tenir el màxim silenci i gaudir així més plenament
d’aquest recital tots plegats.)
No vull acabar sense repetir el nostre agraïment a la família Mudarra, que
amb la seva col·laboració desinteressada ens permet augmentar notablement la
cabuda d’aquest espai.
Després, la tertúlia habitual.
Que passeu una bona vetllada amb Antonio Ruiz-Mellado.

Els Quadres d’una exposició que escoltarem aquesta segona part és una de
les obres més importants dins el repertori pianístic.
Atès que és música descriptiva,
voldria assenyalar, per a les persones
que el sentirem per primera vegada i
per anar seguint la breu explicació
que donem en els comentaris sobre
cada quadre, que la majoria d’ells
van enllaçats per unes peces curtes
que s’anomenen promenades (són
els passejos entre quadre i quadre),
totes amb el mateix tema o melodia
presentades en forma de variació i en
diferents tons. Aquesta melodia sona
així:
sol fa si bemoll do fa re

LA GEMMA MOSTRANT LA MELODIA
QUE ES REPETEIX A CADA «PROMENADE»

do

fa

re si bemoll do sol fa

Això no obstant, els quadres núms. 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, 9 i 10 no porten
enllaç de promenade.
De nou amb nosaltres Antonio Ruiz-Mellado.
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INTÈRPRET
ANTONIO RUIZ-MELLADO
Piano
Nascut a Esplugues de Llobregat,
Barcelonès, l’any 1963.
Comença la formació musical
amb el seu pare i els estudis de piano
amb el professor Carlos E. Mary. Fa
la carrera al Conservatori Superior
Municipal de Música de Barcelona,
on estudià piano amb Santiago Pavia
i posteriorment amb la catedràtica
Carme Undebarrena, amb qui continua treballant. També ha fet classes
de música de cambra amb el catedràtic Antoni Besses.
Ha estat guardonat amb el primer
premi (categoria A) al X Concurs de
Joves Intèrprets de Piano de Catalunya que s’organitza a Vilafranca del
Penedès (1985); primer premi al I
Concurs de Música de Cambra de la
Generalitat de Catalunya, actuant
amb el clarinetista Carles Comalada
al Palau de la Música Catalana en el
concert de clausura (1985); premi
d’honor de grau professional per unanimitat del jurat al Conservatori
Superior Municipal de Barcelona
(1985); menció honorífica en el concurs «Joan Massià» (1986); tercer
premi (categoria sènior) en l’XI Concurs de Joves Intèrprets de Piano de
Catalunya (1987).
El 1987 es trasllada a París, on rep
classes de Monique Deschaussées.

Ha participat activament en diversos cursos nacionals i internacionals d’interpretació pianística. Cal
destacar la influència dels consells
que va rebent del mestre belga Frédéric Gevers.
L’activitat concertística d’Antonio Ruiz Mellado l’ha portat a actuar a diversos indrets i festivals de
Catalunya: Festival d’Alella, Festival
Internacional de Ripoll, Festival Internacional de Matadepera, Festival
Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú, Festival Internacional Francesc
Viñas de Moià, Nits Musicals de
Palau-Solità, Sala Paper de Música de
Capellades, Festival d’Estiu d’Arenys
de Mar, Teatre Prado de Sitges, Torroella de Montgrí, etc.
També ha realitzat concerts a diferents ciutats de l’Estat espanyol i a
França, i les seves actuacions han estat
sempre molt ben acollides tant pel
públic com per la crítica.
Ha enregistrat per a Catalunya Ràdio, Ràdio 4 i Ràdio Nacional.

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
LA SONATA DE L’ESTIL
GALANT
En el transcurs dels anys que van
des del 1725 fins al 1750, Europa
experimentà un canvi estilístic, amb
un nou esperit, perfectament oïble
en el camp de la música. La importància creixent que anà assolint, de
forma gradual, la música cortesana
enfront de la música més austera de
Johann Sebastian Bach, o de les grans
construccions sonores de Georg
Friedrich Händel, es va veure reflectida en les composicions dels
nous músics, tot relegant la música
religiosa a un segon pla.
Els primers indicis d’aquesta
transformació estilística es palesen
en l’alleugeriment de la melodia,
que s’allunya de qualsevulla complicació polifònica i ornamental per
tal d’atorgar un realçament superior
de la melodia acompanyada, amb
una transparència i una senzillesa
que permeten de fer ressortir la seva
dolcesa i la seva elegància. Aquesta
transformació menà a allò que hom
ha anomenat «estil galant», un estil
agradable i no gens feixuc ni complicat per a l’oïdor.

PARE ANTONI SOLER
Sonata per a tecla núm. 87,
en Sol menor
El pare Antoni Soler, monjo jerònim, fou un músic format a l’escola
de Montserrat. És el compositor espanyol més il·lustre del segle XVIII,
per bé que de manera pòstuma, l’estil del qual, com a autor de sonates
per a clavicèmbal, és ben proper al
del seu mestre Domenico Scarlatti.
La seva Sonata en sol menor encara
pateix la influència de l’enfarfegament ornamental tan característic
de l’estil barroc i és una obra de
forma binària en un únic moviment, monotemàtica i de dues seccions.
MATEO ALBÉNIZ
Sonata per a piano,
en Re major, op. 13
Mateo Albéniz fou mestre de capella
a Logroño i, sobretot, escrigué música per a instruments de teclat.
La seva Sonata en re és força coneguda i, com les sonates del pare Soler, és escrita en un sol moviment i és
una partitura de caràcter ben alegre.
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FRANZ JOSEPH HAYDN
Sonata per a piano núm. 4,
en Sol major, Hob. XVI:G1
Amb Haydn arribem a allò que podríem anomenar la «sonata moderna». Aquest compositor, nat en un
poblet situat en una regió fronterera
entre Àustria i Hongria, i mort a la
seva casa de Gumpendorf (Viena),
fou un dels músics que perfeccionà
la sonata de tres o quatre moviments,
enllaçats entre ells mitjançant un
ordre rítmic, ràpid-lent-ràpid, tot oferint en cada moviment una individualitat pròpia que, a través de les
èpoques romàntica i moderna, ens
ha arribat a nosaltres.
Les seves cinquanta-dues sonates
per a piano representen una contribució fonamental a la literatura per
a aquest instrument. Hom pot dir
que les sonates de Mozart, i encara
més les de Beethoven, serien impensables sense les de Haydn.
La Sonata Hob. XVI:G1del compositor austríac és una obra curta i
té, igual que la resta de les sonates,
un caràcter en el primer i en el tercer moviment d’estil clavicembalístic. I en el menuetto–trio, moviment
central, hi trobem una escassa afluència d’ornaments i d’enfitats embelliments que tant sovintegen en les
partitures d’aquella època.

EL NACIONALISME
Des de mitjan segle XIX, els moviments nacionalistes s’anaven afermant
en la música europea. El color, la
força, l’estil, la qualitat objectiva de la
música nacionalista depengueren de
diferents factors: el talent dels compositors, el moment d’inici de l’esmentada tendència i la diversitat i
l’interès del folklore musical de cada
país. La consolidació del moviment
fou determinada per la tradició musical i per la necessitat d’afirmació
nacionalista. Així doncs, tant a Rússia
com a Espanya, el moviment obrí un
nou camí a l’expressió musical, mentre que a Alemanya o a Itàlia, on ja hi
havia una llarga tradició, el nacionalisme tingué una minsa incidència.
Efectivament, Brahms i Verdi no sentiren pas la necessitat de fer música
alemanya o italiana, respectivament,
car els seus predecessors l’havien feta
des de sempre. Per contra, Albéniz o
Mussorgski sí que hagueren de triar
entre la inèrcia de les tendències unitaristes –arrelades en tots els compositors i també en el públic– o bé
optar per un art nacional, elecció que
implicava anar contra corrent. Aquest
esperit combatiu, que sempre comporta l’enfrontament amb les convencions establertes, esdevé invariablement una actitud progressista. No
pas endebades els compositors occidentals més innovadors –Berlioz,
Liszt– foren els que millor comprengueren i més donaren suport als
nacionalistes.

ISAAC ALBÉNIZ
Chants d’Espagne, op. 232
Isaac Albéniz «tenia –diu J. de Marliave– l’abrandada alegria de l’ànima
que renuncia, voluntàriament i total,
a ella mateixa, oblidava el desagraïment, ignorava l’odi, estava sempre
disposat a consagrar-se a una idea o a
algú… És juntament amb Liszt, a qui
recorda moralment en més d’un tret,
el caràcter més sublim d’home i
d’artista que hagi produït el segle
XIX.»
Aquestes línies, escrites el 1912
per un amic d’Albéniz, descriuen bé
la persona que era quan París el veié
arribar amb la seva silueta un xic feixuga i aquella sensació de seriosa
joventut de la qual mai no es deslliurà. En aquell temps, la capital de
França coneixia ben poc la música
que estaven fent els compositors
espanyols; Albéniz fou un dels primers a fer conèixer la música nacionalista espanyola, i amb ella Chants
d’Espagne, que aleshores acabava
d’enllestir. Va provocar, en els cercles
del París musical, una impressió alhora fascinant i estranya.
Aquesta suite fou composta els
anys 1896 i 1897 i està dividida en
cinc peces. La primera d’elles, Pré-

lude, és una veritable «soleá», la popularitat de la qual és deguda, en
gran part, a la seva transcripció per
a guitarra, que evoca irresistiblement
aquest instrument per la repetició de
les notes en staccato.
Sous le palmier (Sota la palmera) és
una peça relaxant, que, per causa del
seu ritme, amb el seu cant lleuger en
octaves i en refinades harmonies, fa
pensar en un ambient del Carib o en
el bressoleig d’una cançó havanera.
Orientale juga amb ornaments
cromàtics i amb cants melangiosos
que evoquen indrets formosos, com
ara l’Alhambra.
La quarta peça, titulada Córdoba,
és una petita obra mestra que recorda l’encís de la nit d’aquesta ciutat
andalusa, tot acomplint l’atenció que
expressen els mots que Albéniz afegí
a aquesta composició: «En el silenci
de la nit, que interromp la remor de
la brisa aromada pels llessamins,
sonen gusles, tot acompanyant les
serenates i escampant per l’aire
ardents melodies i notes tan dolces
com el balandreig de les palmes a
dalt del cel.»
La darrera peça de l’obra, Seguidillas, és de ritme molt viu, amb gran
impetuositat i abrandament, qualitats
ben escaients per a cloure la suite de
manera molt brillant.
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S EGONA PART
MODEST MUSSORGSKI
Quadres d’una exposició
La figura de Modest Petrovic Mussorgski –compositor rus que nasqué
a Karevo, prop de Pskov, i que morí
alcoholitzat en un hospital– aporta
un particular relleu a l’Europa musical del segle XIX, ja que fou un fet
excepcional que el seu art procedís
d’un context marginal de la música
europea, és a dir, d’aquella Rússia
que, fins a mitjan segle, havia estat
una colònia alemanya, italiana i francesa. Dins de la literatura pianística
de Mussorgski, els Quadres d’una
exposició en són una immensa prova.
El 1874, el crític d’art Vladimir
Stassov organitzà una exposició en
memòria d’un amic, el pintor Viktor Hartmann (1834-1873), que havia mort sobtadament, i amb aquest
motiu s’aplegaren a l’exposició quadres, aquarel·les, maquetes, decorats,
etc., de Hartmann. Modest Mussorgski traduí musicalment les impressions que li suggerí l’exposició
retrospectiva amb la suite per a piano
Quadres d’una exposició –primerament, el títol de l’obra era Hartmann,
que escrigué d’una tirada del 12 al
22 de juny.
El programa establert de l’obra és
el següent:
Promenade (Passeig). Allegro giusto, nel
modo russico, senza allegrezza, ma poco
sostenuto.

Hom utilitza aquesta peça per tal
d’enllaçar els quadres, i es presentarà
sempre en diferents temps i tonalitats. Aquesta primera Promenade podria suggerir l’entrada a la sala d’exposicions, i les altres descriuran el
visitant tot recorrent la galeria, entre
un quadre i l’altre.
1. El gnom.
Sempre vivo
Un dibuix que descriu un petit
gnom que camina, feixugament,
amb les seves cames garrelles.
Promenade. Moderato commodo assai e
con delicatezza.
2. Il vecchio castello (El vell castell).
Andantino molto cantabile e con dolore.
Castell de l’Edat Mitjana davant
del qual hi ha un trobador que canta
una cançó d’amor. En aquest segon
quadre, Mussorgski descriu la fortalesa del castell medieval amb una
nota insistent a la mà esquerra en una
tessitura greu i que fa de pedal harmònic de tota la peça mentre que la
dreta representa el cant del trobador.
Promenade. Moderato non tanto, pesamente.
3. Tuileries (Tulleries). Discussió de
vailets abans dels seus jocs.
Allegretto non troppo, capriccioso.
Una albereda del jardí parisenc
amb un estol d’infants i de dides. El
compositor descriu el quadre amb un
temps joiós i inquiet i amb alguns

canvis de ritme dins del mateix
tempo, que poden fer suggerir les desavinences dels vailets en triar els jocs.

també és coneguda com a Samuel
Goldenberg i Schmuÿle, títol posat posteriorment per un desconegut.

4. Bydlo.
Sempre moderato, pesante.
Carro polonès de rodes immenses
menat per un parell de bous. Mitjançant la utilització d’un llenguatge
harmònic, amb un registre greu a la
mà esquerra, Mussorgski ens ofereix
una clara transcripció del moviment
pesant de les rodes del carro enganxat als bous. Finalment, el carro es va
allunyant a través del so que es va esmorteint.

Promenade. Allegro giusto, nel modo russico, poco sostenuto.

Promenade. Tranquillo.
5. Ballet dels pollets dins llurs closques.
Scherzino. Vivo, leggiero.
És una peça de gran fantasia musical en un tempo molt viu i que representa l’esbós de Hartmann per al
decorat d’una escena pintoresca del
ballet Trilby, d’un conte del francès
Charles Nodier, un ballet del mateix
nom amb coreografia de Petipa, representat a Sant Petersburg el 1871.
6. Dos jueus polonesos, l’un ric, l’altre pobre.
Andante. Grave-energico.
Aguda caracterització amb el to
presumptuós del primer (discurs
melòdic en un registre greu) i el caire
plorinyós del segon (la mà dreta
expressa el tremolor del pobre). Finalment hi ha un diàleg on s’imposa
la superioritat del ric. Aquesta peça

7. Limoges (Llemotges). El mercat.
La gran notícia.
Allegretto vivo, sempre scherzando.
Dones franceses que s’esbatussen
violentament en el mercat. Mussorgski presenta descriptivament el
quadre amb un temps molt viu i en
forma de scherzo que fa recordar l’enrenou d’un mercat. En el marge del
manuscrit, escrigué també un divertit
diàleg en francès on figuren els acudits de les dones que es barallen per
causa d’una vaca que s’ha escapat i
que, més tard, és retrobada.
8. Catacumbes (Sepulcrum romanum).
Largo.
És una peça d’acords llargs i de
profunda seriositat que descriu un
dibuix en el qual hom veu el mateix
Hartmann que està examinant les
catacumbes de París ajudat per la
llum d’una llanterna o fanal.
Cum mortuis in lingua mortua. Andante
non troppo, con lamento.
Aquesta peça, de fet, és una altra
Promenade.
9. La cabana sobre potes de gallina.
Allegro con brio, feroce.
Mussorgski empra en aquesta
peça la ferocitat, amb passatges
d’octaves i d’acords molt difícils per
a l’intèrpret, i a la part central d’a-
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quest número tria uns trèmolos –tot
descendint cromàticament– molt
idonis per tal de descriure el misteri
i allò desconegut. L’aquarel·la de
Hartmann mostra un rellotge en
forma de cabana de Baba-Yaga, la
terrible bruixa dels contes russos,
amb potes de gallina.
10. La gran porta de Bogatyr a Kiev,
l’antiga capital.
Allegro alla breve. Maestoso. Con grandeza.
El dibuix de Hartmann fou un projecte a la manera del feixuc estil rus

antic, amb una cimera en forma de
casc eslau i amb campanes, per tal de
commemorar l’atemptat fracassat
contra Alexandre II, el 4 d’abril de
1866. Mussorgski el descrigué amb
una marxa d’acords amplis i forts
segons el solemne estil moscovita.
Mussorgski considerava que la
música era capaç d’expressar les més
íntimes sensacions humanes i, consegüentment, també les reaccions psicològiques enfront de les obres de
Hartmann. Així doncs, no es tractava
pas de descripcions d’imatges, sinó
d’expressió de l’inconscient

R ECULL G RÀFIC

LA VEU DE L’ANOIA, DIA 15 DE JUNY DEL 1990

LA MIRANDA,
NÚM. 31, JULIOL DEL 1990
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DIARI D’IGUALADA,
DIA 16 DE JUNY DEL 1990
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D ’E S T I U

José M. Rubio, guitarra
Queralt Roca i Albert Gumí, clarinets
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
JOSÉ M. RUBIO

Suite popular brasilera, per a guitarra

HÉITOR VILLA-LOBOS

Núm. 1 «Mazurca-chôro»
Núm. 2 «Schottish-chôro»

Preludi per a llaüt, en Do menor,
BWV 999
Almoradí (farruca)
Ecos de mi guitarra

JOHANN SEBASTIAN BACH
MANUEL SERRAPÍ

(guajira)

Granada andaluza
Gitanería arabesca (dansa mora)

R. FERNÁNDEZ GARCÍA
R. FERNÁNDEZ GARCÍA
MANUEL SERRAPÍ

S EGONA PART
QUERALT ROCA i ALBERT GUMÍ

Duo en Si b major,
Wq 115:1, H. 610

CARL PHILIPP EMANUEL BACH

Adagio sostenuto. Allegro

Siciliana, per a dos clarinets
La flauta màgica, K. 620
Quatre fragments

Scherzo i rondó

BERNHARD CRUSELL
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Arranjament de G. F. Fuchs

ISTVÁN BOGÁR

QUERALT ROCA, clarinet i ALBERT GUMÍ, corno di bassetto

Suite pittoresque, op. 115

WILLY HESS

Preludi, escocesa i giga

Variacions sobre un tema popular turc
Tres espirituals negres
Swing low, sweet chariot
Deep river
Joshua fit the battle of Jericho

SÖLEN DIKENER
Adaptació d’ALBERT GUMÍ

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts!
Com sempre, us estem molt agraïts per la vostra presència, la dels artistes que
avui ens acompanyen i a Josep Mudarra, que amb el vídeo ens permet augmentar la capacitat d’aquest espai tan reduït.
Estem en el núm. 8, li correspondria nivell d’estudiant però de fet tornem a
tenir professionals joves en el concert d’avui.
En la primera part repetim amb en José M. Rubio, que tan bon record ens
va deixar l’any passat. Aquesta vegada tocarà tres obres de clàssic i quatre de
flamenc, molt escollit per a no diferenciar-se gaire del clàssic.
En la segona part, tota una novetat a Paper de Música: una parella de persones i una parella d’instruments –un duo de clarinets: Queralt Roca i
Albert Gumí. Per mostrar-nos al màxim la versatilitat d’aquests instruments
tocaran tres obres de clàssic, tres de contemporani i tres de jazz.
Tot plegat ens farà passar una estona molt agradable, relaxada i en algun
moment fins i tot divertida!
Després, la tertúlia de sempre. Avui la temperatura ens convidarà a sortir més
a la terrassa.Tenim portes i finestres obertes perquè passi més l’aire i a la mercè
dels sorolls que hi pugui haver. Però és que, si no, ens ofegaríem de calor!
Que passeu una bona vetllada! I ara us deixem amb José M. Rubio.

93

INTÈRPRETS
JOSÉ M. RUBIO
Guitarra
Neix a Granollers l’any 1965. Realitza els seus estudis de guitarra a
Granollers amb el mestre Rafael Fernández García, i últimament també al
Conservatori Superior de Música del
Liceu de Barcelona amb el mestre
Juan Francisco Garrido. Ha obtingut
una menció honorífica de l’esmentat
Conservatori i la més alta qualificació
a primer de virtuosisme aquest any.
Ha ofert concerts a Ràdio Aran
de Baqueira, al Cercle Cultural de la
Caixa de Granollers, a les Franqueses
del Vallès, a Capellades, a Andorra i al
Fòrum Berger-Balaguer de Vilafranca del Penedès.
Actualment alterna els seus estudis superiors de música amb la tasca
docent com a professor de guitarra i
com a professor de música del Col·legi Públic Celestino Bellera de Granollers.

JOSÉ M. RUBIO

QUERALT ROCA
Clarinet
Neix a Berga l’any 1966 i inicia els
estudis musicals a l’Escola de Música de Berga a l’edat de set anys.
Posteriorment estudia al Conservatori Superior Municipal de Música
de Barcelona, sota la direcció del
catedràtic Juli Panyella. Cal esmentar l’obtenció del premi d’honor de
grau mitjà de clarinet l’any 1986 i
el premi d’honor de música de
cambra l’any 1989.
És membre fundador del trio de
clarinets Stadler i component del
grup de vent Octet de Barcelona.
L’octubre del 1988 obté la plaça de
primer clarinet a l’Orquestra Simfònica del Vallès. Durant aquest període interpreta nombroses vegades
el Concert per a clarinet i orquestra de
W. A. Mozart, acompanyada per
aquesta formació i pel grup de cambra Orquestra Catalana de Concerts.
Altres formacions amb les quals ha
col·laborat són l’Orquestra Ciutat
de Barcelona, la Banda Municipal de
Barcelona i el prestigiós grup de cambra Diabolus in Musica.
Becada per la Fundació Caixa de
Barcelona, amplia estudis a França
amb el reconegut clarinetista Michel
Lethiec, on obté, l’any 1990, el primer
premi de perfeccionament de clarinet
amb les més altes mencions.
El juliol del 1987 és seleccionada
pel consell assessor del programa
internacional Live Music Now!,
fundat per Sir Yehudi Menuhin.

ALBERT GUMÍ
Clarinet i corno di bassetto
Neix a Barcelona l’any 1965. Ingressa al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, com a
alumne de Juli Panyella l’any 1980,
on realitza tota la carrera de clarinet
amb excel·lents qualificacions.
Becat successivament per la Fundació R. Parramon, Fundació Güell
i el CIRIT, amplia estudis a França
amb el clarinetista Michel Lethiec i
perfecciona la tècnica del corno di
bassetto a Londres amb Steven Trier.
Dins la seva carrera cal esmentar
els següents guardons: premi d’honor de grau elemental de clarinet
(1983), segon premi categoria A del
Primer Concurs de Joves Clarinetistes de Catalunya (1984), premi
d’honor de grau mitjà de clarinet

QUERALT ROCA

(1985), primer premi de música de
cambra del 4t Concurs Internacional «Città de Tradate» (Milà, 1989),
premi especial a la millor interpretació de Mozart al mateix concurs,
primer premi (1989) i primer premi
de perfeccionament (1990) de música de cambra i primer premi de perfeccionament de clarinet amb les
més altes mencions (1990) del Conservatori Nacional de la Regió de
Niça.
Participa activament en agrupacions de cambra i simfòniques i ofereix concerts per tot Catalunya,
Espanya, França, Itàlia i Alemanya.
Realitza una tasca docent a Barcelona, a l’Aula de Música 7.
L’any 1987 és escollit pel consell
assessor del programa internacional
Live Music Now!, fundat per Sir
Yehudi Menuhin.

ALBERT GUMÍ
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
HÉITOR VILLA-LOBOS
Suite popular brasilera
Núm. 1 «Mazurca-chôro»
Núm. 2 «Schottish-chôro»
Hom el considera el més important
compositor brasiler. De ben petit
començà els estudis musicals i, als
divuit anys, s’afegí a un «chôro» formació composta per un solista a qui
acompanyen els més diversos instruments– i, amb ell, recorregué
tant el seu país com les nacions veïnes, experiència de la qual pouà
una profunda coneixença de la varietat i de la riquesa del folklore
brasiler, en particular, i del sudamericà, en general. El 1923, realitzà un
viatge per Europa i sojornà a París
durant uns quants anys, estada que
permeté la divulgació de la seva
música, que gaudí d’un favorable
acolliment al Vell Continent. Nomenat director d’Estat de l’Educació Musical, escometé una tasca
pedagògica sense precedents al
Brasil.
El catàleg d’obres de Villa-Lobos
està format per més d’un miler de
composicions de totes les formes i
de tots els gèneres.
La Suite popular brasilera pertany a
l’època juvenil i és la seva primera
obra catalogada. Escrita per a guitar-

ra sola, entre 1908 i 1912, segueix el
model de la rumba clàssica i consta
de cinc moviments de dansa.
Núm. 1 «Mazurca-chôro». Es basa
en un tema de caire romàntic que
recorda les composicions d’aquest
gènere de Chopin.
Núm. 2 «Schottish-chôro». Tal i com
el seu nom indica, està inspirat en
una dansa d’origen escocès.
JOHANN SEBASTIAN BACH
Preludi per a llaüt, en Do menor,
BWV 999
Bach resumeix tot un període històric que finalitza amb la seva persona. Amb prou feines influí a la
seva època, i la majoria de les seves
obres restaren manuscrites sense arribar a la impremta. L’oblit continuà
després de la seva mort fins que
Mendelssohn el féu conèixer el
1829, en interpretar la Passió segons
sant Mateu. D’aleshores ençà, ha
crescut el meritat culte a aquest músic tan insigne.
Bach nasqué en el si d’una família
tradicionalment arrelada a la música.
Fou violinista, organista i clavecinista
excel·lent. Però només com a organista se celebrava el seu pas per diferents capelles, car la seva música no

era preuada pels seus contemporanis.
Morí a Leipzig, el 1750, on tenia el
càrrec de mestre de cant i de director
de cor a l’església de Sant Tomàs.
Preludi. És una obra curta, originalment escrita per a llaüt. La melodia és a la part greu i segueix un
esquema rítmic constant, acompanyada d’uns arpegis a la part aguda.

MANUEL SERRAPÍ
(El Niño de Ricardo)

Almoradí
Gitanería arabesca
El seu pare fou ebenista i molt afeccionat a la guitarra, i d’ell rebé les
seves primeres lliçons. Després, aprengué de forma autodidàctica, tal com
ho han fet gairebé tots els guitarristes
flamencs, i acompanyà les figures
capdavanteres del cant i del ball flamenc. Aportà una riquesa tècnica a

aquest instrument, que ha tingut una
enorme influència en la guitarra
actual.
Almoradí (farruca). La farruca és
un ball que pertany al gènere andalús. En aquesta obra, Manuel Serrapí
aconsegueix bandejar les usuals i
insistents senderes de l’abús rítmic i
li imprimeix un caràcter de veritable
composició de música andalusa per a
concert.
Gitanería arabesca (dansa mora). Aquesta obra amb caràcter de danzón
(ball cubà semblant a l’havanera) és
un aiguabarreig melòdic de pretesos
motius àrabs i de fraseigs de música
andalusa.

RAFAEL FERNÁNDEZ GARCÍA
Ecos de mi guitarra
Granada andaluza
Als quinze anys, viatjà a Madrid per
tal de realitzar els estudis de guitarra
amb el mestre Regino Sainz de la
Maza. Actuà com a concertista de
guitarra a Londres, París, Cuba, Suïssa, com a primer guitarrista del
Ballet Clàssic Espanyol amb José de
la Vega. També ha estat part integrant de l’espectacle internacional
del gran còmic cinematogràfic nordamericà Danny Kaye, al Colonial
Theatre de Boston, i ha actuat al
Carnegie Hall de Nova York. Com
a guitarrista flamenc ha acompanyat
els grans artistes, entre ells la millor
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bailaora de totes les èpoques, Carmen Amaya. Finalment, formà un
duo amb la seva muller, Maruja
Blanco, primeríssima ballarina del
Teatre del Liceu de Barcelona. Ha
anat alternant la guitarra clàssica amb
la flamenca, sense descurar gens ni
mica la fidelitat d’interpretació de
tots dos estils. Pel 1973, inaugurà a
Granollers la seva escola de guitarra,
on continua impartint classes. Com
a professor ha obtingut dos premis
Joan Altisent a l’Escola Municipal
de Música de Granollers. Rafael
Fernández García és un dels pocs
compositors de flamenc, l’autèntica
música andalusa, que mai no sol·licita l’ajut d’un músic a l’hora de

traslladar les seves composicions al
pentagrama. Això palesa la gran formació musical i tecnicoinstrumental d’aquest compositor.
Ecos de mi guitarra (guajira). La
guajira és un cant de provinença cubana. Aquesta obra es compon d’una
corrua de variacions, alternades amb
el ritme dolcenc i melós, característic
de Cuba.
Granada andaluza. És una composició que revela un gran coneixement de l’instrument, tot combinant
de forma esbalaïdora uns passatges de
gran sensibilitat amb d’altres ben
ràpids i temperamentals.

S EGONA PART
EL CLARINET AL SEGLE

XVIII

El clarinet és un dels instruments de
l’orquestra simfònica de més recent
aparició. Cap al 1700 un fabricant de
Nuremberg, Alemanya, J. Denner,
cercà la manera d’ampliar el registre
agut dels «chalumeaux», una família
d’instruments de canya simple i de
sons greus. D’aquestes provatures
nasqueren els primers clarinets.
L’instrument, en un primer període, és de so una mica estrident,
d’aquí el seu nom per similitud amb
el clarí o trompeta aguda, però a
mesura que avança el segle es va perfeccionant tècnicament, i els compositors comencen a interessar-se per
les seves possibilitats.

A la segona meitat del XVIII, sobretot cap al final, la seva expansió
és increïble i passa a ocupar un lloc
primordial entre el grup dels vents.
El gran nombre d’intèrprets fa que
les obres es multipliquin i, gràcies a
això, podem gaudir d’un extens
repertori d’aquest període.
CARL PHILIPP EMANUEL BACH
Duo en Si b major,Wq. 115:1
Compositor alemany, fill de J. S.
Bach. Exercí com a clavecinista de
cort de Frederic II de Prússia entre
el 1740 i el 1767, any en què obtingué la plaça de director de música
d’Hamburg.

El duo per a clarinets és un clar
exemple de l’estil personal de composició que caracteritza la seva obra:
una gran dosi de sentiment (accentuat per les dissonàncies del primer
moviment), modulacions inesperades, frases tallades… És una obra
breu, però impregnada d’una atmosfera especial.

BERNHARD CRUSELL
Siciliana, per a dos clarinets
Clarinetista i compositor, exponent
de la nova generació d’intèrprets
virtuosos del primer període romàntic. Treballà a Suècia des del
1793 i influí notòriament en la vida
musical del país, sobretot traduint el
suec i estrenant nombroses òperes
d’autors destacats.
La siciliana fou una de les danses
més populars del segle XVIII, el seu
ritme és pausat, i el compàs característic, 6/8 o 12/8. És freqüent el disseny
de corxera amb punt, semicorxera
i corxera, present de manera clara en
la de Crusell.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
La flauta màgica (quatre fragments)
Al final del segle XVIII i durant el XIX
hom acostumava a fer arranjaments
de les grans obres dels autors de
moda. Amb aquesta pràctica es podia
gaudir de la música sense la necessitat
de convocar a tota l’orquestra i els
cantants, cosa que, d’altra banda, era
en moltes ocasions impossible per
problemes econòmics.
Una de les obres més populars de
Mozart fou, sens dubte, l’òpera La
flauta màgica, escrita i estrenada pocs
mesos abans de la seva mort. Nombrosos arranjaments de l’època ens
han arribat de la mà de diversos
compositors i seguint les més variades formacions: octet de vent, flauta
i viola, piano… En aquest cas el realitzà un prestigiós clarinetista de
l’època, Georg Friedrich Fuchs
(1752-1821), per a duo de clarinets.

EL CLARINET AL SEGLE

XX

El catàleg d’obres per a clarinet –ara
en música de cambra, ara com a solista– del segle XX és extensíssim. Les
seves característiques tímbriques, unides a unes amplíssimes possibilitats
tècniques, en fan un instrument
summament atractiu per als compositors actuals i molt adaptable als diferents estils que ha donat el segle.
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ISTVÁN BOGÁR
Scherzo i rondó
El gran exemple de Bartók i Kodaly
ha donat diverses generacions de
músics hongaresos que segueixen
unes pautes similars d’estil: arrelament a les melodies populars, una
especial atenció al tractament del
ritme, interès per la música pedagògica… El Scherzo i rondó per a dos
clarinets de Bogár, escrit el 1960, és
un bell exemple d’aquest tipus d’obra.

EL CORNO

DI

BASSETTO

És un dels components de l’extensa
família dels clarinets. Afinat en Fa,
es caracteritza per l’addició de claus
que amplien el registre greu en dos
tons fins a arribar a la fonamental de
l’instrument. Aquest fet el diferencia dels clarinets convencionals, que
presenten la tercera com a so més
greu.
El seu origen el trobem a la
segona meitat del segle XVIII al centre d’Europa. Va gaudir de gran popularitat durant els darrers anys del
segle i el primer terç del XIX. Cal
destacar el meravellós ús que en fa
Mozart a nombroses obres com poden ser el Rèquiem, les serenates, els
divertiments, les òperes… El corno
di bassetto va ser un dels grans
amors de la darrera època creativa
de Mozart. També Mendelssohn li

va dedicar una de les seves millors
pàgines musicals: les peces de concert per a clarinet, corno di bassetto
i piano dels anys 1832 i 1833. Són
nombrosos els compositors d’aquest
període interessats per l’instrument.
Durant la segona meitat del segle
XIX i l’inici del XX perd gran part
del seu protagonisme. Hi ha, però,
una afortunada excepció: Richard
Strauss, que l’empra a nombroses de
les seves òperes.
Darrerament s’ha iniciat un procés de recuperació de l’instrument,
en principi per a poder executar les
obres de Mozart, i a poc a poc comença a ser normal trobar-lo a orquestres, grups de cambra o com a
solista, sobretot a Alemanya, Suïssa i
Anglaterra. Al nostre país, la seva
introducció és molt recent i n’hem
de donar les gràcies a l’interès d’alguns intèrprets, com Carles Riera i
Albert Gumí.
Els compositors actuals, d’aquesta manera, han descobert un instrument de so molt personal i de grans
possibilitats expressives.

WILLY HESS
Suite pittoresque, op. 115
Preludi, escocesa i giga
Els seus treballs en musicologia (especialment dedicats a la figura de
Beethoven), pedagogia i interpretació, units a un ampli catàleg de més

d’un centenar d’obres, fan d’ell un
dels músics més versàtils i considerats de Suïssa. El seu estil es caracteritza pel seguiment de les normes
tonals de composició, fet inusual al
segle XX.
Està dedicant, des del final de la
dècada dels 70, un gran interès en
la composició d’obres per a corno
di bassetto. Preludi, escocesa i giga (en
rondó) formen part d’una de les
seves darreres peces: la Suite Pittoresque, opus 115, per a clarinet i corno
di bassetto, estrenada a Zuric el 2 de
gener de 1985.

Les Variacions sobre un tema popular
turc per a clarinet i corno di bassetto
van néixer al final de l’any 1989 a
Niça, França, i són fruit de l’estreta
amistat que uneix el compositor amb
Albert Gumí i Queralt Roca. L’obra,
dedicada a ambdós intèrprets, està
formada per un tema, que evoca la
bellesa d’una muntanya d’Anatòlia, i
un seguit de set variacions (les dues
darreres en els ritmes i les melodies
tradicionals turcs) amb un final que
torna a citar el tema inicial.

ALBERT GUMÍ (adaptació)
SÖLEN DIKENER
Variacions sobre
un tema popular turc
És un actiu intèrpret de violoncel
de profundes inquietuds musicals
que l’han portat per tot Europa a la
recerca dels seus ideals estètics.
Com a compositor és de formació
autodidàctica, i les seves obres són
d’una espontaneïtat i d’un contingut emocional molt intens.

Tres espirituals negres
Tríptic de cançons espirituals negres
format per tres dels temes més populars del repertori: Swing low sweet chariot, Deep river i Joshua fit the battle of
Jericho.
És una petita mostra de la versatilitat dels clarinets i de la seva capacitat d’adaptar-se a diferents estils de
música. L’arranjament d’Albert Gumí
ens acosta als ritmes i als efectes
sonors característics del jazz clàssic
primitiu.
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R ECULL G RÀFIC

LA VEU DE L’ANOIA,
DIA 27 DE JULIOL DEL 1990

DIARI D’IGUALADA,
DIA 3 D’AGOST DEL 1990
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A Gemma Romanyà:
Benvolguda Sra.:
El dijous dia 19 de la setmana passada vaig tenir el plaer d’assistir al recital de guitarra i
clarinet que va oferir Paper de Música.
En acabar el recital i agrair-li le seva invitació, li vaig dir que li escriuria les meves impressions de l’acte. I això vaig a fer ara.
Tal volta l’ordre de les meves observacions no serà el correcte, però això importa poc, el
que sí que cal és dir-les, ragin com ragin.
Recepció: A l’entrar oferia vostè el programa i assenyalava el seient a cadascú, el que
demostra l’interès de la fundadora del Paper de Música per situar la vetllada en un cert
ordre.
El programa va acompanyat d’un comentari musical i mereixen un petit comentari: En el
programa, es nota la qualitat del paper i s’assenyala que és paper verjurat de J. Vilaseca, el
que vol dir amor a l’art de fabricar bon paper. A Capellades d’això sí que en sabem.
La reproducció del pentagrama s’indica que és un manuscrit de Chopin, afegint-hi de quin
estudi i de quin any es tracta, cosa que demostra la precisió en les cites bibliogràfiques...
Es veu que vostè treballa per als editors. També vull destacar el dissenyador i la idea.
El color crema del paper i la qualitat d’un gramatge elevat indica la seva bibliofília.
El comentari musical és d’agrair, doncs amb pocs minuts ens situa a l’època de cada autor i
ens ajuda a fer una mica més de cultureta.
Els artistes, tant el guitarrista com els clarinetistes, molt bé. Per a mi, fou com alenada d’aire
fresc (encara que els músics suessin), i el duo de clarinet i corno di basseto, una novetat.
En acabar el recital, vostè mateixa va obsequiar-nos amb pastes i cava. Reina Santa!, com
deia l’avi...
La tasca d’ajudar al coneixement litetrari, musical o artístic en general, per part d’alguns
capelladins vers els altres mereix per a mi una gran consideració. Jo voldria alentar-la
perquè no defalleixi. I si alguna vegada té algun desengany, superi’l i torni a donar als altres
quelcom que necessiten...

EXTRACTE D’UNA CARTA ENVIADA PEL SENYOR JOSEP ALTARRIBA
(23 DE JULIOL DEL 1990)

C a p e l l a d e s, 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 6 , 2 7 i 2 8 d ’ o c t u b r e d e l 1 9 9 0

N Ú M E RO

9
C O N C E RT

DE

TA R D O R

Jordi Palomares, piano

P RO G R A M A
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P RIMERA PART
Sonata per a piano núm. 14,
en La menor, op. 143, D. 784

FRANZ SCHUBERT

Allegro giusto — Andante — Allegro vivace

Nocturn en Mi major, op. 62/2
Scherzo núm. 3, en Do # menor, op. 39

FRÉDÉRIC CHOPIN

S EGONA PART
Carnaval, per a piano, op. 9
ROBERT SCHUMANN
Scènes mignonnes sur quatre notes
1 1. Préambule
11. Chiarina
2. Pierrot
12. Chopin
3. Arlequin
13. Estrella
4. Valse noble
14. Reconnaissance
5. Eusebius
15. Pantalon et Colombine
6. Florestan
16. Valse allemande - intermezzo: Paganini
7. Coquette
17. Aveu
8. Réplique-Sphinxes
18. Promenade
9. Papillons
19. Pause
10. ASCH - SCHA
20. Marche des «Davidsbündler»
(Lettres dansantes)
contre les Philistins

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts!
Us agraïm la vostra companyia, que fa possibles aquestes sessions, la de
l’artista que avui ens acompanya i la d’en Josep Mudarra, que col·labora amb
els seus vídeos per raó de l’espai.
Avui tenim una persona d’excepció: en Jordi Palomares i Fité, dotat
d’una intel·ligència fora mida, per una banda, i acompanyat d’un temperament
decidit, per l’altra; si hi sumem una sensibilitat extraordinària, el nivell màxim
de virtuosisme i a més a més dos anys als Estats Units rebent classes magistrals
per perfeccionar-se, això pot donar una idea de la qualitat i el relleu de l’artista
que tenim en aquest Paper de Música núm. 9.
I quan dic el nivell màxim de virtuosisme vull dir que ha tret la més alta
qualificació que dóna el Conservatori Municipal de Barcelona: el premi d’honor. A més a més, com que té una facilitat sorprenent, figuren en el seu repertori
les obres de més difícil execució.
A mi em fa la sensació que la dificultat l’estimula, l’atrau. Per exemple, cap
al final de la seva carrera es va dedicar durant un any a tocar només Chopin,
un dels compositors més difícils en el piano.
El concert d’avui és una mostra del seu domini complet pianístic, molt compromès del començament fins al final, només a l’abast d’un gran professional i
d’un artista consumat com és en Jordi Palomares i Fité, i amb obres, com el
Carnaval de Schumann (el podrem anar seguint a través dels comentaris), que
ocupa tota la segona part, de gran dificultat tècnica i interpretativa i molta complexitat.
Un concert ben excepcional per a celebrar el segon aniversari de Paper de
Música. Per molts anys tots plegats! I després, la tertúlia, com sempre.
Avui tenim, per primera vegada entre nosaltres, la catedràtica Carme Undebarrena, professora d’en Jordi Palomares.Volem dir-li que ens sentim molt honrats amb la seva presència i que la felicitem per aquests alumnes tan brillants
que van sortint de les seves mans, futures figures del nostre país.
L’enhorabona! I ara deixem pas a en
Jordi Palomares i Fité.

INTÈRPRET
JORDI PALOMARES

I

FITÉ

Piano
Cursa els estudis musicals al Conservatori Municipal de Música de
Barcelona amb Carme Undebarrena i obté el premi d’honor de virtuosisme.
Seguidament, durant el període
1987-1989, estudia amb Luiz de
Moura Castro a la Hartt School of
Music (University of HartfordEUA) i rep d’aquesta universitat el
Diploma d’Artista. Així mateix, és
guardonat amb un premi al talent
(Talent Award).
Ha assistit a nombroses classes magistrals amb mestres de reconegut
prestigi internacional, com R. Tureck, B. Ringeissen, J. Lowenthal,

G. Sandor, J. Colom, L. de Moura i
N. Svetlanova.
Actualment rep els consells de
Luiz de Moura i Nina Svetlanova
(Manhattan School of Music, Nova
York).
En els darrers anys ha realitzat diversos enregistraments per a Ràdio
Nacional d’Espanya i per al Canal 13
de televisió dels Estats Units.
El 1988 obté el quart premi del
Concurs Internacional de Piano de
Cincinnati. Posteriorment ha format
part del jurat d’aquest concurs en la
fase preliminar infantil i juvenil
celebrada, el 1989, a Girona.
El 1990 rep un premi de l’Associació Catalana de Compositors per
la interpretació de l’obra Preludis ambulants de Josep Cercós.
La seva activitat concertística l’ha
portat a Iugoslàvia, Itàlia, Suïssa, Alemanya i els Estats Units.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
FRANZ SCHUBERT
Sonata per a piano núm. 14,
en La menor, op. 143, D. 784
Schubert no fou ni director ni concertista, com Beethoven o com Mozart. No sovintejà gaire l’aristocràcia,
adelerat com estava de la creació.
Fou un poeta capaç de passar d’un
sentiment dolç a un altre d’esquinçat
amb una brutal rapidesa. Sense cap
mena de dubte, ha estat el compositor més creatiu en el camp de la
melodia.
Aquesta obra, escrita el 1823, és
una de les més intensament dramàtiques de tota la producció pianística
de Schubert. El primer moviment ha
estat concebut d’una manera gairebé
orquestral i es desenvolupa mitjançant acords ben enfortits que cavalquen sobre tots els registres del
piano. Hom assisteix a la unió de la
tensió i d’una gran bellesa a l’andante. Al tercer moviment hom aprecia,
a l’inici, la influència de Mozart, per
passar després a una inspiradíssima
melodia que alterna amb passatges
dramàtics.

FRÉDÉRIC CHOPIN
Nocturn en Mi major, op. 62/2
Chopin estimava Bach. Admirava
Mozart i Schubert. No succeïa el
mateix amb Beethoven. Però, sobretot, adorava la música italiana i la
música popular del seu país, Polònia.
Aquest Nocturn, escrit a París el
1846, fou el darrer que va compondre. La línia melòdica, de gran expressivitat i puresa, obre pas a una
segona secció polifònica que creix
en tensió fins a desembocar a l’agitada part central, en què el ritme i la
complexitat de l’harmonia revelen
el dramatisme d’aquesta secció, que
finalment s’apaivaga, tot retornant
al tema inicial. Chopin, el gran
mestre dels finals, mostra aquí un
incomparable exemple d’enginy i
acaba el Nocturn d’una manera tan
senzilla com convincent.

Scherzo núm. 3,
en Do # menor, op. 39
La tardor del 1838 s’allunya de París
per tal de sojornar un any al monestir de Valldemosa, Mallorca. Durant
aquest període escriu els vint-i-quatre Preludis, el tercer Scherzo (1839) i
la Sonata fúnebre, opus 35.
Després d’un inici ple de tensió,
apareix el primer tema, amb vigoroses octaves que menen a una secció

escrita en forma de coral, amb nobles acords, que semblen evocar els
càntics dels monjos. Una mena de
vel cobreix el final de cada frase, com
si es tractés de l’eco generat pels
claustres. El tema es repeteix en to
menor, tot produint un efecte nostàlgic, però Chopin condueix el coral mitjançant una cua que creix en
so i que s’estavella en una violenta
coda amb final triomfant.

S EGONA PART
ROBERT SCHUMANN
Carnaval, op. 9
Scènes mignonnes sur quatre notes
Schumann relata que aquesta peça
fou enllestida exactament el dia de
Carnestoltes del 1835. Acabava de
superar una greu crisi que l’havia
menat a frec de la follia. En aquella
època, era compromès amb Ernestine von Fricken, tot i que més tard
es casà amb Clara Wieck, gran pianista i filla del seu mestre. Ernestine
era nascuda al petit llogarret d’Asch,
i, en llengua alemanya, A = la,
(e)S = mi bemoll, C = do, H = si,
ultra la possibilitat de fer la combinació SCHA, forma abreujada de Schumann. Això explica el títol original.
Núm. 1, Préambule. Uns acords de
caire heroic obren triomfalment el
Carnestoltes, per seguir amb uns passatges ràpids que barregen sensacions
molt diverses fins a arribar a un final
frenètic.

Núm. 2, Pierrot, i núm. 3, Arlequin.
Són dos personatges de la Commedia
dell’Arte. Pierrot, el pallasso, que personifica el sentiment i la tendresa,
assaja unes passes plenes de dignitat,
per acabar a terra de forma patètica.
Arlequí es representa de manera àgil.
Núm. 4, Valse noble. Està escrit
d’una forma apassionada que cedeix
el pas a una altra de tendra.
Núm. 5, Eusebius, i núm. 6, Florestan. Són els dos personatges que formen el seu «jo», una mena d’autoretrat: Eusebius, poètic i somniador;
Florestan, apassionat i agosarat. Schumann va patir tota la vida l’angoixa
motivada per la dualitat de la seva
personalitat, que el dugué vers l’esquizofrènia.
Núm. 7, Coquette. És una ballarina que coqueteja pel saló amb els
seus graciosos saltirons.
Núm. 8, Réplique-Sphinxes. Es tracta, un altre cop, de l’escena anterior,
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on, a desgrat de l’admiració que
encén Coquette, continua mostrantse freda i distant. Les esfinxs són les
quatre notes que Schumann exhibeix, aïlladament, en la partitura,
però no pas amb la intenció que
siguin interpretades.
Núm. 9, Papillons. És un passatge
de gran vivacitat, en què la semblança amb les papallones no és pas la
intenció de Schumann, sinó que vol
al·ludir a les persones que se’n disfressaven.
Núm. 10, ASCH-SCHA (Lettres
dansantes). Schumann juga aquí capriciosament amb les quatre notes,
en un lleuger «ball de lletres», tal
com indica el títol.
Núm. 11, Chiarina. És un retrat de
Clara. Difícilment podríem trobar
una pàgina més apassionada. Aleshores Clara tenia setze anys i ja
interpretava obres de Schumann,
malgrat la voluntat paterna. Aquesta
peça és la mostra d’una passió que
l’ultrapassava.
Núm. 12, Chopin. Es tracta d’una
testimoniança d’admiració vers el
compositor polonès.
Núm. 13, Estrella. Un altre retrat,
aquesta volta d’Ernestine.
Núm. 14, Reconnaissance. Es tracta
d’un ball de màscares. A la secció
central es representa una parella que
es treu la màscara i brolla l’amor, per
tornar finalment al ball ben animat.
Núm. 15, Pantalon et Colombina. Dos

personatges més de la Commedia
dell’Arte que protagonitzen un joc de
persecucions.
Núm. 16, Valse allemande - Intermezzo: Paganini. El vals és ple de subtilitat i d’encís. L’intermedi és un
retrat dedicat al mític violinista Paganini. El 1830, Schumann estudiava
dret a Leipzig, però restà tan corprès
per un concert del violinista italià
que decidí de seguir la carrera de
pianista. Més tard, s’accelerà la seva
vocació per la composició en veure
barrada la seva projectada carrera
pianística per causa de l’esforç excessiu al qual sotmeté els seus dits, malmetent-los.
Núm. 17, Aveu. És una declaració
d’amor. Schumann ens revela el seu
vessant més poètic i sensible.
Núm. 18, Promenade. Representa
parelles que ballen al saló.
Núm. 19, Pause. És un episodi
ràpid que ens porta a:
Núm. 20, Marche des «Davidsbündler» contre les Philistins. Schumann va
haver de lluitar aferrissadament
contra les idees de la seva època,
caracteritzades per la rigidesa i l’estancament. David i els seus aliats és la
representació de Schumann i dels
innovadors que, tal com ell feia,
efectuaven escomeses contra els filisteus o contra la societat en general. La seva lluita ultrapassà el camp
musical i s’endinsà en el terreny literari, mitjançant la fundació d’una
revista, el 1839.
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DIARI D’IGUALADA, DIA 27 D’OCTUBRE DEL 1990

LA VEU DE L’ANOIA,
DIA 19 D’OCTUBRE
DEL 1990
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Queralt Roca i
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Obres per a dos clarinets

Duo en Si b major, per a dos clarinets, op. 41/1

IVAN MÜLLER

Allegro moderato — Grazioso

Duo en Do menor, per a dos clarinets,op. 41/4

IVAN MÜLLER

Allegro — Andante grazioso

La flauta màgica, K. 620

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Quatre fragments

Arranjament G. F. FUCHS

Tema amb variacions

IGNAZ JOSEPH PLEYEL

Canzonetta i tarantella, per a dos clarinets

N. RIMSKI-KÓRSAKOV

Cinc petits duos, per a dos clarinets
Suite per a dos clarinets
Prelude — March i rondo — Dirge — Finale

KURT SCHWAEN
ALAN FRANK

S EGONA PART
Obres per a clarinet i corno di bassetto

Suite antiqua

SÖLEN DIKENER

Prélude — Menuet — Gavotte — Sarabande — Gigue

Variacions sobre un tema popular turc
Fantasia sobre temes populars catalans

SÖLEN DIKENER
(estrena)

Tanguito

ESTER MARTÍNEZ
ALBERT GUMÍ

Obres per a dos clarinets

Cinc duos de jazz
Tres duos de jazz

HEINZ BOTH
CHARLES COLIN

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts a aquest Paper de Música núm. 10.
Us agraïm molt la vostra companyia: ens dóna il·lusió i ànims, no solament
per continuar, sinó també per millorar i dur a terme gestions que creiem que són
importants en aquest camp.
Tot el nostre reconeixement, com sempre, a en Josep Mudarra, que col·labora
amb els vídeos. En aquests moments són vitals per a doblar pràcticament el
número d’assistents als concerts.
Fa un quant temps vaig comentar-vos que els números parells de Paper de
Música serien recitals a càrrec d’estudiants molt avançats i que els números
senars anirien a càrrec de joves professionals. Això no sempre serà així a causa
dels canvis continuats que anem introduint. Ja ho aniré indicant.
I precisament no ha estat així amb la parella d’artistes que avui ens acompanya: l’Albert Gumí i la Queralt Roca són dels músics professionals que
han passat per Paper de Música i ho han fet en dos números parells.
Tot i el bon record que ens van deixar: com a músics, aquell to càlid que
saben treure del clarinet, tan variat i, a vegades, graciós, i, com a persones, encantadores i entranyables..., us preguntareu per què ens tornen a visitar al cap de
mig any. Hi ha una raó: estem treballant perquè joves artistes, amb excel·lent

preparació, plens de futur, puguin participar en diversos festivals de música
d’estiu. Per tal de seleccionar millor els que proposem, vam convocar un concurs,
i el jurat, l’estiu passat, va decidir dos guanyadors, que ens faran el Concert
d’Hivern i el de Primavera: la Queralt i l’Albert són una de les parelles
guanyadores!
D’altra banda, volia dir-vos que, arran del concert de l’estiu passat, que ells
van compartir amb la guitarra, músics de diversa edat i procedència, però bons
coneixedors de l’instrument, van aplicar-los, unànimement, el mateix qualificatiu: són genials. Treuen de l’instrument un so que no havien sentit mai, ens
van comentar. Ho vull destacar perquè, tot i portar un currículum de gran volada, no és gaire freqüent que persones així de diferents coincideixin a aplicar
adjectius tan destacats.
Quant al programa, com a l’estiu, tindrem clàssic, i repetirem fragments de
La flauta màgica (és l’any mozartià), contemporani i més jazz (veureu com
ho broden, amb una gràcia increïble), i una novetat: ens fan l’honor d’estrenar
en el nostre Paper de Música una fantasia sobre temes populars catalans. Els
estem reconeguts per aquest detall, que nosaltres valorem molt.
Gaudim, doncs, d’una estona tots plegats amb aquesta parella genial.
Després, ho allargarem amb la tertúlia habitual.
Amb tots nosaltres la Queralt Roca i l’Albert Gumí.
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INTÈRPRETS

ALBERT GUMÍ

QUERALT ROCA

Neix a Barcelona l’any 1965. Ingressa
al Conservatori Superior Municipal,
com a alumne de Juli Panyella, l’any
1980, on realitza tota la carrera de clarinet amb excel·lents qualificacions.
Becat successivament per la Fundació R. Parramon, la Fundació Güell
i la CIRIT, amplia estudis a França
amb el clarinetista Michel Lethiec i
perfecciona la tècnica del corno di
bassetto a Londres amb Steven Trier.
Ha rebut els següents guardons:
premi d’honor de grau elemental de
clarinet (1983), segon premi Categoria A del 1r Concurs de Joves Clarinetistes de Catalunya (1984), premi
d’honor de grau mitjà de clarinet
(1985), primer premi de música de
cambra del 4t Concurs Internacional
«Città de Tradate» (Milà, 1989), premi especial a la millor interpretació
de Mozart al mateix concurs, primer
premi (1989) i primer premi de perfeccionament (1990) de música de
cambra i primer premi de perfeccionament de clarinet amb les més altes
mencions (1990) del Conservatori
Nacional de la Regió de Niça.
Participa activament en agrupacions de cambra i simfòniques i ofereix concerts per tot Catalunya,
Espanya, França, Itàlia i Alemanya.
Realitza una tasca docent a Barcelona, a l’Aula de Música 7.
L’any 1987 és escollit pel consell
assessor del programa internacional
Live Music Now!, fundat per Sir
Yehudi Menuhin.

Clarinet
Neix a Berga l’any 1966 i inicia els
estudis musicals a l’Escola de Música
de Berga als set anys. Posteriorment
cursa estudis al Conservatori Superior Municipal de Barcelona, sota la
direcció del catedràtic Juli Panyella.
Cal esmentar l’obtenció del premi
d’honor de grau mitjà de clarinet
l’any 1986 i del premi d’honor de
música de cambra l’any 1989.
És fundadora del trio de clarinets
Stadler i component del grup de vent
Octet de Barcelona. L’octubre del
1988 obté la plaça de primer clarinet
a l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Durant aquest període interpreta
nombroses vegades el Concert per a
clrinet i orquestra de W. A. Mozart,
acompanyada per aquesta formació i
pel grup de cambra Orquestra Catalana de Concerts. Altres formacions
amb les quals ha col·laborat són l’Orquestra Ciutat de Barcelona, la Banda
Municipal de Barcelona i el prestigiós
grup de cambra Diabolus in Musica.
Becada per la Fundació Caixa de
Barcelona amplia estudis a França
amb el reconegut clarinetista Michel
Lethiec, on obté, l’any 1990, el primer premi de perfeccionament de
clarinet amb les més altes mencions.
El juliol del 1987 és seleccionada
pel consell assessor del programa
internacional Live Music Now!, fundat per Sir Yehudi Menuhin.

Clarinet i corno di bassetto

C O M E N TA R I M U S I C A L
QUÈ

ÉS EL

Al concert d’avui gaudim de la presència d’un instrument certament
popular d’entre els que formen el
bloc de l’orquestra simfònica. Gairebé tots hem sentit en alguna vetllada musical el so d’un clarinet. Ara bé,
si ens féssim la pregunta de quines
diferències hi ha entre un clarinet i
un oboè, per exemple, seríem tots
capaços d’obtenir-ne una resposta?
Evidentment, ambdós instruments sonen diferent, i els motius
d’aquesta diferència rauen en qüestions de factura del tub intern, però
sobretot en el mètode de producció
sonora.
Hem cregut interessant apropar
aquest tema tècnic a l’auditori i intentar cercar una definició més o
menys planera de què és un clarinet.
De ben segur ens ajudarà a entendre
més bé el discurs musical.
La millor manera de definir un
instrument és referint-se a la seva
classificació dins el panorama musical: el clarinet és de la família del
vent-fusta, de llengüeta simple i perforació cilíndrica.
Diem que és de vent perquè
necessita la pressió d’una columna
d’aire per a emetre el so. Aquesta
columna l’ha de produir l’executant
amb el seu propi cos, a diferència
d’altres instruments que requereixen
una emissió mecànica, com és el cas

CLARINET?
de l’orgue. Per la seva constitució
material l’englobem al grup de la
fusta, juntament amb oboès, flautes i
fagots, ja que està fet normalment
d’un tipus de banús.
Cal precisar que la flauta, actualment construïda amb metall, era
antigament fabricada amb fusta.
Entre els instruments anomenats
de canya o llengüeta, trobem els que
utilitzen una sobreposició de dues
llengüetes que vibren l’una sobre
l’altra (és el cas d’oboès i fagots, o
d’altres instruments de caire més
popular com tenores i gralles) i els
que tan sols en necessiten una, que
vibra recolzada a una embocadura
(clarinet i saxo). Els primers els anomenem de canya doble, i els del
segon grup, de canya simple.
Observem que el clarinet, del
principi fins al final, amb excepció
del pavelló inferior, té una secció
interna del tub de dimensions pràcticament iguals, per això l’anomenem de perforació cilíndrica. Com a
característica dels tubs cilíndrics amb
una sola obertura de sortida d’aire
(l’embocadura actua com una extremitat tancada), quan accionem la
clau de canvi de registre per passar
dels sons greus als aguts (l’equivalent
a allò que suposaria forçar la pressió
de la columna d’aire), els sons resultants són a la dotzena del greu fona-
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mental, i no a l’octava com és el cas
d’altres instruments de vent-fusta.
Totes aquestes característiques diferencien el clarinet de la resta dels
instruments de vent. La particularitat
tímbrica, les possibilitats sonores i les

expressives estan directament unides a
la vibració de la seva única canya, a la
ressonància del seu tub de fusta i,
sobretot, a l’alè artístic que transmet
l’executant a través de la columna
d’aire.

P RIMERA PART
IVAN MÜLLER
Duo en Si b major, op. 41/1
Duo en Do menor, op. 41/4
Actiu intèrpret de clarinet i de corno di bassetto dedicat al doble vessant de la interpretació i la factura
d’instruments. A ell es deu un model de clarinet que va triomfar a tot
Europa durant gran part del segle
XIX fins a ésser substituït pel model
que utilitzem avui en dia.
Els Duos, opus 41, en un nombre
de sis, estan estructurats en dos moviments i són unes peces que, sense
voler innovar en el llenguatge harmònic i melòdic del segle XVIII, ja
presenten un regust certament preromàntic.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
La flauta màgica (quatre fragments)
Al final del segle XVIII i durant el XIX
hom acostumava a fer arranjaments
de les grans obres dels autors de
moda. Amb aquesta pràctica es podia

gaudir de la música sense la necessitat de convocar l’orquestra i els cantants. Una de les obres més populars
de Mozart fou l’òpera La flauta màgica. En el bicentenari de l’any de la
seva concepció i estrena (1791) les
seves melodies, arranjades per a duet
de clarinets per un clarinetista de l’època, Georg Friedrich Fuchs (17521821), ens resulten avui encara
espontànies i plenes de gràcia.

IGNAZ JOSEPH PLEYEL
Tema amb variacions
La present obra forma part d’un recull de sis duos que Pleyel va escriure
vers l’època del canvi de segle.
La forma del tema amb variacions fou molt conreada pels compositors i preuada pel públic del
segle XVIII i la primera meitat del
XIX. Generalment a partir d’una
melodia coneguda, cada variació
demostrava l’enginy del creador i,
alhora, les possibilitats tècniques i
expressives dels intèrprets.

NICOLAI RIMSKI-KÓRSAKOV

KURT SCHWAEN

Canzonetta i tarantel·la,
per a dos clarinets

Cinc petits duos, per a dos clarinets

Es desconeix exactament la data de
composició d’aquesta obra, però
probablement correspon al període
en què va fer classes a l’acadèmia de
cant de la cort (1883-1884).
Al manuscrit d’aquestes dues
brevíssimes peces figura l’encapçalament «Duo II» i «Duo III», per la
qual cosa podem deduir que una
primera peça ha estat extraviada.
Presenten la particularitat d’estar
destinades a un clarinet en Si
bemoll i a un clarinet en La.

Obra composta l’any 1965 amb clares influències de temes populars.
Està extreta d’un ampli recull de
setze duos breus. La seva sonoritat i
el seu ambient melòdic i harmònic
són molt especials, i gosaríem dir
que planen entre allò que és popular i senzill i l’atmosfera etèria del
refinament.
ALAN FRANK
Suite per a dos clarinets
Interessant reunió de cinc breus
fragments en els quals trobem un
punt d’ironia, una harmonia certament atractívola i algun caprici rítmic que ens acosta, fins i tot, al jazz.
L’obra fou escrita l’agost del 1933.

S EGONA PART
SÖLEN DIKENER
Suite antiqua
Variacions sobre un tema popular turc
Actiu intèrpret de violoncel de profundes inquietuds musicals, les quals
l’han portat per tot Europa a la
recerca dels seus ideals estètics.
Com a compositor és autodidacta i
les seves obres són d’una esponta-

neïtat i d’un contingut emocional
molt intens.
La Suite antiqua omple un buit en
el repertori per a clarinet i corno di
bassetto, tot mostrant-nos un grup
de danses inspirades en un llenguatge típicament barroc.
Les Variacions estan constituïdes
per un tema que evoca la bellesa
d’una muntanya d’Anatòlia i un seguit de set variacions, les dues dar-
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reres amb ritmes i melodies tradicionals turcs, per acabar amb una recapitulació del tema.
Les dues peces van néixer entre
els anys 1989 i 1990 fruit de l’estreta
amistat que uneix el compositor amb
l’Albert Gumí i la Queralt Roca, als
quals va dedicar ambdues composicions.

ESTER MARTÍNEZ
Fantasia sobre temes populars catalans
(estrena)
Recull d’algunes de les melodies
més entranyables de la literatura
musical popular del nostre país.
L’arranjament per a clarinet i corno
di bassetto fou un encàrrec dels
intèrprets d’avui a l’Ester. La seva
trajectòria musical, coronada per
guardons de la categoria del premi
d’honor d’harmonia i el premi d’honor de fuga del Conservatori Superior de Música de Barcelona,
feien d’ella la persona més indicada
per desenvolupar la idea d’un repertori nou, basat en la música popular.
Cal afegir-hi el vincle humà que
uneix la compositora i els nostres
intèrprets. L’obra s’ofereix aquesta
nit en estrena absoluta.

HEINZ BOTH
Cinc duos de jazz

CHARLES COLIN
Tres duos de jazz
Recull de peces del més pur estil
del jazz clàssic americà. El clarinet
ha tingut un paper molt destacat en
l’evolució de l’estil jazzístic. En
principi, a Nova Orleans, on formava part del trio primordial d’instruments de vent juntament amb la
trompeta i el trombó, fins a l’època
brillant del swing, amb l’aparició de
noms com Benny Goodman i Artie
Shaw, l’instrument va gaudir d’una
edat daurada. Més tard, fou en gran
part substituït pel saxo.
Entre els temes que finalitzen el
concert, trobem ragtime, blues, xarleston, bounce…

R ECULL G RÀFIC
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PAPER DE MÚSICA SURT A L’AVUI
PER PRIMERA VEGADA (14-2-91)

LA COMPOSITORA ESTER MARTÍNEZ
AMB ELS INTÈRPRETS
EL DIA 15 DE FEBRER DEL 1991

ESCRIT DE LA COMPOSITORA ESTER MARTÍNEZ
EN ACABAR LA SESSIÓ DEL DIA 15 DE FEBRER DEL 1991
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DIARI D’IGUALADA,
DIA 27 DE FEBRER DEL 1991

REVISTA MUSICAL CATALANA,
NÚM. 78, ABRIL DEL 1991
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Assumpta Mateu, soprano
Francisco Poyato, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Oiseaux, si tous les ans, K. 284d

WOLFGANG AMADEUS. MOZART

(Ocells, si cada any)

Als Luise, die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte, K. 520
(Quan la Lluïsa va cremar les cartes del seu amant infidel)

Das Veilchen (La violeta), K. 476
An Chloë (A Chloé), K. 524
Heidenröslein (Rosa de bardissa), op. 3/2, D. 257
Wiegenlied (Cançó de bressol), op. 98/2, D. 498
Seligkeit (Benaurança), D. 433

FRANZ SCHUBERT

Nocturn en Do menor, op. 48/1

FRÉDÉRIC CHOPIN

Allerseelen (Tots Sants), op. 10/8
Morgen! (Demà!), op. 27/4
Ständchen (Serenata), op. 17/2

(piano)

RICHARD STRAUSS

S EGONA PART
A l’ombra del lledoner
Cançó de comiat
Romanç de Santa Llúcia

EDUARD TOLDRÀ

Cuatro madrigales amatorios

JOAQUÍN RODRIGO

I. ¿Con qué la lavaré?
III. ¿De dónde venís, amore?
IV. De los álamos vengo, madre

Visions fugitives, op. 22

(piano)

SERGUEI PROKÓFIEV

Núms. 5, 6, 7, 8, 10 i 18

El telèfon

GIAN CARLO MENOTTI

Aló, aló!

Els contes d’Hoffmann

JACQUES OFFENBACH

Ària d’Olympia

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit! Benvinguts, com sempre, a aquest Paper de Música núm. 11. La vostra companyia representa una satisfacció per a nosaltres.
També repetim el nostre agraïment a en Josep Mudarra, la col·laboració del
qual amb els vídeos, en aquests moments, ens és essencial.
I, finalment, tot el nostre reconeixement a la parella que avui ens acompanya. Ells seran els protagonistes de la vetllada i aporten una novetat a Paper de
Música: es tracta d’un duo de cant i piano, guanyadors, també, del concurs
organitzat per a la promoció a festivals d’aquests joves valors.
Si em permeteu, manllevaré unes idees que el crític musical Xavier Massagué
va expressar quan va presentar aquests mateixos artistes en un concert celebrat
al Fòrum Berger de la Caixa del Penedès, a Vilafranca.
En primer lloc, ens deia en Massagué, hem de prendre consciència que la veu
humana és un instrument i el més perfecte que hi ha, perquè: 1) articula
paraules i transmet idees; 2) és molt variada, personal i alhora irrepetible;
3) manifesta de forma més directa els sentiments, la sensibilitat i la intel·ligència. L’Assumpta Mateu i Vilaseca ens en dóna l’exemple complet, amb la
seva veu nítida i lluminosa, amb un timbre delicat i preciós.

A més a més, és una persona brillant i molt treballadora: l’any passat cursava
tres carreres, i totes tres amb notes excel·lents. Ara s’ha centrat en la música, sobretot amb el cant. Precisament, un dia em comentava: m’ho passo tan bé cantant!
Aquesta felicitat és la que encomana quan canta, amb la seva veu d’àngel.
Tot i que sovint només ens fixem en la persona que canta, també el que toca
té una gran importància, i tots dos formen un tot que hem de valorar.
Jo voldria afegir que això és tan cert que en Francisco Poyato, pianista
excel·lent, acabada la carrera amb matrícula d’honor, ha realitzat, a part, un curs
per a acompanyar cantants i continua amb aquesta pràctica de forma periòdica.
Com a pianista, podrem gaudir del seu art en les dues obres que interpretarà,
mentre reposa la veu.
Per altra banda, és bo de saber què diu el text, ja que en la cançó text i música tenen un lligam importantíssim. Per això, avui, nosaltres, en tant que impressors, us oferim, dins dels comentaris, les cançons en edició bilingüe.
Per acabar, un darrer punt. L’admiració que tenim, portats pel fenomen del
divisme, per certs cantants que han arribat a dalt de tot, sovint fa ombra a un
floret de joves que encara no tenen fama i que, en canvi, canten de meravella.
Com ens deia en Xavier Massagué, creiem que els hem d’escoltar, els hem d’admirar, els hem d’ajudar i els hem d’aplaudir.
Ens retrobarem a la tertúlia!
Atès que cada grup de cançons d’un mateix autor té una unitat, demanem
que aplaudiu només al final de cada compositor.
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INTÈRPRETS

FRANCISCO POYATO

ASSUMPTA MATEU

Nascut a Ginebra l’any 1965. Estudia
al Conservatori de Manresa. El curs
1987-1988 obté el títol professional
de piano amb matrícula d’honor. Es
trasllada al Conservatori Superior
Municipal de Barcelona, on actualment estudia amb el catedràtic
Antoni Besses.
Assisteix als cursos impartits per
Frédéric Gevers, Alain Motard i
María Curcio –gràcies a una beca de
l’associació Sofía Puche-. Com a
acompanyant de cantants ha fet un
curs amb el mestre Paul Schilhawsky.
Ha estat seleccionat pel Conservatori de Barcelona per a participar a les
classes dels professors convidats: Paul
Badura-Skoda i Dimitri Bashkirov, el
1989 i el 1990, respectivament.
Li han estat atorgats els següents
premis: premi d’honor del Conservatori de Manresa 1984-1985; primer
premi, categoria A, del Concurs de
Piano Ciutat de Berga (1986); segon
premi, categoria A, a l’onzè Concurs
de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya (Vilafranca del Penedès, 1987);

Soprano
Nascuda a Manresa l’any 1970. Inicia
els estudis de violí i de cant al conservatori d’aquesta ciutat, amb Joan
Cabero i Àngels Civit.
Ha assistit a cursos de tècnica i
d’interpretació amb Montserrat Pueyo i Helmut Lips, Paul Schilhawsky,
Tatiana Menoti i Juan Oncina, M.
Dolors Aldea i Yerzy Artysz.
L’any 1988 obté el premi d’honor
de grau elemental del Conservatori
Professional de Música de Manresa.
El 1989 rep el segon premi al Concurs de Cant Joan Massià de Barcelona. Enguany ha estat becada a la III
Marató de Noves Veus de l’Òpera de
Cambra de Catalunya.
Com a violinista, ha estat membre
de l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Actualment, estudia a l’Escola
d’Òpera de Barcelona i forma duet
estable amb el pianista Francisco
Poyato.

Piano

menció honorífica, categoria sènior,
al tretzè Concurs d’Intèrprets de
Piano de Catalunya, (Vilafranca del
Penedès, 1990).

Compagina els estudis de piano
amb els de composició, amb Josep
Soler, i amb la pràctica de l’acompanyament.

C O M E N TA R I M U S I C A L*
PRIMERA PART
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Tothom coneix el compositor austríac, però potser és menys coneguda la
seva faceta com a liederista. Sembla que fou durant el seu viatge a París, l’any
1777, quan començà a musicar poemes d’autors francesos, com l’Oiseaux, si
tous les ans, d’Antoine Houdart de la Motte.
Més tard, a Viena, continuà conreant aquest gènere a partir de textos alemanys, però sempre de manera esporàdica. No va compondre més d’una
quarantena de lieder. Es tracta, això sí, de quaranta petites joies, amb una
música d’allò més descriptiva –a vegades, fins i tot teatral– i sempre brillant.
Oiseaux, si tous les ans

Ocells, si cada any

Poeta: Antoine Houdart de la Motte (1672-1731)
Oiseaux, si tous les ans
vous changez de climats,
dès que le triste hiver
dépouille nos bocages;
ce n’est pas seulement
pour changer de feuillages,
ni pour eviter nos frimats;
mais votre destinée
ne vous permet d’aimer,
qu’à la saison des fleurs.
Et quan elle est passée,
vous la cherchez ailleurs
afin d’aimer toute l’année.

* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.

Ocells, si cada any
canvieu de clima
quan el trist hivern
despulla els nostres boscos,
no és pas només
per canviar de fullatges
ni per evitar els nostres freds.
Sinó que el vostre destí
només us permet d’estimar
a l’estació de les flors.
I quan aquesta estació acaba,
la busqueu a un altre lloc
per poder estimar tot l’any.
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Als Luise, die Briefe ihres ungetreuen
Liebhabers verbrannte

Quan la Lluïsa va cremar les
cartes del seu amant infidel

Poeta: Gabriele von Baumberg (1766-1839)
Erzeugt von heißer Phantasie,
in einer schwärmerischen Stunde zur
Welt gebrachte,
geht zu Grunde, ihr Kinder der Melancholie!
Ihr danket Flammen euer Sein,
ich geb euch nun den Flammen wieder, und all die
schwärmerischen Lieder,
denn ach! er sang nicht mir allein.
Ihr brennet nun, und bald, ihr Lieben,
ist keine Spur von euch mehr hier
Doch ach! der Mann, der euch geschrieben,
brennt lange noch vielleicht in mir.

Sortides d’una càlida fantasia,
portades al món en una hora
apassionada,
destruïu-vos, infants de la malenconia!
Vosaltres deveu a les flames el vostre ésser,
ara a les flames us torno,
i totes les cançons apassionades,
car, ah, ell no me les cantava només per a mi.
Ara cremeu, i aviat, estimades,
no quedarà ni un senyal de vosaltres.
Però, ah, l’home que us ha escrit
potser cremarà molt temps dintre meu.

Das Veilchen

La violeta

Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Ein Veilchen auf der Wiese stand,
qebükt in sich und unbekannt:
es war ein herzigs Veilchen.
Da Kam ein’junge Schäferin
mit leichtem Schritt und muntern Sinn
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 mattgedrückt,
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,
zu ihren Füßen doch.
(Das arme Veilchen!
es war ein herzigs Veilchen.)

Hi havia una violeta al prat
arronsada i desconeguda.
Era una bonica violeta.
Arriba una jove pastora
amb pas lleuger i ànim alegre
des dels prats, i canta.
Ah, pensa la violeta,
si pogués ser la més bella flor de la natura
només per una estoneta!
Fins que ella em collís
i m’apretés contra el seu pit,
ah, només un quartet d’hora!
Ah, però, ah, la noia s’acosta,
i no s’adona de la violeta,
aixafa la pobra violeta.
Ella és esclafada i mor,
i així i tot s’alegra:
si moro, és per ella
i als seus peus.
La pobra violeta!
Era una bonica violeta.

An Chloë
Poeta: Johann Georg Jacobi (1740-1814)

A Chloé

Wenn die Lieb aus deinen blauen,
hellen, offnen Augen sieht,
und für 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 düstre Wolke mir,
und ich sitze dann ermatter,
aber selig neben dir.

Quan l’amor mira
des dels teus ulls blaus, clars i oberts,
de desig de mirar-los
el cor em crema i em batega.
I jo t’agafo
i beso les teves càlides galtes de rosa,
oh estimada,
i tremolant t’apreto entre els meus braços.
Nena estimada, t’apreto fort
contra el meu pit,
que només se separarà de tu,
al darrer moment, morint.
Un núvol fosc m’emboira
la mirada embriagada,
i aleshores m’assec, cansat,
però feliç, al teu costat.
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FRANZ SCHUBERT
És el creador de sis-cents lieder d’un estil del qual no hi havia precursors.
Com diu Fischer-Dieskau, convertí un món de poesia en música, i ho féu
amb autors tan importants com Goethe. De fet, Schubert presentà a aquest
poeta tot un volum de textos seus musicats i no rebé més resposta que la
indiferència. Malgrat tot, en ser publicats, alguns d’ells gaudiren d’un èxit
considerable. Aquest és el cas de Heidenröslein que, essent un tema de caire
popular, esdevingué tot un best seller i, anys després, fins i tot es podia escoltar en rellotges musicals.
Heidenröslein

Rosa de bardissa

Poeta: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
war so jung und morgenschön,
lief er schnell, es nah zu sehn,
sah’s mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Veié un noi una roseta,
la roseta de bardissa,
era tan fresca i bonica
que ell hi corre de seguida,
i mirar-la l’encisa.
Roseta vermella,
roseta de bardissa.

Knabe sprach: «ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!»
Röslein sprach: «ich steche dich,
daß du ewig denkst an mich,
und ich will’s nicht leiden.»
Röslein, Röslein, …

Diu el noi: «t’arrencaré,
roseta de bardissa».
Diu la roseta: «i tu pensa sempre
que jo et punxaré,
i no vull pas doldre-ho».
Roseta vermella, …

Und der wilde Knabe brach’s
Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
half ihm doch kein Weh und Ach,
mußt es eben leiden.
Röslein, Röslein, …

El noi, salvatge, arrencà
la roseta de bardissa.
La roseta es defensà i es planyé,
però no l’ajuden ni defensa ni plany,
i efectivament s’ha de doldre.
Roseta vermella, …

Wiegenlied
Poeta: Mathias Claudius (1740-1815)

Cançó de bressol

Schlafe, schlafe, holder, süßer Knabe,
leise wiegt dich deiner Mutter Hand;
sanfte Ruhe, milde Labe
bringt dir schwebend dieses Wiegenband.

Dorm, dorm, infant dolç i encantador,
dolçament et bressola la mà de ta mare.
Dolça pau, suau delit
et dóna lleuger aquest bressol.

Schlafe, schlafe, in dem süßen Grabe,
noch beschützt dich deiner Mutter Arm;
alle Wünsche, alle Habe,
fasst sie liebend alle liebewarm.

Dorm, dorm, en la dolça tomba
et protegeix el braç de la mare.
Ella agafa, amorosa,
tots els desitjos, tots els béns.

Schlafe, schlafe, in der Flaumen Schooße,
noch umtönt dich lauter Liebeston;
eine Lilie, eine Rose,
nach dem Schlafe werd’ sie dir zum Lohn.

Dorm, dorm, en la suau falda,
t’envolten cançons amoroses.
Un lliri, una rosa
serà el teu premi quan et despertis.

Seligkeit

Benaurança

Poeta: Ludwig Heinrich Christoph Hölty (1748-1776)
Freuden sonder Zahl blüh’n im Himmelssaal
Engeln und Verkläten, wie die Väter lehrten.
O da möcht’ ich sein, und mich ewig freun!

Alegries innombrables floreixen a les celes[tials estances.
Àngels i benaventurats com ens ensenyaven
[els pares.
Allà voldria ésser i alegrar-me per sempre.

Jedem lächelt traut eine Himmelsbraut;
Harf und Psalter Klinget, und man tanzt und
[singet.
O da möcht’ ich sein, und mich ewig freun!

A cadascú somriu una núvia celestial.
Arpa i saltiri sonen i es canta i es balla.
Allà voldria ésser i alegrar-me per sempre.

Lieber bleib’ ich hier, lächelt Laura mir
einen Blick, der sager, daß ich ausgeklaget.
Selig dann mit ihr, bleib ich ewig hier!

Però m’estimaria més quedar-me si la Laura
[em somrigués,
una mirada que digui que ja estic alliberat de
[penes.
Aleshores, feliç amb ella, em quedaria sem[pre aquí.
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FRÉDÉRIC CHOPIN
Nocturn en Do menor, op. 48/1
Aquest és, potser, el més dramàtic dels Nocturns de Chopin. La principal dificultat a l’hora d’interpretar-lo consisteix a mantenir el caràcter intimista i
galant propi d’aquestes formes, que es veu desbordat per la tensió.
La història d’aquest nocturn és la història d’una metamorfosi. La línia melòdica inicial –acompanyada amb una mà esquerra pesant i implacable que li confereix un caràcter de resignació– desemboca a un episodi coral que crea un clima
de calma i recolliment. Aquest episodi, però, es veurà afectat per uns inquiets cromatismes que despertaran una tensió in crescendo fins a arribar a un clímax sonor.
Resorgeix aquí la línia melòdica inicial. Ara, però, la resignació ha desaparegut, i,
en el seu lloc, Chopin disposa un acompanyament més fluid, que prendrà cada
vegada majors dimensions i que anirà agitant l’obra fins al final.

RICHARD STRAUSS
Compositor i director d’orquestra que, en aquests primers lieder, es manté dins
el llenguatge tonal postromàntic. Lluny d’allò que podria ser una melodia
acompanyada, aquí el tron l’ocupa clarament la música, al servei de la qual hi
ha, en primer lloc, el piano i, després, la veu, amb uns primers passos tímids i
un posterior aflorament esplèndid.
Allerseelen

Tots Sants

Poeta: Hermann von Gilm (1812-1864)
Stell auf den Tisch, die duftenden Reseden
die letzten roten Astern trag’ herbei,
und laß uns wieder von der Liebe reden.
wie einst im Mai.
Gib mir die Hand, daß ich sie heimlich drücke,
und wenn man’s sieht, mir ist es einerlei;
gib mir nur einen, deiner süßen Blicke,
wie einst im Mai.
Es blüht und duftet heut’ auf jedem Grabe,
Ein Tag im Jahr ist ja dem Toten frei,
Komm an mein Herz, daß ich dich wieder habe,
wie einst im Mai.

Posa sobre la taula l’olorosa reseda.
Porta els últims àsters vermells.
I parlem novament d’amor
com aquella vegada, el maig.
Dóna’m la mà, que jo l’apreti en secret,
i si algú ens veu m’és ben igual.
Dóna’m només una de les teves dolces mirades
com aquella vegada, el maig.
Avui hi ha flors que perfumen totes les tombes.
Un dia a l’any queden lliures els morts.
Vine al meu cor, que jo et tingui novament
com aquella vegada, el maig.

Morgen!

Demà!

Poeta: John Henry Mackay (1864-1933)
Und Morgen wird die Sonne wieder scheinen,
Und auf dem Wege, den ich gehen werde,
Wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen
Inmitten dieser sonnenatmenden Erde…
Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen,
Werden wir still und langsam niedersteigen,
Stumm werden wir uns in die Augen schauen,
Und auf uns sinkt des Glückes stummes
Schweigen…

…I demà tornarà a lluir el sol,
i en el camí que nosaltres, feliços, caminarem,
tornarà a unir-nos
en aquesta terra que respira sol.
I, lentament i callada,
baixarem a la platja,
ampla i de blaves ones.
Silenciosament ens mirarem als ulls,
i sobre nosaltres davallarà
el callat silenci de la felicitat.

Ständchen

Serenata

Poeta: Adolf Friedrich von Schack (
1815-1894)
Mach auf, mach auf, doch leise, mein Kind,
Un Keinen vom Schlummer zu wecken.
Kaum murmelt der Bach, kaum zittert im Wind
Ein Blatt an den Büschen und Hecken.
D’rum leise, mein Mädchen, dass nichts sich regt,
Nur leise, die Hand auf die Klinke gelegt.
Mit Tritten, wie Tritte der Elfen so sacht,
Um über die Blumen zu hüpfen,
Flieg’ leicht hinaus in die Mondscheinnacht,
Zu mir in den Garten zu schlüpfen.
Rings schlummern die Blüten am riselden Bach
Und duften im Schlaf, nur die Liebe ist wach.
Sitz’ nieder, hier dämmert geheimnissvoll
Unter den Lindenbäumen,
Die Nachtigall uns zu Häupten soll
Von uns’ren Küssen träumen,
Und die Rose, wenn sie am Morgen erwacht
Hoch glühn von den Wonneschauern der Nach

Obre, obre, nena meva,
però a poc a poc, que ningú no es desperti.
A penes murmura el rierol, a penes
[tremola al vent
una fulla dels arbustos i barders.
Per això, a poc a poc, estimada, que res
[no es bellugui,
suaument, obre la porta.
Camina a poc a poc, com les sílfides,
salta sobre les flors,
vola lleugera a la claror del clar de lluna,
i vine cap a mi, al jardí.
Al voltant dormiten les flors, prop del rierol,
i perfumen el somni. Només l’amor vetlla.
Seu, mira el misteriós capvespre
sota els til·lers.
El rossinyol, a la nostra capçalera
somiarà els nostres petons.
i la rosa, quan es desperti de bon matí
enrogirà, alta, dels estremiments de goig de
[la nit
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S EGONA PART
EDUARD TOLDRÀ
Violinista, director d’orquestra i compositor. Autor d’obres simfòniques,
composicions de cambra, sardanes, de l’òpera còmica El giravolt de maig i de
nombroses cançons sobre textos de Carner, Garcés, Sagarra, Salvat Papasseit,
i poemes d’autors clàssics castellans.
Tant A l’ombra del lledoner i Cançó de comiat –que formen part del mateix
cicle– com el cèlebre Romanç de Santa Llúcia són obres amb temes molt
bonics, senzills i frescos, però envoltats d’un ambient sonor de gran magnitud, efecte que aconsegueix sobretot gràcies a un tractament molt ric del
piano.
A l’ombra del lledoner
Poeta: Tomàs Garcés (1901-1993)
A l’ombra del lledoner una fadrineta plora.
La tarda mor dalt del cim i llisca per la rossola,
l’esfilagarsen els brucs, la tenebra se l’emporta.
La noia plora d’enyor: el lledoner no fa ombra.
Fadrina, l’amor és lluny; enllà la carena fosca.
Si passava un cavaller… Du el cavall blanc de la brida.
L’arbre li dóna repòs, l’oratge, manyac, arriba.
Al cel la llum de l’estel és la rosada del dia.
Cavaller, l’amor és lluny; amb l’ombra i el cant fugia.
Fadrina, l’amor és lluny; per l’ampla plana camina.
La nit sospira: la nit, el bosc, la riera clara.
Les branques del lledoner són fines i despullades;
Fulla i ocell n’han fugit però hi crema l’estelada.
Les branques del lledoner són fines i despullades.
Fadrina, l’amor és lluny; demana’l a punta d’alba
quan l’ombra del lledoner s’allargui com un miracle.

Cançó de comiat
Poeta: Tomàs Garcés (1901-1993)
Adéu, galant terra, adéu!
Adéu-siau, vinya verda,
flor seca del caminal,
lledoner de bona ombreta.
Ja no m’assec al pedrís
ni me breça la riera.
Adéu, galant terra, adéu.

Els ceps faran bon raïm
i llum viva les estrelles.
Vindran les nits de l’estiu,
la mar quieta i estesa
llambrant sota el cop dels rems
tallada per la carena.
Adéu, galant terra, adéu!

Les lloses d’aquell bancal
són ombrejades i fresques.
Els lledoners de la font
han tret una fulla tendra.
I els ceps faran bon raïm
quan els oregi el setembre.
Adéu, galant terra, adéu.

Vindran les nits de l’estiu,
la tardor i la primavera,
les boires que baixa el cim,
el crit de les orenetes.
I sempre el respir del mar
i el batec de les estrelles.
Adéu, galant terra, adéu!

Adéu, muntanya, pedrís,
paret blanca de l’església,
aigua clara de la font,
plata de les oliveres,
olor mullada dels horts,
estrella, riera, vela.
Adéu, galant terra, adéu!

Romanç de Santa Llúcia
Poeta: Josep M. de Sagarra (1894-1961)
Perquè avui és Santa Llúcia
dia de l’any gloriós,
pels volts de la plaça nova
rondava amb la meva amor.
Anem tots dos a la fira,
amiga anem-hi de jorn,
que una mica de muntanya
alegri nostra tristor.
Comprarem grapats de molsa
i una enramada d’arboç
i una blanca molinera
i una ovella i un pastor.

Ho posarem a migdia
dins el nostre menjador
i abans de seure a la taula
ens ho mirarem tots dos;
que una mica de muntanya
ens faci el menjar més dolç.
Perquè avui és Santa Llúcia
dia de l’any gloriós
tals paraules m’acudien
quan he vist la meva amor.

JOAQUÍN RODRIGO
Compositor cec des dels tres anys. És famós sobretot el seu Concierto de Aranjuez,
però no menys boniques són les seves composicions per a veu i piano. Aquestes cançons formen part dels Cuatro madrigales amatorios, inspirats en música espanyola del
segle XVI i escrits l’any 1948. Tenen el caràcter serrà del camp castellà de l’època.

¿Con qué la lavaré?
¿Con qué la lavaré la tez de la mi cara?
¿Con qué la lavaré? que vivo mal penada.
Lávanse las casadas con agua de limones,
lavóme yo cuitada con penas y dolores.
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¿De dónde venís, amore?

De los álamos vengo, madre

¿De dónde venís, amore?
Bien sé yo de dónde.

De los álamos vengo, madre,
de ver como los menea el aire.
De los álamos de Sevilla,
de ver a mi linda amiga.

¿De dónde venís, amigo?
Fuere yo testigo.
Ah, ah, ah, bien sé yo de dónde.

SERGUEI PROKÓFIEV
Visions fugitives, op. 22
Va ésser un intèrpret brillant i aplicà el coneixement del piano a les seves
composicions. Obtingué gran renom com a pianista, generalment tocant les
seves pròpies obres. El mateix títol defineix prou bé de què es tracta: idees,
impressions, pinzellades que no busquen la figuració o la descripció, sinó
l’expressió de sensacions.
15. Molto giocoso
Foc viu, picaresc i emocionant, vivificant per als infants, però cansat
per als grans.
16. Con eleganza
Una nina ballarina, però no fleuma.
17. Arpa
Imita el so d’aquest instrument.
18. Commodo
Tendresa, anhel d’innocència.
10. Ridicolosamente
Cínic i esperpèntic.
18. Con una dolce lentezza
És un vel que difumina la imatge.

GIAN CARLO MENOTTI
Compositor i llibretista italià. L’any 1931 s’estableix als EUA, on escriu òperes de fama mundial, sovint de tema contemporani i amb llibret propi. Aquest
és el cas de The Telephone (1947), òpera còmica en un acte, que descriu les
peripècies d’una noia que viu enganxada al telèfon i que, fins i tot per demanar-la en matrimoni, el pobre Ben ho ha de fer per telèfon.

Hello, Hello!

Aló, Aló! (adaptació)

Hello, hello?
Oh, Margaret, it’s you.
I am so glad you called, I was just thinking of you.

Aló, aló!
Oh, Margaret, ets tu.
Quina alegria que em dones, precisament
[pensava en tu.
Feia tant temps que no em trucaves…
Qui? Jo? Ai, noia, no puc pas. No, estimada,
avui no em trobo gaire bé.
Quan? On? Prou que hi voldria anar.
Em sap greu, però no pot ser.
Aló, aló!
No et sento gaire, noia, no et sento gens.
Aló, aló!
Parla més fort.
No saps pas què m’han dit? La Jane i el Paul
es casen el juliol que ve. No creus

It’s been a long time since you called me.
Who? I? I cannot come tonight. No, my dear,
I’m not feeling very well.
When? Where? I wish I could be there!
I’m afraid I must not.
Hello, hello?
What did you say, my darling?
Hello, hello?
Please speak louder!
I heard the funniest thing! Jane and Paul
are going to get married next July. Don’t you
[think
it is the funniest thing you ever heard?
I know… of course…
And how are you? And how is John? And how is
[Jean?
You must tell them that I send them my love.
And how is Ursula, and how is Natalie, and how is
Rosalie? I hope she’s gotten over her cold.
And how is your mother, and how is your father,
and how is dear little granny?
Ha! ha! Oh, dear!
Well then, goodbye. Goodbye, my dear, goodbye.
I’m so glad you called. I was just thinking of you.
It’s been a long time since you called me.
Yes, you already told me that.
No, my darling, of course. I won’t forget!
Yes… yes… goodbye, my dear, goodbye…
Yes!
Ha! ha! That’s the funniest thing I ever heard!
And how are you, and Bets, and Bob, and Sara,
[and Sam?
You must tell them that I send them my love.
And how is the pussycat, how is the dog?
Oh, I’m so glad!
Goodbye!
Yes, Margaret!
All right, all right, goodbye! Now, Margaret,
goodbye!

que és la cosa més divertida que has sentit mai?
És clar… i tant!
I tu què fas? I el John què fa? i la Jean què fa?
Vull que els diguis que els envio records.
I què fa l’Úrsula? I què fa la Natalie,
i què fa la Rosalie? Espero que ja es trobi millor.
I què fa ta mare, i què fa ton pare,
i com està la teva àvia?
Ha, ha! No m’ho diguis!
Bé, doncs, adéu, estimada, adéu.
Quina alegria que em dónes, precisament
[pensava en tu.
Feia tant temps que no em trucaves…
Sí, sí, això ja m’ho has dit.
No, és clar que no me n’oblidaré!
Sí, sí, molt bé, estimada, adéu…
Sí!
Ha! ha! És el més graciós que he sentit mai!
I tu què fas, i el Bets, i el Bob, i la Sara, i el Sam?
Vull que els diguis que els envio records.
I com està el teu gatet, i el gos què fa?
Com me n’alegro!
Adéu!
Sí, Margaret!
Molt bé, molt bé, adéu! Au, Margaret, adéu!
Bye-bye.
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JACQUES OFFENBACH
Considerat el millor autor de l’opereta francesa. Fill d’un cantant jueu. De
jove s’estableix a París. L’any 1880 acaba la seva òpera, i obra mestra, Els contes
d’Hoffmann, que no arriba a veure representada: mor tres mesos abans. A la
primera part, Olympia, una nina mecànica, enamora el protagonista amb el
seu cant.
Ària d’Olympia
Les oiseaux dans la charmille,
dans les cieux l’astre du jour,
tout parle à la jeune fille,
tout parle à la jeune fille, d’amour.
Ah! Tout parle d’amour! Ah!
Voilà la chanson gentille,
la chanson d’Olympia! Ah!

Els ocells al boscatge,
al cel l’astre del dia,
tot parla a la noia,
tot parla a la noia d’amor.
Ah! Tot parla d’amor! Ah!
Heus aquí la cançó gentil,
la cançó de l’Olympia! Ah!

Tout ce qui chante et résonne,
et soupire tour à tour,
émeut son coeur qui frissonne,
émeut son coeur qui frissonne d’amour!
Ah! Tout parle d’amour! Ah!
Voilà la chanson mignone,
la chanson d’Olympia, ah!

Tot el que canta i ressona,
i sospira de tant en tant,
commou el seu cor que tremola,
commou el seu cor que tremola d’amor!
Ah! Tot parla d’amor! Ah!
Heus aquí la cançó bonica,
la cançó de l’Olympia, ah!
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DIARI D’IGUALADA,
DIA 24 D’ABRIL DEL 1991
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LA FURA,
26 ABRIL/2 MAIG 1991

PAPER DE MÚSICA
SURT PER PRIMERA VEGADA A
LA VANGUARDIA,
DIA 13 D’ABRIL DEL 1991

LA VEU DE L’ANOIA,
DIA 19 D’ABRIL DEL 1991

MARIA VALLS, LA MARE DE LA GEMMA,
VA ASSISTIR ALS PRIMERS CONCERTS

LA SENYORA GLÒRIA RIERA

LA DÈLIA I EL SEU MARIT HAN ASSISTIT
A MOLTS DELS CONCERTS DE PDM
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M. Lluïsa Beltran
i Ana M. Carro, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Piano a quatre mans

Sonata per a piano a quatre mans,
en Si b major, op. 30, D. 617

FRANZ SCHUBERT

Allegro moderato — Andante con moto — Allegretto

Introducció i variacions sobre un tema
original, per a piano a quatre mans,
en Si b major, op. 82/2, D. 603

FRANZ SCHUBERT

S EGONA PART
ANA M. CARRO

Fantasia per a piano núm. 4,
en Do menor, K. 475

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sonata per a piano núm. 28,
en La major, op. 101

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Allegro, ma non troppo — Vivace alla marcia
Adagio, ma non troppo, con affetto — Allegro

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts a aquest Paper de Música núm. 12.
Com sempre, us estem molt agraïts per acompanyar-nos, a en Josep
Mudarra, que amb la col·laboració dels seus vídeos ens ajuda a augmentar la
reduïda capacitat d’aquest pis, i, per sobre de tot, a les dues artistes que avui ens
faran passar una vetllada ben agradable.
Si no sorgeix cap imprevist, esperem en el proper Paper de Música, a la tardor, inaugurar la nova sala que estem preparant aquí al costat.Tots hi treballem
amb molta il·lusió perquè pensem que allà us podrem oferir un lloc adequat i,
el que és més important, tothom ho podrà veure en directe! Vull fer ressaltar,
però, el que significa per a nosaltres que, malgrat unes condicions d’espai poc
favorables, ens hagueu anat acompanyant al llarg d’aquests 12 concerts, fins al
punt d’haver doblat la quantitat d’assistents que érem al començament.
És aquesta resposta i els comentaris d’entusiasme a l’hora del refresc, basats
en la qualitat dels artistes que anem descobrint, els que ens han portat a desenvolupar una tasca que creiem important: fer que el Paper de Música s’escampi
per molts altres pobles semblants al nostre. I vull dir-vos que en aquesta tasca,
encara que indirectament, hi heu tingut un paper essencial, i nosaltres n’estem
molt contents.
Avui el piano torna a ésser l’instrument protagonista, i doblement, ja que en
la primera part la M. Lluïsa Beltran Zumel i l’Ana M. Carro de Prada
tocaran a quatre mans.
Amb molta satisfacció us hem de dir que continuem gaudint d’un nivell alt,
amb les dues pianistes que avui ens acompanyen: es tracta d’un jovent que treballa amb molta il·lusió i responsabilitat i aconsegueix resultats excel·lents. I, a
més a més, han tingut l’encert d’escollir un programa molt amable i festiu, sobretot a la primera part, amb obres de Schubert, que tal com es diu en el comentari
componia per a interpretar a les reunions amb els seus amics.
La segona part anirà a càrrec de l’Ana M. Carro. En primer lloc ens
oferirà una obra de Mozart perquè pensem que essent l’any mozartià, no hi
podia faltar aquest insigne compositor que tant escau a l’Ana (els seus companys la consideren una de les persones que millor l’interpreten). Al final i
com a mostra de la seva versatilitat, ens delitarà amb una brillant i difícil
sonata de Beethoven.

Passarem, doncs, una estona summament grata envoltats de la sensibilitat i
l’expressivitat extraordinàries que la M. Lluïsa i l’Ana M. tenen l’art d’encomanar a través d’una riquesa de matisos que quasi fan parlar l’instrument.
Després, com és habitual, acabarem amb la tertúlia, la qual, gràcies al càlid
ambient podrem ampliar a la terrassa.
Us deixem amb Ana M. Carro i M. Lluïsa Beltran.
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ANA M. CARRO (A L’ESQUERRA) I M. LLUÏSA BELTRAN

INTÈRPRETS
M. LLUÏSA BELTRAN ZUMEL
Piano
Neix a Barcelona l’any 1968. Inicia els
estudis musicals al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i els de piano amb la professora
M. Lluïsa Cortada. Més endavant estudia piano amb el catedràtic Antoni
Besses, amb qui continua treballant.

Ha assolit el grau professional de
piano i el de música de cambra amb
altes qualificacions i ha participat a
les integrals de Bartók, sonates de
Schubert, obres de Mozart i estudis
de Chopin, Debussy i Liszt organitzats per Antoni Besses.
Ha actuat, formant duo amb Anna
M. Carro de Prada, a un Pòdium de
Joventuts Musicals d’Espanya.
Ha pres part activa a diversos cursos d’interpretació pianística impartits
per Frédéric Gevers i a una classe magistral de Sebastian Benda a la Royal
Academy de Londres.

ANA M. CARRO

DE

PRADA

Piano
Neix a Barcelona l’any 1966. Inicia
els estudis musicals i de piano amb
Núria Bonells. Més endavant els
continua al Conservatori Superior
Municipal de Música de Barcelona
amb la mateixa professora i, posteriorment, amb el catedràtic Antoni
Besses, amb qui segueix treballant.
Ha rebut menció d’honor de
grau professional de piano i ha acabat el grau mitjà de música de cambra amb la màxima qualificació.
Ha obtingut diversos premis als
Concursos Nacionals Jugend Musiziert de Col·legis Alemanys d’Espanya.

L’any 1987 fou primera guardonada al 2n Concurs de Piano Ciutat
de Berga. L’any 1988 guanyà el segon premi (Categoria A) al 22è
Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya, que s’organitza a
Vilafranca del Penedès.
Ha participat a diferents cursets
d’interpretació pianística de Luiz de
Moura Castro, Monique Deschaussées i Frédéric Gevers.
Fou escollida per a una sessió pianística impartida per Paul BaduraSkoda.
Ha actuat als Pòdiums de Joventuts Musicals d’Espanya i ha enregistrat per a Ràdio 4.

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
FRANZ SCHUBERT

Sonata en Si b major,
op. 30, D. 617

Schubert va compondre més de
vint obres destinades al piano a quatre mans que han esdevingut imprescindibles a l’hora de conèixer
l’autor. Durant la seva vida, Schubert mai no va tocar en públic com
a pianista solista, sinó que les seves
aparicions al piano tingueren com a
finalitat l’acompanyament dels seus
propis lieder o bé tocar a quatre
mans. Les obres a quatre mans s’executaven a les reunions d’amics anomenades «schubertíades». Els amics
hi esdevenien partenaires apassionats,
sempre a punt i ben feliços d’interpretar, amb Schubert, alguna de les
seves cançons.
Per a Schubert, el piano a quatre
mans significava una música intimista, compartida, una música per a ser
ensenyada, car moltes de les obres
d’aquest gènere nasqueren de les
classes de piano que el compositor
impartia a les dues comtesses Esterhazy, Marie i Caroline. La música a
quatre mans es converteix per a
Schubert en el símbol que millor
expressa la recerca fonamental de la
comunicació en un paradís finalment trobat.

Aquesta sonata fou escrita el 1818 a
casa de la família Esterhazy. Al primer
moviment es confirmen la delicadesa
i el colorit en les sonoritats de Schubert. El tema íntim, i alhora xamós,
expressa la seva ànima romàntica.
El segon moviment s’apropa molt
al lied. El final ofereix un meravellós
exemple de la manera en què Schubert es delita amb el joc de canvis
entre els pianistes d’un duo de piano.
Introducció i variacions sobre un
tema original, en Si b major,
op. 82/2, D. 603
Les Variacions foren compostes, igual
que la sonata, el 1818. Una introducció moderato les precedeix. És una
mena de preparació rítmica per a
l’entrada del tema anunciada amb
una brillant cadència. El tema és una
lleugera marxa en 2/4, encara moderato. Comença amb aquest senzill
element que es va complicant a cada
variació.
La quarta variació, piu lento, ben al
contrari, allibera l’expressivitat dels
intèrprets, tot subministrant el moment de descans necessari abans d’escometre el final vivace, anunciat per
una altra cadència.
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S EGONA PART
WOLFGANG AMADEUS MOZART

LUDWIG VAN BEETHOVEN

L’obra per a piano de Mozart posseeix una significació força particular, ja que mitjançant aquest instrument Mozart ens transmet els seus
sentiments més intensos i pregons.

En temps de Beethoven, Europa viu
moments decisius de la seva història
sobre els quals s’havia de bastir tot
l’edifici de la civilització actual. Són
els temps de la Revolució Francesa,
amb la qual s’inicia la caiguda dels
sistemes monàrquics i, a la vegada,
germinen els incipients principis
socialistes; són els moments en què,
per una banda, Kant, Goethe i Schiller exposen idees que tot seguit el
romanticisme exaltà, i en què, per
l’altra, la tecnologia permet una
certa industrialització que creà noves
classes socials. Neix un nou món
regit per conceptes molt diferents
que imposen canvis en el pensament estètic i social. Així, de l’art
musical creat per al divertiment
intel·lectual d’una aristocràcia es passa a una música essencialment expressiva que manifesta a la societat els
sentiments més profunds de l’ànima
humana.
Imbuït d’aquest esperit, Beethoven introdueix a la seva música moltes innovacions, les quals representen, en resum, el desenvolupament
dels plantejaments formals, l’ampliació de l’aspecte tímbric i l’alliberament dels lligams de la tonalitat.
Tanmateix, no hem d’oblidar que
Beethoven, musicalment, es formà
dins els postulats clàssics, i és aquesta
dialèctica entre allò que és vell i la

Fantasia per a piano núm. 4,
en Do menor, K. 475
Aquesta fantasia la va compondre el
1785 i la dedicà a la senyora Von
Trattner, a casa de la qual visqué
Mozart una temporada. Tot assimilant les influències de Bach i de
Händel rebudes a Viena, Mozart
creà aquesta obra mestra que palesa
el seu univers desbordant de fantasia.
El mateix títol indica l’estructura
lliure i un cert aspecte d’improvisació. Es compon de parts diferents
amb alternança de canvis de temes,
moviments i compassos entrellaçats
amb habilitat.
Comença amb un dramàtic adagio
en Do menor que reflecteix una expressió fosca i tràgica, tema que torna a aparèixer al final de la fantasia.
Entre aquestes dues parts sorgeixen altres temes, amb una àmplia
gamma de colors i de tonalitats. Totes elles són íntimament nuades, de
tal manera que el missatge espiritual
ens arriba amb una perfecta homogeneïtat.

novetat la que condicionà l’evolució
de la seva música. Si es para compte
que les trenta-dues sonates beethovenianes apareixen al llarg de vint-icinc anys –entre 1796 i 1821– i que
pràcticament és en aquest període
que Beethoven escriu gairebé tota la
seva producció musical, podem dir
que les sonates constitueixen un
document important per a seguir
l’evolució estètica del compositor al
llarg de la seva trajectòria creadora.
Sonata per a piano núm. 28,
en La major, op. 101
Aquesta sonata, composta el 1816,
assenyala no pas únicament l’inici de
la darrera etapa creadora de Beethoven, sinó que també esbatana les
portes del romanticisme.
El mateix Beethoven escrigué, en
alemany, les indicacions per als
moviments.

Tot encapçalant el primer moviment, allegro, ma non troppo, escrigué
«Etwas lebhaft und mit der innigsten
Empfindung» (un xic viu i amb el
sentiment més intens). La composició
pianística d’aquest primer moviment
recorda Mendelssohn. La profunditat
de sentiments de Beethoven reviscola
en aquesta «cançó sense paraules».
El vivace alla marcia figura entre els
moviments més extraordinaris.
Al tercer temps, adagio, ma non
troppo, con affetto, el mateix Beethoven indicà «Langsam und sehnsuchtsvoll» (lent i amb enyor).
Aquest moviment enllaça amb
l’allegro final, «Geschwinde, doch
nicht zu sehr und mit Entschlossenheit», (ràpid, però no gaire, i amb
decisió). Ressorgeix el tema inicial i
prepara l’entrada brillant del finale.
Aquesta lluminositat, que no s’esvaeix ni tan sols amb el fugato grandiós, domina tot el darrer moviment.
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DIARI D’IGUALADA,
DIA 26 DE JULIOL
DEL 1991

LA VANGUARDIA,
DIA 7 DE JULIOL DEL 1991
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Eva León, violí
Hisako Hiseki, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Sis sonets per a violí i piano, op. 64

EDUARD TOLDRÀ

I. Sonetí de la rosada

Sonata per a violí i piano núm. 5,
en Fa major, op. 24, «La Primavera»

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Allegro
Adagio molto espressivo
Scherzo. Allegro molto
Rondó. Allegro, ma non troppo

S EGONA PART
Sonata per a violí i piano

FRANCIS POULENC

(dedicada a la memòria de Federico García Lorca)

Allegro con fuoco
Intermezzo
Presto tragico

Aires bohemios, per a violí i piano,
en Do menor, op. 20

PABLO

DE

SARASATE

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit! Benvinguts al Paper de Música núm. 13, amb el qual estrenem

aquesta sala.
No està ben acabada. Això és degut al fet que el divendres vinent, dia 25,
tindrà lloc un acte presidit per la senyora Ferrusola. Serà un concert de presentació dels artistes que han passat per aquí, adreçat a consells comarcals i ajuntaments de tot Catalunya, per a recolzar la labor que estem realitzant perquè
el que fem aquí s’escampi a molts altres pobles.
I, com que volíem que fóssiu vosaltres, el públic de Paper de Música, qui
estrenés la sala, hem hagut d’avançar dates. Hem comptat amb la col·laboració
de tots els industrials que han intervingut en les obres aquest darrers dies, i fins
aquí hem pogut arribar.
Avui aquesta presentació serà més llarga que de costum perquè crec que és
una ocasió prou assenyalada per a reconèixer totes les aportacions que ens han
ajudat a arribar a aquest moment.
Permeteu-me començar pels que em són més propers: la meva família, perquè
tots hi hem contribuït directament o indirecta:
En Miquel, amb qui comparteixo totes les il·lusions i les angoixes i bona
part de la feina, molta feina!
El meu germà Josep, model d’equilibri i de paciència, amb la sàvia manera de suportar la seva malaltia.
La meva mare, que amb la seva empenta i energia hi posà, des de fa temps, les bases.
I també els que ja no són amb nosaltres, el meu pare i el meu germà Joan,
sense qui res d’això no existiria. En aquest moment vull tenir un record
especial per a ells dos.

LA SALA ÉS PLENA DE GOM A GOM

Pel que fa a l’obra, i aquesta sala s’ha fet amb molta il·lusió per part de tots,
vull dedicar unes paraules d’agraïment:
A l’arquitecte Jordi Pagès, que ha tingut molta cura d’aquesta obra i ha
resolt amb tant d’encert i gust no tan sols tot l’edifici, sinó també l’interior
d’aquesta sala i la disposició i la il·luminació del jardí. Gràcies, Jordi, per tot
això! Al seu costat, l’eficàcia de l’aparellador, en Josep Martí, que ha seguit
amb molta dedicació la seva realització.
En Ventura Rius, resolent tants problemes de coordinació, amb empenta,
encert i eficàcia. I amb ell el seu pare, en Joan Rius, artista en la seva professió, responsable que la feina sigui tan ben feta i valorada pels entesos. Amb
aquestes paraules vull retre-li un sincer homenatge pel seu treball delicat,
difícil i sempre perfecte en el més petit detall.
I, al seu voltant, en aquests darrers dies:
En Federico Camacho, l’electricista, il·lusionat amb aquesta instal·lació.
En Vicente Grados, el marbrista, que ha dedicat molts esforços a tallar totes
les peces de granit, de marbre i de pedra de l’interior.
En Jaume Graells, el fuster, complint dates amb dedicació quasi exclusiva.
En Francisco Blasco, d’Alacant, responsable del sostre i del parquet de la
sala. Ha treballat per a nosaltres amb el mateix entusiasme amb què va fer
La Maestranza de Sevilla o l’Auditori d’Ordino, a Andorra.
En Joan Escala, que ha pres cura de tota la pintura de l’edifici.
La família Campoy, que s’ha encarregat dels estucats tan ben fets.
En Josep Soler, un altre artista del ferro, realitzant filigranes i resolent problemes ben difícils.
L’Antoni, el vidrier, fent miracles per tenir les portes enllestides.
El senyor Joan Padró, escultor, que ha resolt, amb mà d’artista, l’acabament
d’aquestes lletres.
I en moments puntuals, col·laborant igualment, l’Artur Romeu, el lampista.

LA GEMMA NO VA PODER CONTINUAR LA PRESENTACIÓ I SE’N FEU
CÀRREC NEUS BARTROLÍ
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Per altra banda, també agraïm a l’exalcalde Martí Soler i a l’exregidor
d’obres Joan Ros la seva col·laboració en el moment adequat, que ha permès
tenir el jardí acabat juntament amb l’estrena de la sala.
Amb relació als concerts, tenim presents en el nostre agraïment d’una manera
molt especial:
En Joan Amat i la Teresa Solà, ja que gràcies a ells va començar Paper
de Música.
A l’Antonio Ruiz-Mellado, perquè amb ell es va donar un salt qualitatiu: ja no es tractava només d’estudiants avançats, sinó de joves professionals, molt preparats i brillants, tal com els que després han seguit venint.
Amb l’Antonio vàrem establir una col·laboració mútua i començàrem el
concurs, que aquest any hem adreçat a tot Catalunya.
Recordaré, ara, els noms de tots els intèrprets que hem tingut fins al dia d’avui:
Al piano, a més a més dels esmentats: Carlos Gervilla, Conxita Abadal,
les germanes Vallès-Queralt.
En el nivell professional: Carmen Valero; Jordi Palomares; Ana Carro
i M. Lluïsa Beltran (piano a 4 mans); José María Rubio (guitarra clàssica i flamenc); Josep M. Fradera i M. Jesús de Arenzana (flauta i
piano);Queralt Roca i Albert Gumí (duo de clarinets). I, a l’últim, la
soprano Assumpta Mateu i Vilaseca, acompanyada pel pianista
Francisco Poyato.
Voldria destacar el fet que tots ells han estat disposats a actuar 4, 5 i 6 vegades, sempre desinteressadament i en un espai tan limitat com el d’abans. Per
això nosaltres els estem profundament agraïts.
Per a dur a bon terme els concerts, també hem tingut la sort de trobar nombroses col·laboracions. Recordaré (n’hi ha moltes més):
En Fabià Fernàndez, que per a cada concert s’encarrega de la fotocomposició dels comentaris.
En Carles José Solsona, que, sempre que cal, corregeix o tradueix els escrits
a un català impecable.
La Maria i la Montserrat Tutusaus, que des del primer dia preparen els
rams de flors que sempre ens acompanyen.
La família Mudarra, que ha col·laborat amb els vídeos per ampliar la cabuda d’aquell espai reduït.
En Pep Vallès, director del Grup Teatral de Capellades, que s’ha preocupat
de revisar la disposició dels llums i la presentació d’aquest concert.

La col·laboració dels mitjans de comunicació: Igualada, La Veu de l’Anoia i
La Fura, en el Penedès.
Finalment, tot el nostre agraïment a tots vosaltres, perquè sou qui en definitiva, juntament amb els músics, constituïu l’èxit rotund de Paper de Música.
I no aquí, en aquesta sala millor preparada, encara que atapeïda, sinó en aquell
menjador, limitat pel piano massa gran, i en aquella cuina i en aquella entrada... I amb el vostre silenci profund i respectuós que dóna relleu a la qualitat
de l’artista i que ajuda a establir un contacte directe entre la música i el públic.
Per tot això ... gràcies!
Ara passo a presentar-vos les dues artistes que avui ens acompanyen: la
Hisako Hiseki, al piano, i l’Eva León, al violí. Com veurem en les sonates,
tan important és el piano com el violí: es complementen l’un a l’altre i mantenen un equilibri perfecte.
La senyora Hisako Hiseki és una concertista de renom internacional.
Nosaltres li agraïm que, pel fet de viure a Catalunya, s’hagi integrat en la nostra activitat musical, especialment amb joves, com és aquest cas.
L’Eva León només té 17 anys. Quan en una persona s’ajunten un talent
extraordinari i el treball rigorós, s’obté el resultat que tindrem avui: una violinista excepcional. Anava a dir que és una futura promesa i m’adono que l’Eva
León, tot i la seva extrema joventut, ja és una realitat, una gran realitat.
I elles dues s’han reunit, durant aquest cap de setmana, per oferir-nos un
dels concerts més importants que hem tingut fins avui. Un gran concert per a
estrenar aquesta sala i per a celebrar el nostre tercer aniversari.
Per molts anys a tots plegats!
No vull acabar sense agrair a Catalunya Música que hagin vingut a enregistrar aquest concert per a la seva posterior divulgació.
Després, com sempre, tindrem la tertúlia habitual, al fons de la sala, i també
podrem sortir al jardí, encara que no estigui acabat del tot. També aquí haurem
de plegar les cadires per a deixar espai a les taules on posarem el refresc.
El descans durarà 10 minuts.
Us deixo, doncs, amb aquestes dues artistes d’excepció que són
Hisako Hiseki, piano, i Eva León, violí.
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INTÈRPRETS

HISAKO HISEKI

EVA LEÓN

Va néixer al Japó. Ja a l’escola primària
guanya el premi del Concurs Musical per a Estudiants Panjaponès.
L’any 1977 inicia la carrera de piano
al Departament de Música de la Universitat d’Arts de Kyoto, amb el professor Takjahiro Sonoda, i es gradua el
1981.També ha estudiat amb el mestre
Leygraf a l’Escola Superior de Música
i Teatre de Hannover, amb Christoph
Lieske al Conservatori de Música de
Winthertur i, darrerament, amb M.
Teresa Monteys ha fet un estudi d’obres espanyoles.
El 1981 és elegida per a tocar a
l’Audició per a Noves Figures de Música Clàssica Europea, organitzada per
la Radiodifusió Nacional del Japó. A
partir d’aquí comença un seguit d’actuacions de les quals cal destacar els
recitals al Symphony Hall d’Osaka, a
la Stadthaus de Winthertur, a l’Al Hall
d’Osaka, a la Sagrada Família i al Palau de la Música Catalana.
Ha tocat com a solista amb l’Orquestra d’Osaka, amb la Stadorchestra de Winthertur, amb la Banda
Municipal de Barcelona i també ha
col·laborat amb l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Ha obtingut el primer premi del
Concurs Piano 80, així com el diploma d’honor del Concurs Internacional Maria Canals.
Ha fet diversos enregistraments
com a solista a Radio Studio Zurich
Musical Concert (Suïssa).

Violí
Va néixer a Las Palmas de Gran Canaria el 1974. Ja de molt petita va demostrar aptituds per a la música i als vuit
anys va començar a estudiar violí amb
la professora Carmen Rosa Reyes.
L’estiu del 1987, va assistir a Torroella de Montgrí a un curs que realitzava l’Escola Yehudi Menuhin de
Gstaad. Va ser en aquest curs on va
conèixer el mestre Xavier Turull, qui,
de llavors ençà, supervisa els seus estudis de violí.
Ha estat becada per la Fundació
Güell, l’any 1988, per Joventuts Musicals, l’any 1989, i, actualment, gaudeix
d’una beca de la Fundació «La Caixa».
Ha format part de l’Orquestra
Mundial de Joventuts Musicals en la
seva gira pel Canadà. Darrerament ha
ofert recitals a diferents ciutats catalanes i concerts com a solista amb
l’Orquestra Simfònica de Joventuts
Musicals de Catalunya.

Piano

C O M E N TA R I M U S I C A L*
PRIMERA PART
EDUARD TOLDRÀ

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sis sonets per a violí i piano, op. 64
I. Sonetí de la rosada

Sonata per a violí i piano núm. 5,
en Fa major, op. 24, «La Primavera»

Toldrà, en els Sis sonets per a violí i
piano, editats l’any 1953, s’inspirà en
poemes de diferents autors. Els va escriure com a il·lustració sonora de
cadascun d’ells.
La seva música clara i transparent
va més enllà del just comentari i
arriba a una creació sonora que atrau
i captiva l’oient per la seva gran
bellesa i força emotiva.
Trinitat Catasús és l’autora dels
versos d’aquest Sonetí de la rosada:

Composta el 1801. El nom de La
Primavera, amb el qual aquesta sonata
és coneguda, no li fou donat per
Beethoven.
És verament fresca com la primavera, aquesta obra, però cal interpretar-la més com una primavera
humana que no pas com una primavera de la naturalesa.
El primer moviment és clar i
tranquil amb una somrient noblesa.
L’adagio que segueix és una composició bellíssima que deixa dins
l’ànima que sap fruir-la un regust
deliciós i vivificant.
D’entre totes les pàgines en les
quals Beethoven, tan sovint, sembla
haver volgut expressar el paisatge i
l’estat d’ànim que suggereix, cosa
que resta definitivament cantada a
l’adorable Escena del rierol, aquest adagio apareix com una de les més veïnes, per l’elevació del sentiment, de
la que es caracteritza la meravellosa
Simfonia pastoral.
Quina nova meravella, ara, floreix
en el camp de la música? És rotllana
d’infants o de papallones, el scherzo
que salta i gira sobre el prat harmoniós i dolç?

Queda l’hora extasiada
de veure el món tan brillant,
i es fa tota palpitant
en el si de la rosada.
Cada gota un diamant
on retroba sa mirada
la joia meravellosa
del que li és al voltant.
Mars, muntanyes, firmament,
ço que mou i frisa el vent,
ço que res no mou ni altera.
Tot quant amb l’hora somriu
s’encanta, s’irisa i viu
dintre una gota lleugera.
* Autor: XAVIER TURULL.
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Com una flor del camp, aquesta
creació és inesperada i restarà sempre
nova i meravellosa.
El rondó ens apareix com un passeig
agradable i tranquil del poeta, al qual
ve a ajuntar-se tota una colla de jove-

nalla joiosa amb gràcia senzilla i noble.
I aquesta sonata de perennal joventut acaba, així, en un joc viu i innocent.»
Extret del llibre de Blanca Selva

Les sonates de Beethoven

S EGONA PART
FRANCIS POULENC
Sonata per a violí i piano
(a la memòria de Federico García Lorca)

En els compositors francesos s’esdevé
sovint que ens deixem seduir pel
ritme i pel color de la música espanyola. Poulenc, en aquesta sonata
dedicada a la memòria del seu gran
amic Federico García Lorca, a banda
d’introduir aquests elements, descriu
amb suggeriments sonors tres períodes de la vida del poeta.
Al primer temps, la vitalitat i la
tendresa de la joventut. Al segon, la
nostàlgia dels acords d’una guitarra,
en una nit andalusa. I, en darrer lloc,
el tercer, en què una festa plena de
confiada alegria acaba amb la mort a
trets del poeta amic, i, amb un esglai,
comença un esbós de marxa fúnebre
que acaba amb un acord interrogant.
El gran carisma d’aquesta obra té,
per a mi, una especial predilecció pel
fet d’haver-la estrenat a Espanya el
1947 i, anys més tard, haver-la pogut
interpretar, amb el mateix autor al
piano, en un recital íntim a casa del
compositor Mompou.

PABLO

DE

SARASATE

Aires bohemios, per a violí i piano,
en Do menor, op. 20
Peça de gran virtuosisme violinístic,
inspirada en els malabarismes sonors
dels «tzigans» hongaresos. Veritable
pedra de toc per a un intèrpret.
Per a enllaçar la primera part
recitativa amb el brillant final, Sarasate se serveix d’una melodia del
compositor hongarès Szentirmay
Elemir, que es toca amb sordina i
que, per la seva especial sensualitat
i bellesa, esdevé el cor de la peça.

R ECULL G RÀFIC

INVITACIÓ ADREÇADA ALS CONVIDATS AL CONCERT D’INAUGURACIÓ DE LA SALA
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ENTRADA A LA SALA, CARRER DEL FOSSAR, 2

L’ESCALA QUE DUU A LA SALA

DUES VISTES DE L’INTERIOR DE LA SALA

Les quatre imatges són reproduïdes d’un reportatge fotogràfic de J ORDI G UMÍ

EL MESTRE XAVIER TURULL
AJUDA PASSANT EL FULL

EN GREGORI TÉ CURA DELS LLOCS
QUE HI HA DISPONIBLES

EN ACABAR EL CONCERT,
CADA ARTISTA REB UN RAM DE FLORS

165
ARTICLE D’EN PEP VALLÈS
PUBLICAT A LA MIRANDA, NÚM. 48, NOVEMBRE DEL 1991

ARTICLE DE CAROLINA RIBA
PUBLICAT A DIARI D’IGUALADA, EL DIA 5 D’OCTUBRE DEL 1991

ARTICLE DELS ESCRIPTORS CAPELLADINS JOAN PIÑOL I LIS BALCELLS,
PUBLICAT A LA VEU DE L’ANOIA, EL DIA 18 D’OCTUBRE DEL 1991.
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DIARI D’IGUALADA,
DIA 13 DE NOVEMBRE DEL 1991

CARTA DEL SR.
ALBERT GASULLA
PUBLICADA A L’AVUI
DEL DIA 22-12-1991

PREPARANT LES GALETES
PER ACOMPANYAR EL REFRESC

DURANT EL REFRESC HI HA TEMPS
PER COMENTAR LES IMPRESSIONS
PRODUÏDES PEL CONCERT

HISAKO HISEKI I EVA LEÓN
EN ACABAR EL CONCERT

LA GEMMA DEFENSA HISAKO HISEKI.
LA VANGUARDIA,
DIA 3 DE GENER DEL 1992

C a p e l l a d e s, 1 3 , 1 4 i 1 5 d e m a r ç d e l 1 9 9 2

N Ú M E RO

14
C O N C E RT

D ’H I V E R N

Berta Gasull, oboè, i Pablo Despeyroux, guitarra
(en recordança i homenatge a Josep Romanyà i Valls)
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Partita núm. 2, en Sol major, TWV 41:G2

G. PH. TELEMANN

Siciliana — Ària 1: Allegro — Ària 2: Allegro
Ària 3: Allegro — Ària 4: Affettuoso
Ària 5: Presto — Ària 6: Tempo di Minuetto

Sonata per a guitarra, en Do major, op. 15
FERRAN SORTS
M. DE FALLA
Homenaje (pour «le Tombeau de Claude Debussy»)
El sombrero de tres picos
MANUEL DE FALLA
Suite núm. 2. II. Danza del molinero

Sonata en La menor, op. 1/1

Transcripció de P. DESPEYROUX

JEAN-BAPTISTE LŒILLET

Adagio — Allegro — Adagio — Giga

Pièce en forme de habanera

MAURICE RAVEL

S EGONA PART
Les Regrets, op. 36

NAPOLÉON COSTE

Cantilène

Le Montagnard, op. 34

NAPOLÉON COSTE
Divertissement pastoral — Introduction — Andantino — Rondeau
Cinc preludis, per a guitarra
HÉITOR VILLA-LOBOS
Milonga del Ángel
ÁSTOR PIAZZOLLA
Transcripció de P. DESPEYROUX

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit! Benvinguts a aquest Paper de Música núm. 14, corresponent a les
sessions d’hivern.
En primer lloc us agraïm la vostra presència perquè ens permet organitzar
aquestes vetllades, per a nosaltres molt entranyables.
Avui tindrem un concert poc freqüent, oboè i guitarra, amb Berta Gasull i
Pablo Despeyroux.
La Berta Gasull és una jove artista que s’ha preparat conscientment, anant
a buscar els millors mestres allà on ha estat necessari, per tal d’esdevenir una
brillant solista i intèrpret, i ho ha aconseguit: gent entesa ha comentat d’ella que
treu un so bellíssim del seu instrument.
En Pablo Despeyroux és un altre jove artista, que va participar en el nostre
concurs de l’any passat i ens va deixar bocabadats amb una sensibilitat extraordinària i amb un virtuosisme ric en matisos. Parlant d’un disc compacte enregistrat últimament, un crític comentava que era sorprenent la seva seguretat amb
obres compromeses i que intèrprets més experimentats no les resolien amb la
mateixa brillantor i emotivitat. Ho podrem comprovar sobretot en les composicions que tocarà tot sol, mentre reposa l’oboè.
Així, avui sentirem el resultat de dos joves artistes que treballen molt per
aconseguir l’alt nivell de interpretació que ens oferiran tot fent-nos passar una
estona ben agradable.
Després, farem la tertúlia habitual. L’entreacte durarà uns 10 minuts.
Preguem que no es fumi dins d’aquesta sala. Els que ho vulguin fer, poden
sortir al jardí o bé al replà de l’escala. Si algú porta rellotge amb alarma,
demanem, per favor, que la desconnecti mentre duri el concert, per gaudir tots
plegats d’una millor audició.
Avui tenim aquí amb nosaltres el senyor Emili Bofill, arquitecte i pare d’arquitecte i els escriptors Ramon Balasch, Jaume Cabré, Joan-Josep Isern i
Baltasar Porcel. No vull acabar sense dir-vos que estem molt contents de comptar amb la vostra presència.
I ara us deixem amb els dos joves artistes d’avui,
Berta Gasull i Pablo Despeyroux.

INTÈRPRETS
PABLO DESPEYROUX
Guitarra
Nasqué a Montevideo, l’Uruguai, i
viu a Barcelona.
Ha estudiat guitarra amb els més
prestigiosos mestres: Abel Carlevaro,
Eduardo Fernández, Álvaro Pierri, i
ha assistit a nombrosos cursos de perfeccionament amb David Russell,
Sergio i Odair Assado, i Oscar Ghiglia, entre d’altres.
L’interès per la música antiga l’ha
portat a estudiar amb Lluís Gàsser i a
realitzar cursos de música antiga amb
Hopkinson Smith i Rolf Lislevand.
L’any 1989 guanya el concurs de
Joventuts Musicals i obté una beca del
Ministeri de Cultura de l’Uruguai.
També ha estat becat per la Fundació
Caixa Catalunya, durant dos anys
consecutius, per estudiar als cursos
d’estiu de Torroella de Montgrí amb
el gran guitarrista Álvaro Pierri.
Ha ofert nombrosos concerts per
tot Espanya, França, l’Argentina, el
Brasil i l’Uruguai, sempre amb una
excel·lent acollida per part del públic
i de la crítica. Algunes d’aquestes actuacions han estat enregistrades per
ràdios nacionals i emissores locals.
Ha impartit cursos de perfeccionament i ha estat assistent del gran mestre
Abel Carlevaro a cursos internacionals.
Ha enregistrat dos compactes per a
la productora Lilah, el primer amb

música de Villa-Lobos, Barrios i Lauro, i el segon de música barroca, en
què s’inclouen obres per a guitarra
sola, duos i trios.
Actualment està preparant un
nou treball per a la mateixa casa discogràfica.

BERTA GASULL
Oboè
Inicia els estudis musicals al Conservatori del Liceu. Els continua a l’Escola de Música Zeleste, on comença
l’oboè amb Philippe Vallet. Estudia al
Conservatori de Ginebra amb l’oboista Bernard Schenkel, membre de
l’Orchestre de la Suisse Romande.
Continua formant-se al Conservatori de Badalona.
Ha realitzat concerts com a integrant d’orquestres i de diversos grups
de cambra, amb dos dels quals ha participat al Festival de Musique et d’Art
Barroque a Tarentaise i a la primera
Conferenza Mediterranea sulle Attività Musicali a Palerm, en representació del Conservatori de Badalona.
Ha tocat com a solista amb l’orquestra de Joventuts Musicals de
Catalunya.
Ha participat a un curset impartit
per l’oboista Thomas Indermuhle, al
Stage Internacional de Música de
Cambra a Torrebonica i a Pécs (Hongria), i a cursos d’orquestra a Lleida i
a Niyrbator (Hongria).
Actualment continua els estudis
amb Paul Dombrecht, al Conservatori de Brussel·les i Lovaina.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
GEORG PHILIPP TELEMANN
Partita II, en Sol major,TWV
41:G2
Fou un dels músics més preats de la
seva època i, ben probablement, el
més prolífic de tots els temps.
Contribuí a la creació de l’estil
galant –que té el seu paral·lelisme arquitectònic en l’estil rococó– i, amb
això, al sorgiment d’un art nou a
l’Alemanya del nord, un art més cosmopolita, separat de l’estètica de
l’Església protestant.
La Partita II (pertanyent a La petite
musique de chambre) és original per a
instrument melòdic i baix continu,
el qual vaig realitzar basant-me en el
baix xifrat pres d’una edició moderna treta de la primera edició d’aquesta obra.
FERRAN SORTS
Sonata en Do major, op. 15
Compongué obres religioses, òperes,
ballets, cançons i música per a guitarra. Fou un gran guitarrista i el
millor compositor del seu temps per
a aquest instrument.
Durant la guerra de la Independència, combaté a l’exèrcit napoleònic tot recolzant Joseph Bonaparte i

els ideals de la Revolució. La restauració de Ferran VII l’obligà a exiliarse a França, des d’on viatjà i es féu conèixer com a intèrpret i compositor.
La seva música està especialment
influïda pel classicisme vienès i pels
italians, tot i que a alguna de les seves
obres hom pot percebre la influència
de Beethoven.
A la sonata en un moviment, inclosa en aquest programa, es palesa la
incidència de Mozart, tal vegada el
músic que més profundament i més
sovint es detecta a l’obra d’aquest
gran compositor català.
MANUEL

DE

FALLA

Homenaje (pour «Le Tombeau
de Claude Debussy»)
El sombrero de tres picos
Danza del molinero
Fou deixeble del famós mestre català
Felip Pedrell, apassionat folklorista
que, com a compositor, propugnà la
creació d’una escola inequívocament
espanyola, idea que probablement assolí la plenitud en l’obra del seu
alumne Manuel de Falla.
Després de la mort de Debussy,
Henry Prunières demanà a Falla la
seva col·laboració en un memorial
que seria efectuat a la Revue Musicale.
Tot i que li havia estat sol·licitat un

article, el compositor s’estimà més de
lliurar una peça per a guitarra, l’única
que va escriure per a aquest instrument i que encetà la sèrie Homenajes
(1920-1939). Com en totes les obres
que escrigué, assoleix una gran qualitat, alhora que s’adiu d’allò més bé
amb les característiques de la guitarra
i n’explota les possibilitats.
La danza del molinero, que pertany
al Sombrero de tres picos, és una obra
per a orquestra que també esdevé
excel·lent en la seva transcripció per
a guitarra; sovint hom ha subratllat
que, en aquesta peça, l’orquestra sona
com una gran guitarra.
JEAN-BAPTISTE LŒILLET
Sonata en La menor, op. 1/1
Sovint hom l’ha confós amb el seu
cosí, John Lœillet (1680-1730).
Les seves sonates estan escrites en
l’estil italià de Corelli i foren publicades a Amsterdam el 1710 i el 1717.
Gràcies al seu cosí John Lœillet
(Lœillet de Londres), sabem que ornava alguns dels seus moviments lents
a la manera francesa.

PABLO DESPEYROUX

La present sonata és la número 1
de l’opus 1, que inclou dotze sonates, el mateix nombre que els opus 2,
3 i 4. Amb l’opus 5 (sis sonates) conclou l’obra que actualment coneixem d’aquest compositor.
La realització del continu pertany
a Robert Brojer, amb l’excepció d’alguns petits canvis a les imitacions.
MAURICE RAVEL
Pièce en forme de habanera
Compositor impressionista sobre qui
exercí una gran influència la música
espanyola, alhora que és ben nítid
l’influx del seu mestre Fauré i de
Debussy i Satie, encara que, com tots
els grans compositors, fou una personalitat inconfusible.
Freqüent candidat al premi de
Roma, només aconseguí un segon
guardó als 26 anys i, fins i tot, no se
li permeté de participar a una competició, tot al·legant la seva qualitat
insuficient a les proves preliminars.
La transcripció de l’obra present
fou a cura de J. Ketchum i P. Segal.

BERTA GASULL
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S EGONA PART
NAPOLÉON COSTE

HÉITOR VILLA-LOBOS

Les Regrets, op. 36

Cinc preludis per a guitarra

Le Montagnard, op. 34

Aquest genial músic brasiler és el
compositor amb més influència sobre les posteriors generacions creadores d’Amèrica i el que més contribuí
a forjar la consolidació d’un esperit
nacional americà.
Recorregué el Brasil, tot endinsant-se a la selva i aplegant música
popular i indígena, i tocà amb els
grups de Choroes pels carrers i pels
bars de Río de Janeiro.
Entre el feix d’instruments que
dominava, hi ha la guitarra, per a la
qual compongué diferents obres; entre elles es destaquen aquests Preludis,
escrits el 1940.
Cadascun d’ells és un homenatge
a personatges del Brasil: el primer al
«sertanejo», habitant del Sertao, la
regió més pobra de tot el país; el segon al «malandro», traduïble com a
brivall carioca; el tercer a Bach, tot
retornant-nos a l’ambient de les seves cèlebres bachianes brasileres; el
quart als «cabocles», els indis de la
selva de l’Amazones; i el cinquè a la
vida social, als joves que hi entraven.
És un dels millors compositors
que escrigueren per a guitarra. Amb
l’originalitat de les seves obres i amb
l’ajut del seu talent impressionant,
contribuí força a l’evolució de la tècnica de l’instrument.

Alumne de Sors, fou molt preat com
a guitarrista i com a compositor.
Traduí al francès el mètode de
guitarra del seu mestre i afegí una
setena corda a l’instrument.
Publicà una cinquantena d’obres, entre les quals hom troba els
treballs per a oboè i guitarra.
Escrites en l’estil romàntic de la
seva època, són de les poques peces
compostes per a aquesta mena de
duo. Juntament amb els opus 34 i
36 que presentem aquí, hi ha editats
els opus 25 i 33.
La dificultat que poden comportar aquestes obres per al guitarrista
d’avui es deu a les menors dimensions del mànec de la guitarra romàntica, la qual cosa provoca grans
distensions de la mà esquerra a la
guitarra moderna. A més a més, la
circumstància que Coste emprés
una guitarra de set cordes fa que el
re baix que produïa calgui tocar-lo
ara a l’octava alta. Tanmateix, això és
anecdòtic, i les obres romàntiques
escauen perfectament a les característiques de l’instrument modern.

ÁSTOR PIAZZOLLA
Milonga del Ángel
Ningú no toca el bandoneó com
Piazzolla i ningú no escriu tango
que tingui menys de tango, ni música que tingui més de tango. Influït
per Ginastera i per Troilo, per la tradició clàssica i pel tango, odiat i
estimat, és, sigui com sigui, un dels
compositors actuals més originals.

Des de la música que toca amb el
quintet Nuevo Tango fins als seus
quartets o el concert per a guitarra
i bandoneó (una de les seves millors
obres), tot permet d’albirar el geni
creador d’aquest argentí. Original i
inconfusible, destaca l’aspecte rítmic
de les seves obres i la vitalitat esplendent dels seus accents. La Milonga del
Ángel pertany a la Serie del Ángel, que
s’arrodoneix amb la Muerte del Ángel
i la Resurrección del Ángel.
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PABLO DESPEYROUX
INTERPRETANT VILLA-LOBOS

LLIURAMENT DELS RAMS,
COM A CADA CONCERT

COMENTARI DE PEP VALLÈS
A «QUOTIDIANITATS».
LA MIRANDA, NÚM. 53, ABRIL DEL 1992

DIARI D’IGUALADA,
DIA 18 DE MARÇ DEL 1992
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Trio Bartholdy
JORDI SALICRÚ, violí
LAURA FOLCH, violoncel
LLUÍS AVENDAÑO, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Sonata per a trio amb piano, en Si b, D. 28

FRANZ SCHUBERT

Allegro

Trio amb piano, en La menor

MAURICE RAVEL

Modéré
Pantoum. Assez vif
Passacaille. Très large
Finale. Animé

S EGONA PART
Trio amb piano núm. 1, en Si major, op. 8
Allegro con brio
Scherzo. Allegro molto
Adagio
Allegro

JOHANNES BRAHMS

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i molt benvinguts a aquesta sessió que correspon al Paper de Música
de Primavera, molt justet però encara primavera, que és el número 15. La sessió
de primavera està reservada al guanyador del concurs que organitza Paper de
Música cada any, que l’any passat va ser el Trio Bartholdy; per això en aquestes sessions el tenim amb nosaltres. El Trio Bartholdy està compost d’intèrprets
d’una categoria musical molt notable.
En Jordi Salicrú, violinista, té una formació molt àmplia i que encara continua estenent amb Gonçal Comelles. Ha estat membre de l’orquestra Ciutat
de Barcelona i actualment ho és de l’Orquestra de Cambra del Palau de la
Música Catalana. La crítica ha dit d’ell que té un temperament líric i valent.
La Laura Folch és la violoncel·lista i ha fet una carrera molt brillant a
Londres on treballà amb grups importants. Es diu que destaca el seu so bellíssim
i que té una musicalitat a flor de pell.
En Lluís Avendaño, pianista, es considera un dels millors del país; només
s’ha de mirar la quantitat de primers premis que porta el seu currículum. I
encara hi ha un fet més insòlit: els seus companys el consideren el millor.
Com a trio es van presentar al concurs amb una obra molt difícil i no tocada
gaire sovint per la seva dificultat, segons ens comentava el mestre Ros-Marbà:
el Trio opus 8 en si major de Brahms, que avui ens ofereixen en la se-gona part.
Juntament amb el trio de Ravel, que tenim a la primera part, constitueix un
concert del màxim nivell per la configuració de violí, violoncel i piano, i ells el
lluiran en una quinzena de festivals d’acord amb la promoció que els hem
preparat com a guanyadors dels concurs.
Esperem, doncs, passar tots plegats una molt agradable vetllada.
L’entreacte, avui, serà més curtet perquè sembla que hi ha d’haver unes
havaneres aquí a la plaça i s’esperaran que acabem. Llavors el farem de mig quart
i, en fi, amb el temps que es triga a començar, doncs ja són els deu minuts.
Després, com sempre, tindrem cava i galetes...
I res més. Us deixem ara amb el Trio Bartholdy.

INTÈRPRETS
TRIO BARTHOLDY
El Trio Bartholdy, compost per tres
músics barcelonins, es va formar
l’any 1989.Van començar la seva trajectòria com a trio durant el primer
Stage de Música de Cambra organitzat per la Fundació «La Caixa».
Arran d’aquest stage, del qual van
sortir elegits per a participar al programa de foment de la música de
cambra d’aquell any, van iniciar els
concerts, que els han portat per tot
Espanya. El gener de l’any 1991 van
oferir un concert de presentació, a
Barcelona, dins el cicle de concerts
de la Fundació «La Caixa», i van ser
rebuts molt favorablement per la
crítica. El juliol d’aquell mateix any,
van guanyar el Segon Concurs Paper de Música de Capellades, amb
el jurat presidit per Antoni RosMarbà.

ELS TRES COMPONENTS DEL TRIO BARTHOLDY

JORDI SALICRÚ
Violí
Va néixer a Sant Just Desvern i estudià violí amb Mariano Sainz de la
Maza i amb Gonçal Comellas, amb
qui treballa actualment. Ha participat a diversos cursos de violí i de
música de cambra amb professors
com Rosa Sabater, Marçal Cervera i
Vartan Manooglan. Ha estat membre de la Joven Orquesta Nacional
de España i de l’Orquestra Ciutat
de Barcelona. L’any 1987 participà a
la VII edició del Concurs Joan Massià, en el qual obtingué el segon
premi, premi Associació Massià-Carbonell.
Actualment és membre de l’Orquestra de Cambra del Palau de la
Música Catalana.

JORDI SALICRÚ
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LAURA FOLCH

LLUÍS AVENDAÑO

Violoncel

Piano

Va néixer a Barcelona i estudià violoncel amb Lluís Claret, a l’Escola
de Música de Barcelona. Posseeix
els diplomes de professora i de performer del Royal College of Music
de Londres, on va rebre classes de la
professora Amaryllis Fleming i estudià violoncel barroc i clàssic amb
Anthony Pleeth. Guanyà el premi
Isolde Menges de música de cambra
d’aquesta escola l’any 1986. Durant
aquell temps gaudí de beques de la
Fundació Pau Casals i del Ministeri
de Cultura.
Actualment treballa amb orquestres i amb grups de cambra espanyols i estrangers, entre els quals cal
esmentar l’Orquestra Ciutat de
Barcelona, el Concert des Nations,
la Britten Pears Orchestra (Festival
d’Aldeburgh), l’Early English Opera
Group i el Brandenburg Consort.

Nascut a Barcelona, realitzà la carrera de piano al conservatori municipal d’aquesta ciutat, amb Miquel
Farré. Ha treballat sovint amb la professora Maria Curcio, a Londres.
Guanyador del primer premi als
concursos següents: Concurs Juventudes Musicales de Sevilla (1980),
Concurs Permanent de Joventuts
Musicals d’Espanya (1980), Concurs
Ciutat de Manresa (1989) i Premi
Xavier Montsalvatge de Girona
(1989).
Les seves actuacions l’han dut a tot
el territori espanyol, així com a França, Itàlia, la Gran Bretanya, Holanda,
Txecoslovàquia i els Estats Units.
Ha actuat com a solista amb diferents orquestres i en destaquen els
concerts oferts amb l’Orquestra Ferenc Liszt de Budapest (Festival Internacional de Cadaqués, 1980, i de
Torroella de Montgrí, 1982) i amb
l’Orquestra Mundial de Joventuts
Musicals, el 1983, dirigida per Antoni Ros-Marbà.

LAURA FOLCH

LLUÍS AVENDAÑO

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
FRANZ SCHUBERT
Sonata per a trio amb piano,
en Si b, D. 28
El moviment de sonata de Schubert
que avui sentirem data de l’any
1812. És una obra de joventut i encara lluny del més genuí estil del
compositor. La forma és bastant clàssica, i l’estil gairebé ens recorda Mozart, però apareixen alguns elements,
com la repetició insistent d’idees que
allarguen la música considerablement, que trobarem a altres obres
més madures. Alguns motius melòdics o la utilització de certes harmonies i modulacions són anuncis del
Schubert característic i inconfusible.

MAURICE RAVEL
Trio amb piano, en La menor
Ravel va pensar a fer una obra sobre
temes bascos, en forma de concert
per a piano i orquestra, però la dificultat per adaptar els temes folklòrics
a una obra original el va fer desistir.
La inspiració que li va provocar
aquesta idea la va utilitzar per compondre el trio. Tant els girs melòdics
com els ritmes que hi apareixen, fan
pensar en elements populars.

El primer moviment està escrit
en compàs de vuit temps, agrupats en
tres, dos i tres. Aquesta irregularitat,
pròpia de certes músiques folklòriques, provoca un ritme inestable, però
constant, en què la monotonia es
trenca per canvis sobtats de tempo
(més ràpid o més lent), sense perdre el
ritme característic.
El primer tema es va repetint de
maneres semblants, passa per un punt
culminant i es va diluint tot donant
pas al segon tema, una mica més suau.
Els dos temes s’aniran alternant o
barrejant. Després d’un altre punt
culminant, ve un final lent i llarg, en
què la música va desapareixent de
mica en mica.
El títol del segon moviment,
Pantoum, prové d’una forma del folklore malai (que ja havia inspirat
poetes com Baudelaire o Verlaine) en
la qual es va desenvolupant una idea
a base d’utilitzar el segon i el quart
vers de cada quarteta com el primer
i el tercer de la següent.
Ravel fa servir també dos temes
que es van alternant: el primer és
gairebé un moviment perpetu; el
segon, més expressiu, conté petites
cèl·lules que es van alternant entre
elles. Hi ha un fragment central en
què els instruments de corda agafen
elements dels dos temes, mentre
que el piano fa un acompanyament
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quasi jazzístic, totalment independent quant al ritme i al compàs.
Després són les cordes les que fan
aquest acompanyament i, el piano fa
sentir els temes. A la part final del
moviment, els dos temes van coincidint cada cop més, en un veritable
moviment perpetu, que no para.
El tercer moviment contrasta
notablement amb l’anterior. És lent i
imita un pasacalle barroc, un tema que
es va repetint insistentment, amb petites variacions cada vegada. Els instruments es van combinant; només a
la part central toquen tots tres junts:
en la resta, toca el violoncel amb el
piano, el violí amb el piano, el violí
amb el violoncel, o el piano tot sol.
Ravel estava acabant el trio quan
va esclatar la Primera Guerra Mundial. Les ganes de poder participar a
la guerra sembla que li van fer acabar
l’obra amb una certa pressa. Potser
aquest sigui el motiu pel qual el
quart moviment és menys elaborat

que els altres, tot i que acaba d’una
manera brillant, com no podia ser
d’altra manera.
Ravel torna a utilitzar dos temes.
El primer, una melodia pentatònica
que crea un ambient oriental, està en
compàs de cinc temps; el segon, més
ample, està en compàs de set temps.
Aquests dos motius i compassos
diferents es van intercalant, de manera que ens recorden els moviments
an-teriors. En els moments culminants, el piano recrea els temes amb
profusió d’acords, mentre que el
violí i el violoncel fan trinats i altres
efectes per donar més brillantor.
Precisament la recerca de sonoritats i timbres originals, sobretot en
els instruments de corda, és una de
les característiques més notables d’aquest trio, que sap combinar un
llenguatge contemporani amb unes
formes tradicionals, i és, sens dubte,
una obra mestra dins el repertori per
a aquesta formació.

S EGONA PART
JOHANNES BRAHMS
Trio amb piano núm. 1,
en Si major, op. 8
El Trio en Si major va ser escrit per
Brahms en plena joventut, quan
començava a ser conegut i valorat
per molta gent. Acabava de conèixer
Schumann, que es va convertir en el
seu tutor. Tot fa pensar que es troba-

va en un moment satisfactori, però
Brahms era molt crític amb la seva
música. Sembla que abans d’escriure
les obres que avui coneixem, n’havia
escrit moltes altres que ell mateix
destruïa.
En el cas d’aquest trio, més de
trenta-cinc anys després, en plena
maduresa, Brahms en fa una nova
versió: canvia trossos sencers i aconsegueix una obra més rodona.

Aquesta és la versió que sentirem
avui. I aquí rau la genialitat del trio,
ja que combina l’espontaneïtat i la
vitalitat juvenil amb la profunditat i
l’experiència de la maduresa. I aquesta conjunció, poc corrent a la història de la música, dóna un resultat
magistral.
El tema del primer moviment és
inusualment llarg, molt líric i apassionat. Elements d’aquest tema van
formant el discurs musical, fins que
una part més tranquil·la obre pas a
una nova melodia (aquest és el primer canvi important de la segona
versió), que porta a un final brillant
de l’exposició. Continua el moviment utilitzant un ritme de tresets, el
qual ja havia aparegut abans, i desenvolupant el tema del principi.
Com en tota forma sonata, una
re-exposició, que comença dissimulada per l’acompanyament de tresets,
fa sentir una altra vegada els temes
que ja hem escoltat a l’exposició.
Encara un fragment tranquil ens fa
oblidar, per un moment, la força d’allò que hem sentit abans, però ens
aboca cap a un final contundent.
El segon moviment és un scherzo,
de caràcter alegre, amb un tema que
ens recorda el del primer moviment, però ara en to menor. El tros
central és més expressiu, no tan ràpid, amb un cert aire de vals. Aquest

és l’únic moviment que Brahms
gairebé no va retocar en la revisió.
Només és diferent el final, que crea
l’ambient propici per a enllaçar amb
el següent moviment.
És, aquest, un adagio en què la
melodia que comença el piano passa
a segon terme quan el violí i el violoncel sols inicien una nova idea, que
es va alternant amb la línia impassible del piano. Això crea una textura
de gran intensitat. El segon tema el
fa el violoncel acompanyat pel
piano; aquí Brahms va eliminar el
que hi havia a la primera versió –una
part més ràpida– i, simplement, va
escriure un tema nou. Després, el
piano torna a començar com al
principi; però, quan entren les cordes que abans havien tocat soles, fa
un acompanyament de tresets perfectament adaptat. Fins a l’últim
moment la suavitat i la quietud gairebé mística– estan presents a aquest
adagio.
El darrer moviment torna a ser
mogut i brillant. El primer motiu és
molt simple, més rítmic que melòdic. El segon tema, pesant i notori,
però també amb ritme, el va incloure Brahms al lloc d’allò que hi havia
a la primera versió. Aquests ritmes i
aquests temes ens aniran conduint
cap al final, amb tota l’exuberància
que caracteritza aquest trio.
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LA VEU DE L’ANOIA, DIA 29 DE MAIG DEL 1992

EL PÚBLIC VA HAVER D’OCUPAR UNA PART
DE L’ESCENARI, COM ALTRES VEGADES

DIARI D’IGUALADA,
DIA 30 DE MAIG DEL 1992

ABANS DE TENIR DISPONIBLES
LES BUTLLETES PER INSCRIURE’S
ES REBIEN CARTES
TAN AMABLES COM AQUESTA

EL PÚBLIC EN UNA PAUSA DEL CONCERT
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Trío Novalis
OLVIDO LANZA, violí, LITO IGLESIAS, violoncel
ANTONIO RUIZ-MELLADO, piano

187

P RO G R A M A
P RIMERA PART
Trio amb piano núm. 38,
en Re major, Hob. XV:24

FRANZ JOSEPH HAYDN

Allegro
Andante
Allegro, ma dolce

Trio amb piano núm. 2, en Si menor, op. 76

JOAQUÍN TURINA

Lento. Allegro. Molto moderato
Molto vivace
Lento. Andante mosso. Allegro vivo

S EGONA PART
Trio amb piano núm. 3, en Fa menor,
op. 65
Allegro ma non troppo
Allegretto grazioso
Poco adagio
Allegro con brio

ANTONÍN DVOR̆ÁK

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts al Paper de Música núm. 17.
Amb aquest concert, complim el 4t aniversari de Paper de Música i el primer en aquesta sala. Aprofito l’avinentesa per expressar-vos tot el nostre reconeixement per fer-nos viure aquestes experiències. Per la vostra assistència,
m’atreveixo a dir massiva, que li dóna aquest aire tan càlid...
També vull agrair, en aquesta ocasió, a totes aquelles persones que, des de bon
principi, ens han ajudat a fer créixer el Paper de Música, que encara que és privat ha estat concebut per arribar a tothom qui hi estigui interessat. En especial,
vull donar les gràcies a la Maria i a la Montserrat Tutusaus que, sessió darrere
sessió, aporten una nota del seu bon gust sobre l’escenari amb aquests rams de
flors tan preciosos.
Per celebrar aquest 4t aniversari, tenim el Trío Novalis, constituït molt
recentment, però que ja ha estat seleccionat, entre una vintena de grups de cambra, per fer una gira per tot Espanya.
Els seus membres ja estaven relacionats amb nosaltres perquè:
Olvido Lanza, jove violinista, amb un talent extraordinari –vegeu el currículum que porta–, es va presentar en el 1r Concurs per a la Promoció de Joves
Intèrprets, organitzat per nosaltres.
Lito Iglesias, violoncel·lista, també amb un currículum brillant, es va presentar en el concurs d’aquest any, el 3r, i va quedar finalista.
I en darrer lloc el pianista Antonio Ruiz-Mellado, conegut per molts de
nosaltres perquè amb aquesta és la tercera vegada que actua a Paper de Música,
les dues anteriors com a solista, i la primera en aquesta sala.
Per als qui no el coneixeu, l’Antoni és el primer professional que va venir
a tocar, d’una manera totalment desinteressada, en el Paper de Música núm.
3. I ens va deixar a tots bocabadats. A partir de llavors es va establir una
col·laboració mútua per elevar el nivell dels intèrprets d’aquests concerts a través del concurs.
El seu ajut ha estat molt eficaç, des del principi, que és quan era més difícil,
fins a obtenir els brillants resultats de què estem gaudint. Per això nosaltres li
estem profundament agraïts!

I ja només em falta dir-vos un parell de paraules sobre el programa que han
escollit:
A la primera part, de la primera obra, que figura que té tres temps, n’hi ha
dos que van seguits; per tant, s’acaba quan al públic li sembla que només n’han
tocat dos.
L’obra de la segona part dura tota ella quaranta minuts. És una obra llarga,
amb alguns passatges sublims.
El programa és una mica dens, però és preciós i ens demostra la compenetració
que tenen, la seva sensibilitat i el seu virtuosisme.
Després, refresc. Els fumadors, a fora. No desemboliqueu caramels i desconecteu els rellotges amb alarma, per a una millor audició.
Per molts anys tots plegats, que passeu una vetllada agradable amb el
Trío Novalis.
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INTÈRPRETS
TRÍO NOVALIS
Es va fundar al principi del 1992. Ha
estat becat per la Fundació «La Caixa»
per assistir al stage internacional de
música de cambra de Torrebonica, i
posteriorment ha estat seleccionat
per realitzar una gira de concerts per
Catalunya i Espanya. També ha estat
convidat a participar al proper curs de
música de cambra de la Britten/Pears
School de Londres.

ANTONIO RUIZ-MELLADO
Piano
Nascut a Barcelona. Comença la formació musical amb el seu pare i els
estudis de piano amb el professor
Carlos E. Mary. Segueix la carrera al
Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona, on estudia piano amb Santiago Pavia i, posteriorment, amb la catedràtica Carme
Undebarrena.
Ha estat guardonat amb el primer
premi (categoria A) al X Concurs de
Joves Intèrprets de Piano de Catalunya, que s’organitza a Vilafranca del
Penedès (1985); primer premi al primer Concurs de Música de Cambra
de la Generalitat de Catalunya,
actuant amb el clarinetista Carles
Comalada al Palau de la Música Catalana en el concert de clausura (1985);
premi d’honor de grau professional
per unanimitat del jurat al Conser-

ANTONIO RUIZ-MELLADO

vatori Superior Municipal de Música
de Barcelona (1985); menció honorífica al Concurs Joan Massià (1986);
tercer premi (categoria sènior) en el
XI Concurs de Joves Intèrprets de
Piano de Catalunya (1987).
El 1987 es trasllada a París, on rep
classes de Monique Deschaussées.
Cal destacar la influència dels consells que ha rebut del mestre belga
Frédéric Gevers. Paral·lelament, RuizMellado exerceix la seva activitat
docent, des del 1990, a l’Escola Luthier de Barcelona.

OLVIDO LANZA
Violí
Nascuda a Barcelona. Inicia els estudis musicals als sis anys i els continua,
el 1982, al Conservatori Superior
Municipal de Música de Barcelona
amb el catedràtic Xavier Turull.
El 1984 supera la prova d’accés a
l’Orchestre de Jeunes de la Méditerranée, i hi actua durant tres anys
consecutius.

LITO IGLESIAS
Violoncel

OLVIDO LANZA

Ha obtingut els següents premis:
primer premi del Concurs Internacional per a Estudiants de Conservatoris dels Països Catalans (Andorra);
premi d’honor de grau mitjà del Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona; primer premi, per
unanimitat del jurat, al Concurs Joan
Massià: i, juntament amb la pianista
M. Eugènia Gasull, primer premi de
música de cambra al Concurs Permanent de Joventuts Musicals de l’Estat
espanyol.
El 1988, becada per la Fundació
Reina Sofía, forma part de la Camerata Lysy de l’Acadèmia Yehudi Menuhin de Gstaad. El 1989, becada per
la Fundació Caixa de Barcelona, rep
classes de perfeccionament del professor Vartan Manoogian a la Universitat de Madison (Wisconsin). A
l’estiu del 1991, és becada com a
participant al primer Curs de Música
de Cambra de la Fundació Hindemith, a Blonay (Suïssa).
Des del juny del 1992, és membre
de l’Orquestra de Cambra del Palau,
dirigida per Gonçal Comellas.

Nascut a Barcelona. Inicia els estudis musicals amb el seu pare, a La
Corunya.
Des del 1982 és deixeble de Pere
Busquets, catedràtic de violoncel
del Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. El
1986, aquest conservatori li concedeix el premi d'honor de grau
mitjà.
Com a solista ha interpretat Bach
(La Corunya 1990; Barcelona; Cotlliure-França, 1992), autors del segle
XX i estrenes de música contemporània escrites per a ell (Casal del
Metge de Barcelona, 1986; Santiago
de Compostel·la, 1989). Fou membre del Grup Barcelona 216, dirigit
per Ernest Martínez, professor del
Conservatori Superior de Música de
La Corunya, solista de l'Orquestra de
Cambra Municipal de La Corunya i
formà duet amb el pianista i compositor Juan Durán, entre els anys 1983
i 1988.
Des del 1989, és professor de
violoncel al Conservatori Superior
Municipal de Música de Barcelona
i forma duet amb la pianista Ana
Menéndez.
El juliol del 1992 va ser organitzador i professor del primer Curset
d'Estiu de Música de Cambra de
Nivell Elemental, portat a terme al
Conservatori Superior Municipal
de Música de Barcelona.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
El repertori per a trio amb piano
tingué la seva màxima esplendor
durant el període romàntic. És per
aquest motiu que el nom del trio va
ser escollit en homenatge a Novalis,
pseudònim de Friedrich Leopold
von Hardenberg. Novalis va ser un
dels més genuïns poetes romàntics
alemanys, caracteritzat pel seu marcat espiritualisme i pel fet de ser un
dels que més va influir en el naixement i el desenvolupament d’aquest
període artístic i cultural.
FRANZ JOSEPH HAYDN
Trio amb piano núm. 38,
en Re major, Hob. XV: 24
Compositor austríac anomenat «el
pare de la simfonia». La llarga carrera
de Haydn s’estén pel període clàssic,
del qual és l’ànima i el símbol. És el
magistral organitzador de la simfonia
i de la sonata per a piano, a partir del
1770, però és amb el quartet de
corda on revela plenament la seva
genialitat. No inventa el gènere, però
el porta a una perfecció a la qual els
seus predecessors no es van aproximar. Els trios per a violí, violoncel
i piano constitueixen, després dels
quartets, la part més important de la
música de cambra de Haydn. El seu
art el trobem a la perfecció dialèctica

musical. Tot i que han estat oblidats
pels intèrprets durant molts anys,
actualment s’ha despertat un corrent
reivindicatiu que ens permet gaudir
d’aquest repertori del compositor
austríac.
El Trio en Re major, Hob. XV:24,
fou publicat el 1795 per l’editorial
Longman & Broderip, juntament
amb el Trio en Fa sostingut menor,
Hob. XV:26, i amb el Trio en Sol
major, Hob. XV:25, i està dedicat a
Madame Schroeter. En aquest trio és
interessant observar la llibertat harmònica del moviment inicial. El
segon moviment, un andante en Re
menor, enllaça sense interrupció,
mitjançant un acord suspensiu, amb
l’últim moviment. Aquest tercer
temps, d’estructura ternària en Re
major, és contrastat a la secció central
per una dramàtica intervenció del
mode menor.
JOAQUÍN TURINA
Trio amb piano núm. 2,
en Si menor, op. 76
Turina estudia a Sevilla i a Madrid.
Des del 1905 i fins al 1914 resideix a
París, on és alumne de la Schola
Cantorum i del pianista Moszkowski. A partir del 1914 s’estableix a
Madrid, on combina l’activitat concertística amb la de director d’or-

questra i compositor. Més endavant
és nomenat catedràtic de composició
del conservatori d'aquesta ciutat i, el
1941, Comissari General de la Música, càrrec que li permeté reedificar
la infraestructura musical espanyola,
malmesa per la guerra civil.
Turina va treballar tots els gèneres, fins i tot l’òpera, però on és més
reconegut és en l’àmbit simfònic i de
la música de cambra. El compositar
destaca el sentit nacionalista mitjantçant melodies folklòriques d’intens
lirisme i vigor.
El Trio en Si menor, núm. 2, opus
76, es va compondre entre el juliol
del 1932 i el febrer del 1933 i fou
editat per Lerolle (París) el 1933. Està

dedicat a Monsieur Jacques Lerolle.
L’estrena absoluta tingué lloc a Stadschouwburg, Groningen (Holanda),
el 17 de novembre del 1933, i va ser
a càrrec del Trio Neerlandès.
El trio es destaca per la riquesa
melòdica, la varietat de perfums sonors i l’estil inconfusible de Turina.
El primer temps, en forma de sonata,
presenta una sèrie de temes clarament contrastats. El segon temps,
breu, recorda els primers compassos
de La oración del torero, i recull, a la
part central, el tema dolç del primer
moviment. L’últim temps, formalment irregular, és el perfecte resum
cíclic i suposa un contundent final
per a l’obra.

S EGONA PART
ANTONÍN DVOR̆ÁK
Trio amb piano núm. 3,
en Fa menor, op. 65
Antonín Dvor̆ák es traslladà a Praga
a estudiar i, mentre treballava com a
violinista del Teatre Nacional Txec,
feia classes particulars.
En el seu desig d’expressar l’esperit de l’art nacional txec, va dirigir
l’atenció cap a la poesia popular i es
va basar en ella en moltes de les seves
obres. El seu nom i la seva música es
van estendre més enllà de les fronteres del país gràcies a Johannes
Brahms, amb qui l’unia una forta
amistat. Gràcies a les gires per Angla-

terra, Alemanya i Àustria, el seu prestigi va arribar als Estats Units, i, amb
llicència del Conservatori de Praga,
el 1892 va assumir la direcció del
Conservatori Nacional de Música de
Nova York. Durant aquesta etapa, va
voler evocar les impressions rebudes
d’aquest país per captar l’esperit
americà, i dirigí l’atenció cap a les
cançons populars índies i negres.
Quan va retornar al seu país, va ser
director del Conservatori de Praga
des del 1901 fins a la seva mort.
De la seva obra destaquen les
nou simfonies, les nombroses composicions per a grups de cambra,
per a cors, peces per a piano, violoncel, violí i moltes obertures. Es
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caracteritza per alegres melodies de
bellesa nacionalista i romàntica.
El Trio en Fa menor, núm. 3, opus 65
el va compondre entre el febrer i el
maig del 1883, poques setmanes després de la mort de la seva mare. És una
excepció dins de la música del compositor pel seu aire obscur i ombrívol.
El primer temps, que recorda l’estil de Brahms, és de dimensions sim-

fòniques. El segon temps, un allegretto
grazioso en forma de scherzo, reprèn el
model de dansa eslava. Al tercer, hi
sobresurt una bellesa melòdica, extremadament lírica. El final, un rondó,
retorna a la tonalitat patètica del primer moviment.
A aquest trio es pot apreciar un
to malenconiós i resignat i un ritme
pronunciat, de caire eslau.

R ECULL G RÀFIC

LITO IGLESIAS
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DIARI D’IGUALADA,
DIA 21 DE NOVEMBRE DEL 1992

UN ASPECTE DE LA SALA EN ACABAR EL CONCERT, MENTRE S’ESPEREN ELS BISOS

C a p e l l a d e s, 2 0 d e f e b r e r d e l 1 9 9 3

N Ú M E RO

18A

C O N C E RT

D ’H I V E R N

Assumpta Mateu, soprano
Àngel Òdena, tenor
Guillem Martí, piano

P RO G R A M A
P RIMERA PART
Lied
FELIX MENDELSSOHN
Duos amb piano, op. 63:
I. Ich wollt, meine Lieb ergösse sich, op. 63/1
(Voldria que el meu amor es vessés)

II. Abschiedslied der Zugvögel (Comiat de l’ocell), op. 63/2
IV. Herbstlied (Cançó de tardor), op. 63/4
JOHANNES BRAHMS
Ständchen (Serenata), op. 106/1
Wie Melodien zieht es mir (Com una melodia), op. 105/1
Meine Liebe ist grün (El meu amor és verd), op. 63/5
ROBERT SCHUMANN
Der Nußbaum (La noguera), op. 25/3
Ich grolle nicht (No tinc rancor), op. 48/7
Widmung (Dedicatòria), op. 25/1
So wahr die Sonne scheinet (Tan ver com el sol brilla), op. 37/12
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S EGONA PART
Àries d’òpera
Les noces de Fígaro, K. 492

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Crudel, perchè fin’ora
Hai già vinta la causa

La flauta màgica, K. 620
Ach, ich fühl’s
Bei Männern

El rapte del serrall, K. 384
Durch Zärtlichkeit

Don Giovanni, K. 527
Deh vieni alla finestra
Là ci darem la mano

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts a aquest concert, que quasi hem fet de miracle (vàrem
haver de suspendre el d’ahir al vespre i canviar-lo pel dissabte vinent), perquè
tenim els dos cantants amb el coll irritat.
Permeteu-me que repeteixi unes idees extretes de la presentació de l’anterior
concert de l’Assumpta (Paper de Música núm. 11, és a dir, de la primavera de
fa dos anys, quan encara no hi havia aquesta sala i en el qual va cantar acompanyada per Francisco Poyato). Deia llavors, citant el senyor Xavier Massagué,
crític musical de Terrassa:
«Hem de prendre conciència que la veu humana és un instrument, i el més
perfecte que hi ha, perquè:
Articula paraules i transmet idees.
És molt variada, personal i alhora irrepetible.
Manifesta de forma més directa els sentiments, la sensibilitat i la
intel·ligència».
Avui tenim aquí dos dels millors exponents en el nostre país, crec jo, d’aquestes idees:
L’Assumpta Mateu i Vilaseca, a qui vàrem tenir la sort de conèixer quan
va guanyar el Primer Concurs per a la Promoció de Joves Intèrprets, organitzat

per Paper de Música. Des de llavors, a més a més, hi ha fet molts concerts (els
dies de Nadal va ésser a Igualada, amb l’Orquestra del Vallès). Sempre ha enlluernat el públic amb la seva veu meravellosa i amb una gran capacitat interpretativa.
L’Àngel Òdena i Rofes també el coneixem a través del concurs. Des que
el vaig sentir, vaig pensar que tenia unes qualitats molt semblants a les de
l’Assumpta i que fóra fantàstic poder reunir-los tots dos en un sol concert.
Bé, doncs, aquí els tenim avui. Els acompanya, amb tant d’encert com de
discreció, el pianista mallorquí Guillem Martí i Borràs, que és professor de
l’Escola de Música d’Igualada.
Atès que en la cançó, text i música tenen un lligam importantíssim, us hem
imprès les cançons en edició bilingüe, per poder-les seguir i entendre al mateix
temps.
I acabo reprenent el darrer punt d’aquella anterior presentació. L’admiració
que tenim, portats pel fenomen del divisme, per certs cantants que han arribat
a dalt de tot, sovint fa ombra a tot un floret de joves que encara no tenen fama
i que, en canvi, canten a meravella. Creiem que els hem d’escoltar, els hem d’admirar, els hem d’ajudar i els hem d’aplaudir.
Ens retrobarem a la tertúlia!
Com que cada grup de cançons d’un mateix autor té una unitat, demanem
que aplaudiu només al final de cada compositor.
Amb tots nosaltres,
Assumpta Mateu, soprano,
Àngel Òdena, tenor,
i Guillem Martí, piano.

199

INTÈRPRETS
Assumpta Mateu
Soprano
Neix a Manresa l’octubre del 1970.
Inicia els estudis de violí i de cant al
conservatori d’aquesta ciutat i els
acaba al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.
Són moltes les persones que han
contribuït a la seva formació tècnica
i musical, però, d’una manera decisiva, ho han fet el pianista Francisco
Poyato, la violinista Eva Graubin i el
baríton Yerzy Artysz.
A més dels premis d’honor dels
conservatoris de Manresa i de Barcelona, li han estat concedits diversos guardons d’abast nacional, i
també el primer premi del Concurs
per a la Promoció de Joves Intèrprets, organitzat per Paper de Música de Capellades.
Ha actuat tant en el camp del lied
i de l’oratori com en el de l’òpera.
Ha interpretat Der Schauspieldirektor,

ASSUMPTA MATEU

Bastien und Bastienne i Don Giovanni
de Mozart, i The Telephone de G. C.
Menotti. Ha cantat amb orquestres
com The City of London Chamber
Orchestra o l’Orquestra Simfònica
del Vallès, amb la qual darrerament
ha interpretat La Creació de Haydn i
el Festival de valsos, amb obres de
Johann Strauss i Jacques Offenbach,
al Palau de la Música Catalana.
Actualment estudia a la Hochschule für Musik Mozarteum de
Salzburg amb Horiana Branisteanu.

ÀNGEL ÒDENA
Baríton
Neix a Tarragona. Inicia els estudis
de música, als set anys, al conservatori professional de música d’aquesta
ciutat.
A l’edat de setze anys ingressa a
l’aula de cant. Treballa amb la mezzosoprano Mercè Obiol i la soprano
M. Dolors Aldea i obté les màximes
qualificacions. Al mateix temps, assisteix a cursos amb P. Schilawrsky,
Enriqueta Tarrés, Margarida Sabar-

ÀNGEL ÒDENA

tés, Yerzy Artysz, al Curs d’Òpera de
Reus (Teatre Fortuny), i Gerard
Souzay, als Cursos Internacionals de
Música de Niça.
A la primavera del 1989 se li concedeix el premi al millor cantant
jove al Concurs de Cant Joan Massià
de Barcelona. El desembre del mateix any, guanya el segon premi nacional en el concurs permanent de
Juventudes Musicales de España. El
1991 li és atorgat el segon premi del
Concurs de Cant Ciutat de Manresa.
Ha cantat arreu de Catalunya, tant
en el camp del lied i de l’òpera com
en el de l’oratori, amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès, l’Orquestra de
Cambra Catalana, l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i l’Orquestra Santa
Cecilia de Pamplona. Ha intervingut
a òperes com Bastien und Bastienne i
L’occasione fa il ladro i ha estrenat les
òperes Nascita e apoteosi di Horo del

GUILLEM MARTÍ

compositor català M. Roger i La fada
d’Enric Morera, totes dues dintre de
la programació d’òpera a Catalunya.
Actualment estudia a l’Escola
d’Òpera de Barcelona, dirigida per
Yerzy Artysz.
L’any 1992 va rebre una beca per
anar a estudiar a Itàlia amb la prestigiosa soprano Katia Ricciarelli.

GUILLEM MARTÍ
Piano
Neix a Palma l’any 1968. Inicia els
estudis musicals al conservatori d’aquesta ciutat, on treballa amb Joan
Moll. L’any 1987 obté el títol professional de piano i es trasllada a Barcelona per cursar el grau superior al
Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona, amb el catedràtic Antoni Besses.
Ha assistit a cursos de música de
cambra amb Roger Loewenguth i de
tècnica pianística amb Roberto Bravo, Manuel Carra, Perfecto G. Chornet, i segueix regularment els cursos
de Frédéric Gevers.
L’any 1989 fou guardonat amb el
segon premi al IV Concurs de Piano
Ciutat de Berga.
Ha estat professor del Conservatori de Palma i ho és actualment de
l’Escola de Música d’Igualada, feina
que compagina amb l’acompanyament de cantants.
Ha ofert recitals com a solista i
amb grups de cambra a Mallorca,
Menorca i arreu del Principat.
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C O M E N TA R I M U S I C A L*
PRIMERA PART
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
És un dels principals compositors de lied romàntic. Nascut en el si d’una família de llarga tradició cultural –el seu avi era un eminent filòsof–, va ser un nen
prodigi, i als disset anys ja havia escrit El somni d’una nit d’estiu. Encantador
sobretot pels seus temes melòdics, troba en la forma petita de «La cançó» el
vehicle ideal per a la seva expressió.
Ich wollt, meine Lieb ergösse sich

Voldria que el meu amor es vessés

Poeta: Heinrich Heine (1797-1856)
Ich wollt, meine Lieb ergösse
sich all in ein einzig Wort,
das gäb ich den luft’gen Winden,
die trügen es lustig fort.

Voldria que el meu amor
es vessés tot en un sol mot;
el donaria als vents lleugers,
que se l’endurien contents.

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

El portaran cap a tu, estimada,
el mot ple d’amor;
el sentiràs a tota hora,
el sentiràs en tot lloc.

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

I tan bon punt hagis tancat els ulls
per al son nocturn,
la meva imatge et perseguirà
fins al somni més profund.

Abschiedslied der Zugvögel

Comiat de l’ocell

Poeta: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822)
Wie war so schön doch Wald und Feld!
Wie ist so traurig jetzt die Welt!
Hin ist die schöne Sommerzeit,
und nach der Freude kam das Leid.

Que bonic era el bosc i el prat!
Que trist és ara el món!
Queda enllà el bell temps d’estiu,
i rere la joia vingué el dolor.

Wir wußten nichts von Ungemach,
wir saßen unterm Laubesdach
vergnügt und froh beim Sonnenschein,
und sangen in die Welt hinein,
Wir armen Vöglein trauern sehr:
wir haben keine Heimat mehr,
wir müssen jetzt von hinnen fliehn
und in die weite Fremde ziehn!

No sabíem res de maldecaps,
sèiem sota teulat de fullatge
feliços i contents pel lluir del sol,
i cantàvem per al món sencer.
Pobres ocellets, estem de dol:
ja no tenim pàtria,
ara hem de marxar d’aquí
i volar cap a l’estranger llunyà!

* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.

Herbstlied

Cançó de tardor

Poeta: Carl Klingemann (1798-1862)
Ach, wie so bald verhaltet der reigen,
wandelt sich Frühling in Winterzeit!
Ach, wie so bald in trauerndes Schweigen
wandelt sich alle die Fröhlichkeit!

Ai, massa aviat s’atura la dansa,
la primavera es torna hivern!
Ai, massa aviat la joia
es torna trist silenci!

Bald sind die letaten klänge verflogen!
Bald sind die letzten Sänger gezogen!
Bald sind die letzte Grün dahin!
Alle sie wollen heimwärts ziehn!

Aviat s’evaporen els darrers sons!
Aviat se’n van els darrers cantors!
Aviat desapareix el darrer verd!
Tots volen tornar-se’n a casa.

Ach, wie so bald verhaltet der Reigen,
wandelt sich Lust in sehnendes Lied.
Wart ihr ein Traum, ihr Liebesgedanken?
Süß wie der Lenz und schnell ver weht?

Ai, massa aviat s’atura la dansa,
la il·lusió es torna ardent dolor.
Espereu un somni, un pensament d’amor?
Dolç com l’abril, que aviat es fon?

Eines, nur eines will nimmer wanken:
Es ist das Sehnen, das nimmer vergeht.
Ach, wie so bald in trauerndes Schweigen
wandelt sich alle die Fröhlichkeit!

Només d’una cosa no vull dubtar mai:
és l’anhel que mai s’acaba.
Ai, massa aviat la joia
es torna trist silenci!

JOHANNES BRAHMS
Quan pensem en Brahms ens ve al cap la imatge de la seva gran barba blanca,
la imatge de l’home seriós i profund que suggereixen les seves simfonies. En
aquestes cançons, en canvi, Brahms ens pica l’ullet: ens mostra la subtilesa de la
seva ironia (Ständchen), la delícia de la seva dolçor (Wie Melodien zieht es mir) i
la passió més verge, més adolescent (Meine Liebe ist grün).
Ständchen

Serenata

Poeta: Franz Theodor Kugler (1808-1858)
Der Mond steht über dem Berge,
so recht für verlibte Leut;
im Garten rieselt ein Brunnen,
sonst Stille weit und breit.
Neben der Mauer im Schatten,
da stehen der Studenten drei
mit Flöt’ und Geig’ und Zither,
und singen und spielen dabei.

La lluna s’enfila a les muntanyes,
a punt per als enamorats;
al jardí mormola una font,
la resta és tot silenci.
Vora el mur en la foscor,
hi ha tres estudiants
amb flauta, violí i cítara,
que canten i toquen.

Die Klänge schleichen der Schönsten
sacht in der Traum hinein,
sie schaut den blonden Geliebten
und lispelt: «vergiss nicht mein!»

Els sons s’escolen fins a la més bonica,
i entren suaument somni endins,
ella mira el seu amant de cabell ros
i xiuxiueja: «No m’oblidis mai!»
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Wie Melodien zieht es mir

Com una melodia

Poeta: Klaus Groth (1819-1899)
Wie Melodien zieht es
mir leise durch den Sinn,
wie Frühlingsblumen blühtes,
und schwebt wie Duft dahin.

Com una melodia m’arrossega suau
a través del pensament,
esclata com una flor de primavera,
i vola enllà com el vent.

Doch Kommt das Wort und fasst es
und führt es vor das Aug’,
wie Nebelgrau erblasst es
und schwindet wie ein Hauch.

S’acosta el mot i l’aferra
i el porta davant dels ulls,
empal·lideix com la boira
i desapareix com l’alè.

Und dennoch ruht im Reime
verborgen wohl ein Duft,
den mild aus stillem Keime
ein feuchtes Auge ruft.

I, malgrat tot, roman en rima
un aire secret,
un ull humit
crida la llavor del silenci.

Meine Liebe ist grün

El meu amor és verd

Poeta: Felix Schumann (1854-1879)
Meine Liebe ist grün wie der Fliederbusch,
und mein Lieb ist schön wie die Sonne,
die glänzt wohl herab auf den Fliederbusch
und füllt ihn mit Duft und mit Wonne.

El meu amor és verd com el lilà,
el meu amor és bonic com el sol,
que brilla damunt del lilà
i l’omple d’aire i de delit.

Meine Seele hat Schwingen der Nachtigall
und wiegt sich in blühendem Flieder,
und jauchzet und singet von Duft berauscht
viel liebestrunkene Lieder.

La meva ànima té ales de rossinyol
i es bressola en el lilà florit,
i canta i xiscla, embriaga d’aire,
cançons d’elixirs d’amor.

ROBERT SCHUMANN
Gran pianista que, tanmateix, per dificultats en un dit, va haver de deixar-ho, i per
això va concentrar tots els esforços en la composició.Va compondre una infinitat de
partitures pianístiques i els seus inconfusibles lieder, en els quals aconseguí una
intensitat de sentiment no superada per cap altre compositor. Conegué bastants
compositors de l’època i, com molts d’ells, la seva profunda inquietud per la vida,
l’amor i l’existència el portà a defallir cada cop més, fins a arribar al fatídic suïcidi.
Der Nußbaum

La noguera

Poeta: Julius Mosen (1803-1867)
Es grünet ein Nußbaum vor dem Haus,
Duftig, luftig breitet er bläittrig die Äste aus.

Davant la casa es dressa una noguera verdejant,
que desplega les branques al fullam vaporós.

Viel liebliche Blüten stehen dran;
Linde Winde Kommen, sie herzlich zu umfahn.
Es flüstern je zwei zu zwei gepaart.
Neigend, beugend zierlich zum Kusse die
Häuptchen zart.

Duu flors suaus
que els dolços oratjols vénen a amanyagar.
Remoregen per parelles
tot vinclant graciosament el cap com si
volguessin besar.

Sie flüsten von einem Mägdlein, das
Dächte die Nächte und Tage lang, wußte ach,
selber nicht was

Parlen tot murmurejant d’una damisel·la
que nit i dia es perdia en pensaments sense, ai las!,
conèixer-ne l’objecte.

Sie flüstern, wer mag verstehn so gar
Leise weise? Flüstern von Bräut’gam und
nächstern Jahr.

Elles mormolen, qui podria comprendre
enraonies amb prou feines oïbles? Parlen tot
murmurant del promès i de l’any vinent.

Das Mägdlein horchet, es rauscht im Baum;
Sehnend, wähnend sinkt es lächelnd in Schlaf
und Traum.

La damisel·la para atenció als remoreigs de l’arbre;
delerosa, somiadora, tot somrient s’abandona
a la son i al somieig.

Ich grolle nicht

No tinc rancor

Poeta: Heinrich Heine (1797- 1856)
Ich grolle nicht und wem das Herz auch bricht,
ewig verlor’nes Lieb, ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
es fällt kein strahl in deines Herzes nacht,
das weiss ich längst.

No tinc rancor, tot i que el cor se’m trenca,
amor esgarriat, no tinc rancor.
Per més que brillis com un diamant
ni un raig no penetra la nit del teu cor,
ho sé de fa temps.

Ich grolle nicht und wem 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.

No tinc rancor, tot i que el cor se’m trenca
perquè t’he vist en somni,
i he vist la nit senyorejant-te el cor,
i he vist la serp que et rosegava el pit,
he vist, amor meu, la pietat que fas.

Ich grolle nicht.

No tinc rancor.
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Widmung

Dedicatòria

Poeta: Friedrich Rückert (1788-1866)
Du meine Seele, du mein Herz,
Du meine Wonn’, o du mein Schmerz,
Du meine Welt, in der ich lebe,
Mein Himmel du, darein ich schwebe,
O du mein Grab, in das hinab
Ich ewig meinen Kummer gab.
Du bist die Ruh, du bist der Frieden,
Du bist vom Himmel mir beschieden.
Daß du mich liebst, macht mich mir wert,
Dein Blick hat mich vor mir verklärt,
Du hebst mich liebend über mich
Mein guter Geist, mein beßres Ich!

Tu, ànima meva, tu cor meu,
tu, benaurança meva, oh tu, cor meu,
tu, l’univers on sojorno,
el cel on mon esperit transita,
oh tu, tomba on sempre més
he sepultat els meus turments.
Tu ets l’assossec, tu ets la pau,
m’has estat donada pel cel.
El teu amor em realça als meus propis ulls,
el teu esguard m’ha transfigurat,
mitjançant aquest amor fas que em superi
tu que ets el meu esperit bo, el millor de
[mi mateix.

So wahr die Sonne scheinet

Tan ver com el sol brilla

Poeta: Friedrich Rückert (1788-1866)
So wahr die Sonne scheinet,
so wahr die Wolke weinet,
so wahr die Flamme sprüht,
so wahr der Frühling blüht,
so wahr hab ich empfunden,
wie ich dich halt umwunden:
du liebst mich wie ich dich,
dich Lieb ich wie du mich.

Tan ver com el sol brilla,
tan ver com el núvol plora,
tan ver com la flama espurneja,
tan ver com la primavera floreix,
tan ver he sentit
com et tinc abraçat:
m’estimes com jo a tu,
t’estimo com tu a mi.

Die Sonne mag verscheinen,
die Welke nicht mehr weinen,
die Flamme mag versprühn,
der Frühling nicht mehr blühn:
wir wollen uns umwinden,
und immer so empfinden:
du liebst mich wie ich dich,
dich Lieb ich wie du mich.

El sol voldrà deixar de brillar,
el núvol no plorar més,
la flama voldrà apagar-se,
la primavera no florir més:
nosaltres voldrem abraçar-nos,
i sentir sempre això:
m’estimes com jo a tu,
t’estimo com tu a mi.

S EGONA PART
WOLFGANG AMADEUS MOZART

La flauta màgica
Ach, Ich fühl’s

El vessant operístic de Mozart és
conegut per tothom: la llista de les
obres és llarga. I potser un dels motius
per què l’òpera mozartiana hagi arribat tant a la gent és la gran dosi de
teatralitat que té la seva música i que
fa que, en aquestes òperes, text, acció
i música, llisquin d’una manera indestriable.
Les noces de Fígaro
Crudel, perchè fin’ora

Susanna, cambrera i confident de la
comtessa, ha acceptat una cita amb el
comte per tal que l’esposa pugui
enxampar-lo in fraganti. Al llarg del
duo, ell es queixa que la noia hagi
trigat tant a accedir-hi, li fa prometre
que no es farà enrere i explica com,
finalment, se sent feliç.
Les noces de Fígaro

Pamina, que desconeix que Tamino
ha de guardar silenci per tal de superar les proves de la puresa, es plany
amb amargor que el seu estimat no li
hagi volgut dirigir la paraula.
La flauta màgica
Bei Männern

Pamina i Papageno fan una lloança
de l’amor.
El rapte del serrall
Durch Zärtlichkeit

Blonde i la seva mestressa estan en
poder del gran Selim. La noia es
nega a sotmetre’s a la voluntat del
seu carceller. No és amb renys i amenaces –diu– que s’aconsegueixen els
cors de les donzelles, sinó amb tendresa i afalacs.

Hai già vinta la causa

Don Giovanni

El comte ja es frega les mans: veu la
partida guanyada. Ha aconseguit una
cita amb la cambrera de la comtessa,
i, a més, el promès d’ella es veurà
obligat a casar-se amb una altra. Se
sent orgullós de la seva audàcia.

Una altra mostra de les moltes i refinades arts seductores de Don
Giovanni: una serenata sota la finestra d’una jove minyona.

Deh vieni alla finestra

Don Giovanni
Là ci darem la mano

Don Giovanni, amb mentides i amb
el seu encant estudiat, sedueix Zerlina, una noia ja promesa.
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Assumpta Mateu, soprano
Yerzy Artysz, baríton
Guillem Martí, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Lied
An die Musik (A la música), op. 88, D. 547
FRANZ SCHUBERT
Seligkeit (Benaurança), D. 433
Der Wanderer (El caminant), op. 4/1, D. 493
Erlkönig (El rei dels verns), op. 1, D. 328
Du bist die Ruh (Ets la tranquil·litat), op. 59/3, D. 776
Ständchen (Serenata), D. 597/4
Ständchen (Serenata), op. 106/1
JOHANNES BRAHMS
Wie Melodien zieht es mir (Com una melodia), op. 105/1
Meine Liebe ist grün (El meu amor és verd), op. 63/5
So wahr die Sonne scheinet, op. 37/12
(Tan ver com el sol brilla)

ROBERT SCHUMANN

S EGONA PART
Òpera
La flauta màgica, K. 620

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Bei Männern
Ach, ich fühl’s

Les noces de Fígaro, K. 492
Crudel, perchè fin’ora
Hai già vinta la causa

El rapte del serrall, K. 384
Durch Zärtlichkeit

Don Giovanni, K. 527
Deh vieni alla finestra
Là ci darem la mano

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest Paper
de Música d’hivern núm. 18.
Volem repetir-vos el nostre agraïment per la vostra companyia: representa un caliu molt agradable per a
nosaltres i una aportació important
per a aquests joves valors que van desfilant estació rere estació.
Avui tenim aquí un matrimoni
anglès a qui vam enviar un vídeo en
un moment determinat. Welcome
John and Ela to this winter concert. We are delighted to have you with us!
De qui era el vídeo que ha fet venir expressament aquesta parella anglesa de
Londres aquest cap de setmana?
De l’Assumpta Mateu i Vilaseca, que vam tenir la sort de conèixer quan
va guanyar el Primer Concurs per a la Promoció de Joves Intèrprets. De llavors
ençà l’Assumpta ha fet molts concerts, enlluernant sempre el públic, com a nos-

altres quan la vam sentir per primera vegada al concurs i al Paper de Música de
primavera de l’any 1991, allà al menjador i a la cuina.
Davant la impossibilitat de venir de l’Àngel Òdena, l’Assumpta va demanar ajut al seu mestre, i ell no va tenir un no per a la seva alumna més brillant: Yerzy Artysz, un artista extraordinari –vegeu quin currículum porta–,
que ens honra avui amb la seva actuació.
Els acompanya amb tant d’encert com de discreció en Guillem Martí i
Borràs, professor de l’Escola de Música d’Igualada i persona entranyable per a
nosaltres.
Atès que en la cançó, el text i la música tenen un lligam importantíssim,
hem imprès les cançons en edició bilingüe, per poder-les seguir i entendre al
mateix temps.
Finalment, recordem...
Després, la tertúlia habitual.
Amb tots nosaltres
Assumpta Mateu, soprano,
Yerzy Artysz, baríton,
i Guillem Martí, piano.
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INTÈRPRETS
Assumpta Mateu
Soprano
Neix a Manresa l’octubre del 1970.
Inicia els estudis de violí i de cant al
conservatori d’aquesta ciutat i els acaba al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.
Són moltes les persones que han
contribuït a la seva formació tècnica
i musical, però, d’una manera decisiva, ho han fet el pianista Francisco
Poyato, la violinista Eva Graubin i el
baríton Yerzy Artysz.
A més dels premis d’honor dels
conservatoris de Manresa i de Barcelona, li han estat concedits diversos guardons d’abast nacional, i
també el primer premi del Concurs
per a la Promoció de Joves Intèrprets, organitzat per Paper de Música de Capellades.
Ha actuat tant en el camp del lied
i de l’oratori com en el de l’òpera.
Ha interpretat Der Schauspieldirektor,

ASSUMPTA MATEU

Bastien und Bastienne i Don Giovanni
de Mozart, i The Telephone de G. C.
Menotti. Ha cantat amb orquestres
com The City of London Chamber
Orchestra o l’Orquestra Simfònica
del Vallès, amb la qual darrerament
ha interpretat La Creació de Haydn i
el Festival de valsos, amb obres de
Johann Strauss i Jacques Offenbach,
al Palau de la Música Catalana.
Actualment estudia a la Hochschule für Musik Mozarteum de
Salzburg amb Horiana Branisteanu.

YERZY ARTYSZ
Baríton
Realitzà els estudis musicals al Conservatori de Música de Varsòvia, on
va ser guardonat. Va perfeccionar-se
a Milà, amb Maria Carbone. Fou
guardonat als concursos internacionals de Tolosa i Ginebra. Ha realitzat
enregistraments per a les emissores
de ràdio més importants de Polònia,
Itàlia, França, Suïssa i Alemanya.
Durant més de trenta anys ha
estat baríton protagonista al teatre

YERZY ARTYSZ

de l’òpera de Varsòvia i professor a
l’Acadèmia de Música de la mateixa
ciutat. L’any 1974 estrenà una òpera
de Josep Soler al Palau de la Música
Catalana, la qual fou protagonitzada
per ell mateix, al Gran Teatre del
Liceu, l’any 1986. El 1980 li fou
concedit el premi dels compositors
polonesos. Des de fa quinze anys és
membre del jurat del concurs Veus
Verdianes de Busseto, i ho ha estat
diverses vegades del concurs Viñes
de Barcelona.
Actualment és director musical
de l’Escola d’Òpera de Barcelona i
realitza col·laboracions amb l’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure,
tot interpretant, fins al moment, El
retablo de Maese Pedro de Falla i Tarde
de poetas de Luis Pablo.

Ha assistit a cursos de música de
cambra amb Roger Loewenguth i de
tècnica pianística amb Roberto Bravo, Manuel Carra, Perfecto G. Chornet, i segueix regularment els cursos
de Frédéric Gevers.
L’any 1989 fou guardonat amb el
segon premi al IV Concurs de Piano Ciutat de Berga.
Ha estat professor del Conservatori de Palma i ho és actualment de
l’Escola de Música d’Igualada, feina
que compagina amb l’acompanyament de cantants.
Ha ofert recitals com a solista i
amb grups de cambra a Mallorca,
Menorca i arreu del Principat.

GUILLEM MARTÍ
Piano
Neix a Palma l’any 1968. Inicia els
estudis musicals al conservatori d’aquesta ciutat, on treballa amb Joan
Moll. L’any 1987 obté el títol professional de piano i es trasllada a Barcelona per cursar el grau superior al
Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona, amb el catedràtic Antoni Besses.

GUILLEM MARTÍ
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C O M E N TA R I M U S I C A L*
PRIMERA PART
FRANZ SCHUBERT
Creador de sis-cents lieder d’un estil per al qual no existien precursors. Com
diu Fischer-Dieskau, convertí un món de poesia en música, i ho féu amb
autors tan importants com Goethe. De fet, Schubert presentà a aquest poeta
tot un volum de textos seus musicats i no rebé més resposta que la indiferència. Molt significatiu és l’esborrany d’inscripció lapidària que li féu un dels
seus amics poetes:
«Donà sons a la poesia i parla a la música.
Ni senyora ni minyona, com a germanes, s’abracen
totes dues sobre la sepultura de Schubert.»

An die Musik

A la música

Poeta: Franz von Schober (1796-1882)
Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
hast du mein Herz zu warmer Lieb entzunden,
hast mich in eine beßre Welt entrückt!

Tu, art deliciós, en quantes hores grises,
en què el cercle ferotge de la vida m’encadena,
has encès el meu cor amb el caliu de l’amor,
te m’has endut cap a un món millor!

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf entflossen,
ein süßer, heiliger Akkord von dir
den Himmel beßrer Zeiten mir erschlossen,
du holde Kunst, ich danke dir dafür!

Sovint un sospir, brollat de la teva arpa,
un teu dolç i sagrat acord
m’ha obert els millors moments del cel,
art deliciós, t’ho agraeixo!

Seligkeit

Benaurança

Poeta: Ludwig Christoph Heinrich (1748-1776)
Freuden sonder Zahl blüh’n im Himmelssaa!
Engeln und Verklärten, wie die Väter lehrten.
O da möcht’ ich sein, und mich ewig freun!

Alegries innombrables floreixen a les celestials estances!
Àngels i benaventurats com ens ensenyaven els pares.
Allà voldria ésser i alegrar-me per sempre!

Jedem lächelt traut eine Himmelsbraut;
Harf und Psalter Klinget, und man tanzt und singet.
O da möcht’ ich sein, und mich ewig freun!
Lieber bleib’ ich hier, lächelt Laura mir
einen Blick, der sager, daß ich ausgeklager.
Selig dann mit iht, bleib ich ewig hier!

A cadascú somriu una núvia celestial;
arpa i saltiri sonen, i es canta i es balla.
Allà voldria ésser i alegrar-me per sempre!
Però m’estimaria més quedar-me si la Laura em somrigués,
una mirada que digui que ja estic alliberat de penes.
Aleshores, feliç amb ella, em quedaria sempre aquí.

* Traducció dels poemes: ASSUMPTA MATEU.

Der Wanderer

El caminant

Poeta: Georg Philipp Schmidt von Lübeck (1766-1849)
Ich komme von Gebirge her,
es dampft das Tal, es braust das Meer.
Ich wandle still, bin wenig froh,
und immer fragt der seufzer: wo?
Die Sonne dünkt mich hier so kalt,
die Blüte welk, das Leben alt,
und was sie reden, leerer Schall,
ich bin ein Fremdling überall.

Vinc de les muntanyes,
la vall s’emboira, el mar bramula.
Camino en silenci, estic poc joiós,
i sempre demano al sospir: on?
Aquí el sol em sembla tan fred,
la flor marcida, el viure vell,
i el que diuen, sons buits,
sóc foraster a tot arreu.

Wo bist du mein geliebtes Land?
Gesucht, geahnt, und nie gekannt!
Das Land, das Land so hoffnungsgrün,
das Land, wo meine Rosen blühn,
wo meine Freunde wandelnd gehn,
wo meine Toten auferstehn,
das Land, das meine Sprache spricht,
o Land, wo bist du?
Ich wandle still, bin wenig froh,
und immer fragt der Seufzer: wo?
Im Geisterhauch tönt’s mir zurück:
Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück!

On ets, terra meva estimada?
buscada, albirada, i mai coneguda!
La terra, la terra tan verda d’esperança,
la terra on floreixen les meves roses,
on es passegen els meus amics,
on ressusciten els meus morts,
la terra que parla la meva llengua,
oh terra, on ets?
Camino en silenci, estic poc joiós,
i sempre demano al sospir: on?
Em torna a ressonar en l’alè de l’esperit:
la felicitat és on no ets tu!

Erlkönig

El rei dels verns

Poeta: Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
er hat den Knaben wohl in dem Arm,
er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Qui solca de nit el torb creuant?
És un bon pare amb el seu infant;
porta en sos braços el dolç fillet,
l’estreny amb força, per mor del fred.

«Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?»
«Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
den Erlenkönig mit Kron und Schweif ?»«Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.»-

-Fill meu, per què el rostre amagues així?
-Ai pare, el Rei dels Verns no és allí?
Corona i ròssec li veig portar.
-Fill meu, la boira ho fa semblar.

«Du liebes Kind, komm, geht mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
manch bunte Blumen sind an dem Strand,
meine Mutter hat manch gülden Gewang.»

-Oh tendre nin, si som amics,
ben tost sabràs uns jocs ben bonics;
xamoses flors prop la riba hi ha,
i ma mare uns hàbits rics et donarà.

«Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
was Erlenkönig mir leise verspricht?»«Sei ruhig, bleibe ruhig, mein kind:
in dürren Blättern säuselt der Wind.»-

-Ai pare, el meu pare, no sents tot això
que el Rei dels Verns em diu amb feble so?
-Assossega’t, no t’espantis, fill meu:
és el fullam que el vent bressa lleu.
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«Willst, feiner knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
und wiegen und tanzen und singen dich ein.»

-Oh infant xamós, vols venir amb mi?
Mes filletes gaies t’esperen allí;
mes filletes fan llurs ballades pel Rin
i salten i ballen i canten fugint. (bis)

«Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort ?»«Mein Sohn, mein Sohn ich seh es genau:
es scheinen die alten Weiden so grau.»-

-Ai pare, el meu pare, no albires tampoc
del Rei les filles en tètric lloc?
-Fill meu, ben clar ho vaig veient:
són els vells salzes que et donen turment.

«Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.»

-Em plaus, oh nin, m’encisa ton tendre posat;
deus venir per força si no vols de grat.

«Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!»-

-Ai pare, el meu pare, que em vol agafar!
ja el Rei dels Verns força mal em fa!

Dem Vater grausets, er reitet geschwind,
er hält in den Armen das ächzende Kind,
erreicht den Hof mit Mühe und Not:
in seinen Armen das kind war tot.

El pare s’espanta, cavalca apressat,
portant en sos braços el fill estimat,
amb greus fatics arriba al port:
als seus braços el nin era mort.

Du bist die Ruh

Ets la tranquil·litat

Poeta: Friedrich Rückert (1788-1866)
Du bist die Ruh,
der Friede mild,
die Sehnsucht du,
und was sie stillt.

Ets la tranquil·litat,
la pau suau,
la melanconia,
i allò que la calma.

Ich weihe dir
voll Lust und Schmerz
zur Wohnung hier
mein Aug und Herz.

Et consagro
com a llar,
ple de goig i de dolor,
el meu ull i el meu cor.

Kehr ein bei mir,
und schliesse du
still hinter dir
die Pforten zu.

Allotja’t en mi,
i tanca les portes
en silenci
rere teu.

Treib andem Schmerz
aus diesser Brust!
voll sei dies Herz
von deiner Lust.

Allunya qualsevol mal
d’aquest pit!
Que s’ompli aquest cor
del teu plaer.

Dies Augenzelt,
von deinem Glanz
allein erhellt,
o füll es ganz!

Aquesta mirada
brilla només
amb la teva resplendor,
omple-la del tot!

Ständchen

Serenata

Poeta: Ludwig Rellstab (1799-1860)
Leise flehen maine Lieder
Durch die Nacht zu dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir!
Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
In des Mondes Licht;
Des Verräters feindlich Lauschen
Fürchte, Holde, nicht.

Suaument s’enlairen cap a tu
els meus cants en la nit;
al bosquet silenciós,
estimada, vine amb mi!
L’esvelt brancatge mormola tremolant
en la llum de la lluna;
no temis, bonica,
la mirada enemiga de cap traïdor.

Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach! sie flechen dich,
Mit der Töne süßen Klagen
Flehen sie für mich.

Sents cantar els rossinyols?
Ah! T’estan implorant,
amb el dolç plany dels sons
t’imploren per mi.

Sie verstehn des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz.

Ells comprenen l’anhel del pit,
coneixen les penes d’amor,
commouen amb llurs sons d’argent
la tendror dels cors.

Laß auch dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich!
Bebend harr’ich dir entgegen!
Komm, beglücke mich!

Deixa’t arribar al cor,
estimada, escolta’m!
T’espero tremolant!
Vine, fes-me feliç!
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JOHANNES BRAHMS
Quan pensem en Brahms ens ve al cap la imatge de la seva gran barba blanca,
la imatge de l’home seriós i profund que suggereixen les seves simfonies. En
aquestes cançons, en canvi, Brahms ens pica l’ullet: ens mostra la subtilesa de
la seva ironia (Ständchen), la delícia de la seva dolçor (Wie Melodien zieht es
mir) i la passió més verge, més adolescent (Meine Liebe ist grün).
Ständchen

Serenata

Poeta: Franz Theodor Kugler (1808-1858)
Der Mond steht über dem Berge,
so recht für verlibte Leut;
im Garten rieselt ein Brunnen,
sonst Stille weit und breit.
Neben der Mauer im Schatten,
da stehen der Studenten drei
mit Flöt’ und Geig’ und Zither,
und singen und spielen dabei.

La lluna s’enfila a les muntanyes,
a punt per als enamorats;
al jardí mormola una font,
la resta és tot silenci.
Vora el mur en la foscor,
hi ha tres estudiants
amb flauta, violí i cítara,
que canten i toquen.

Die Klänge schleichen der Schönsten
sacht in der Traum hinein,
sie schaut den blonden Geliebten
und lispelt: «vergiss nicht mein !»

Els sons s’escolen fins a la més bonica,
i entren suaument somni endins,
ella mira el seu amant de cabell ros
i xiuxiueja: «No m’oblidis mai!»

Wie Melodien zieht es mir

Com una melodia

Poeta: Klaus Groth (1819-1899)
Wie Melodien zieht es
mir leise durch den Sinn,
wie Frühlingsblumen blühtes,
und schwebt wie Duft dahin.

Com una melodia m’arrossega suau
a través del pensament,
esclata com una flor de primavera,
i vola enllà com el vent.

Doch Kommt das Wort und fasst es
und führt es vor das Aug’,
wie Nebelgrau erblasst es
und schwindet wie ein Hauch.

S’acosta el mot i l’aferra
i el porta davant dels ulls,
empal·lideix com la boira
i desapareix com l’alè.

Und dennoch ruht im Reime
verborgen wohl ein Duft,
den mild aus stillem Keime
ein feuchtes Auge ruft.

I, malgrat tot, roman en rima
un aire secret,
un ull humit
crida la llavor del silenci.

Meine Liebe ist grün

El meu amor és verd

Poeta: Felix Schumann (1854-1879)
Meine Liebe ist grün wie der Fliederbusch,
und mein Lieb ist schön wie die Sonne,
die glänzt wohl herab auf den Fliederbusch
und füllt ihn mit Duft und mit Wonne.

El meu amor és verd com el lilà,
el meu amor és bonic com el sol,
que brilla damunt del lilà
i l’omple d’aire i de delit.

Meine Seele hat Schwingen der Nachtigall
und wiegt sich in blühendem Flieder,
und jauchzet und singet von Duft berauscht
viel liebestrunkene Lieder.

La meva ànima té ales de rossinyol
i es bressola en el lilà florit,
i canta i xiscla, embriaga d’aire,
cançons d’elixirs d’amor.

ROBERT SCHUMANN
Gran pianista que, tanmateix, per dificultats en un dit, va haver de deixar-ho,
i per això va concentrar tots els esforços en la composició.Va compondre una
infinitat de partitures pianístiques i dels seus inconfusibles lieder, en els quals
aconseguí una intensitat de sentiment no superada per cap altre compositor.
Conegué bastants compositors de l’època i, com molts d’ells, la seva profunda
inquietud per la vida, l’amor i l’existència el portà a defallir cada cop més,
fins a arribar al fatídic suïcidi.
So wahr die Sonne scheinet

Tan ver com el sol brilla

Poeta: Friedrich Rückert (1788-1866)
So wahr die Sonne scheinet,
so wahr die Wolke weinet,
so wahr die Flamme sprüht,
so wahr der Frühling blüht,
so wahr hab ich empfunden,
wie ich dich halt umwunden:
du liebst mich wie ich dich,
dich Lieb ich wie du mich.

Tan ver com el sol brilla,
tan ver com el núvol plora,
tan ver com la flama espurneja,
tan ver com la primavera floreix,
tan ver he sentit
com et tinc abraçat:
m’estimes com jo a tu,
t’estimo com tu a mi.

Die Sonne mag verscheinen,
die Welke nicht mehr weinen,
die Flamme mag versprühn,
der Frühling nicht mehr blühn:
wir wollen uns umwinden,
und immer so empfinden:
du liebst mich wie ich dich,
dich Lieb ich wie du mich.

El sol voldrà deixar de brillar,
el núvol no plorar més,
la flama voldrà apagar-se,
la primavera no florir més:
nosaltres voldrem abraçar-nos,
i sentir sempre això:
m’estimes com jo a tu,
t’estimo com tu a mi.
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S EGONA PART
WOLFGANG AMADEUS MOZART
El vessant operístic de Mozart és
conegut per tothom: la llista de les
seves obres és llarga. I potser un dels
motius per què l’òpera mozartiana
hagi arribat tant a la gent és la gran
dosi de teatralitat que té la seva
música, i que fa que, en aquestes
òperes, text, acció i música llisquin
d’una manera indestriable.

Les noces de Fígaro
Hai già vinta la causa

El comte ja es frega les mans: veu la
partida guanyada. Ha aconseguit una
cita amb la cambrera de la comtessa,
i, a més, el promès d’ella es veurà
obligat a casar-se amb una altra. Se
sent orgullós de la seva audàcia.
El rapte del serrall

La flauta màgica
Bei Männern

Pamina i Papageno fan una lloança
de l’amor.
La flauta màgica
Ach, Ich fühl’s

Pamina, que desconeix que Tamino
ha de guardar silenci per tal de superar les proves de la puresa, es plany
amb amargor que el seu estimat no li
hagi volgut dirigir la pa-raula.
Les noces de Fígaro
Crudel, perchè fin’ora

Susanna, cambrera i confident de la
comtessa, ha acceptat una cita amb
el comte per tal que l’esposa pugui
enxampar-lo in fraganti. Al llarg del
duo, ell es queixa que la noia hagi
trigat tant a accedir-hi, li fa prometre que no es farà enrere i explica
com, finalment, se sent feliç.

Durch Zärtlichkeit

Blonde i la seva mestressa estan en
poder del gran Selim. La noia es
nega a sotmetre’s a la voluntat del
seu carceller. No és amb renys i amenaces –diu– que s’aconsegueixen els
cors de les donzelles, sinó amb tendresa i afalacs.
Don Giovanni
Deh vieni alla finestra

Una altra mostra de les moltes i refinades arts seductores de Don
Giovanni: una serenata sota la finestra d’una jove minyona.
Don Giovanni
Là ci darem la mano

Don Giovanni, amb mentides i amb
el seu encant estudiat, sedueix Zerlina, una noia ja promesa.

R ECULL G RÀFIC
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P RIMERA PART
Preludi, fuga i allegro per a llaüt,
en Mi b major, BWV 998

JOHANN SEBASTIAN BACH

Prélude — Fugue — Allegro

Fantasia per a guitarra, op. 30

FERRAN SORTS

Introducció, tema i variacions
sobre «La flauta màgica», op. 9

FERRAN SORTS

S EGONA PART
Sonata per a guitarra

ANTONIO JOSÉ

Allegro moderato — Minueto
Pavana triste. Lento — Final. Allegro con brio

Homenaje a Tàrrega, per a guitarra, op. 69

JOAQUÍN TURINA

Garrotín
Soleares

Ráfaga, per a guitarra, op. 53

JOAQUÍN TURINA

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest Paper de Música de primavera, protagonitzat
pel guanyador del Tercer Concurs per a la Promoció de Joves Intèrprets. Estem
molt contents i agraïts que ens acompanyeu en aquestes ocasions tan grates per
a nosaltres.
Avui tenim, per primera vegada, un recital sencer de guitarra –en anteriors
ocasions hi hagut una part de guitarra i una altra part de piano, o bé un duo
de guitarra i oboè.
Val a dir que en Xavier Díaz és un gran guitarrista, enamorat del seu
instrument, i el treballa a fons, amb una sensibilitat extrema. Quan es va presentar al concurs, a l’hora de deliberar el jurat, el mestre Ros-Marbà comentava
que havia fet més música ell sol que tots els altres finalistes junts.
Aquest curs l’està passant a Suïssa, punt de trobada mundial de tots els virtuosos guitarrístics, per assolir aquells nivells reservats només a uns quants escollits.
Ha tingut la delicadesa de triar un programa amb totes les obres escrites originalment per a guitarra, excepte la de Bach. I ha inclòs aquest compositor com
a mostra de la màxima dificultat.
Pel que fa al programa, us haig de dir que quan vaig sentir, amb motiu del
concurs, l’obra primera de la segona part, a mi se’m va fer un xic difícil d’entendre. Parlant-ne amb una senyora del meu costat, organitzadora de festivals
des de fa temps, em digué: «Hem de tenir present el paisatge de Burgos, molt
diferent del nostre Mediterrani. I això ajuda a comprendre.»
Ahir mateix, a la mitja part, un senyor que havia vingut de Barcelona amb
un grup de nou persones, em comentava sobre en Xavier Díaz: «Tot ell respira
humanitat, integritat, no hi ha ni un gest de més, s’aprofita tot, és tot carn.»
Tenim entre nosaltres en Jaume Cabré, un dels novel·listes actuals més importants, antic professor de literatura del nostre artista –el millor, ens deia en Xavier–
. Avui, el professor tindrà el seu alumne tocant a l’escenari, per a ell i per a tots
nosaltres. Jo penso que, després del concert, l’admiració que sent l’alumne pel seu
millor professor es pot veure corresposta per la del professor envers l’alumne.
Després, com sempre, tindrem el refresc habitual. Recordem...
I ara us deixo amb aquest gran artista, guanyador del nostre concurs, que és en
Xavier Díaz.

INTÈRPRET
XAVIER DÍAZ
Guitarra
Neix a Barcelona. Cursa estudis superiors amb José Muñoz i, posteriorment, amb Arnaldur Arnarson,
que finalitza amb matrícula d’honor
i premi d’honor al Conservatori
Superior Municipal de Música de
Barcelona. Ha rebut classes a diversos cursos internacionals impartits
per Hopkinson Smith (interpretació
de música antiga), Manuel Barrueco, David Russell i Hubert Käppel (guitarra).
Actualment cursa el Solistendiplom
al Conservatori Superior de Basilea
(Suïssa) sota la direcció d’Oscar
Ghiglia.
Ha obtingut diversos premis, entre els quals cal destacar:
– Tres premis d’honor (Conservatori
de Terrassa, 1985 i 1987; Conservatori de Barcelona, 1990).
– Premi Catalana d’Edicions Musicals (Mataró, 1985).
– Premi Joventuts Musicals de Mataró (Mataró, 1985).
– Primer Premi al Concurs Internacional René Bartolí, categoria
«Excellence» (França, 1989).
– Primer premi al Concurs Paper
de Música de Capellades (1992).
A la seva activitat com a solista cal
afegir la col·laboració habitual amb
diversos grups de cambra, amb la

soprano M. Josep Besson, amb el
guitarrista J. A. Chic i amb el clarinetista J. Mira.
Ha actuat a nombrosos cicles i
festivals, entre els quals es destaquen
els realitzats al Palau Reial de Pedralbes (Barcelona), l’Antiguo Palacio de la Audiencia (Sevilla), al
Musée d’Art d’Orsay (París), al Lola
Montezsaal (Bad Brückenau), a les
Nits d’Estiu a la Massana (Andorra) i
a Nàpols.
Pròximament interpretarà el Concierto de Aranjuez, del compositor
espanyol Joaquín Rodrigo, amb la
Basler Symphonic Orchester, a la
Musiksaal des Stadt-Casinos de Basilea. També té previst tocar el mateix
concert a Catalunya, durant el mes
d’agost, amb la Jugend Symphoniker
Orchester de Munic.
Actualment és professor de guitarra a la Musikschule d’Altdorf,
Suïssa.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
JOHANN SEBASTIAN BACH
Preludi, fuga i allegro per a llaüt,
en Mi b major, BWV 998
Entre els anys 1717 i 1723, Bach va
compondre gran part de la seva música instrumental. Durant aquest període, anomenat període de Köthen,
Bach serví a la cort del príncep Leopold d’Anhalt-Köthen, les orientacions calvinistes del qual donaren
més profusió a la música profana que
a la sacra. L’obra per a llaüt de Bach
no va ser prolífica, però sí d’una gran
qualitat.
La composició que avui ens ocupa consta de tres moviments: preludi,
fuga i allegro, acollits sota el títol Prélude, que ja ens suggereix el caràcter
preludiant de tota l’obra i que ens
servirà d’obertura a aquest concert,
que en el cas present ha estat ordenat
de manera cronològica.
El fet que la naturalesa d’un instrument com el llaüt no permeti
mantenir la durada del so ni delimitar amb això una textura polifònica
clara, farà necessària la invenció d’un
llenguatge en què l’aternança de
sons de registres distants i de direccions oposades creï la il·lusió de
polifonia. Aquest llenguatge s’anomena style brisé (trencat) i fou molt
emprat pels llautistes del segle XVII.

Bach esdevingué un autèntic mestre
en la utilització d’aquest estil en les
seves obres instrumentals per a llaüt,
violí o violoncel, entre d’altres.
L’obra que sentirem permet observar aquestes característiques, concretament al preludi i a l’allegro, en
què una sola melodia acompanyada
d’un baix suggereix l’existència de diverses veus.
FERRAN SORTS
Fantasia per a guitarra, op. 30
Introducció, tema i variacions
sobre «La flauta màgica», op. 9
Dels compositors guitarristes que
coneixem dels períodes clàssic i preromàntic, Sorts és, sens dubte, el que
demostra tenir una formació musical
més àmplia. La seva educació, a càrrec
del pare Viola al Monestir de Montserrat, el portà a conèixer a fons la
música de Haydn. La tècnica de Sorts
es desenvolupa, doncs, dintre l’estil
clàssic vienès més refinat. Així com en
les primeres obres s’endevina la
influència latent de Mozart i Haydn,
en treballs posteriors podem observar
la tendència cap a un llenguatge més
proper al preromanticisme (sabem
que més d’un cop se’l va qualificar
com el Beethoven de la guitarra).

L’obra de Sorts conté peces
d’una gran ambició, com les sonates
o les fantasies, així com una gran
producció de música de saló (valsos,
masurques) deguda, en molts casos,
a exigències editorials i dedicada
generalment a dames de l’alta societat francesa.
Cal destacar la seva valuosa collecció d’estudis, que encara avui s’utilitza en la formació dels guitarristes.
Sorts no va compondre exclusivament obres per a guitarra. Al seu
catàleg també apareixen obres per a
orquestra, ballets, una òpera i col·leccions de cançons amb acompanyament de guitarra o de piano.

Les dues obres que avui sentirem
estan escrites seguint l’esquema del
tema amb variacions. Aquest gènere
va ser molt emprat pels compositors
de l’època perquè es tractava d’una
música de fàcil assimilació, molt apta
per un públic format per membres
de la burgesia de final del segle XVIII
i principi del XIX, àvids de comprar
cultura, però que no els venia de tradició com a l’antiga aristocràcia.
És interessant posar esment en els
diversos efectes orquestrals que fa servir l’autor, sobretot a la Fantasia, opus
30, a la Introducció i a l’allegro final, que
demostren una gran habilitat a l’hora
d’aprofitar els recursos instrumentals.

S EGONA PART
ANTONIO JOSÉ
Sonata per a guitarra
Antonio José Martínez Palacios (artísticament se servia només dels seus
dos noms de pila) mor a Estépar –
un poblet de les rodalies de Burgos– el diumenge 11 d’octubre de
1936, afusellat per la milícia falangista, que l’havia pres dos mesos
abans.
Per les informacions biogràfiques
veiem en Antonio José un home de
cultura, un músic d’orientació decididament europea, pertanyent a aquell
corrent d’artistes espanyols que s’identifiquen idealment amb models
com Pablo Picasso, Manuel de Falla o

Federico García Lorca. Encara que
no de manera continuada, havia
estudiat a Madrid (entre el 1920 i el
1925) per completar els estudis iniciats a Burgos, i va estar a París els
anys 1925 i 1926.
Al costat d’això ens trobem que
les tasques laborals que desenvolupà
foren massa modestes tenint en
compte la seva preparació i la seva
elevació artístiques.
A Madrid, Antonio José coneix i
veu amb freqüència García Lorca,
Salvador Dalí i Adolfo Salazar, i fa
una estreta amistat amb el conegut
musicòleg i crític José Subirá (1882
- 1980). Fou el mateix Subirá l’impulsor dels primers passos del músic
de Burgos en l’àmbit nacional. Es
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tractava de trencar el silenci que la
crítica madrilenya oposava al jove
compositor, la qual intentava amb
aquesta actitud afavorir autors
menys dotats que s’amagaven i es
protegien sota una estètica conservadora. Tot i això, les composicions
simfòniques, corals i pianístiques del
jove començaven a fer-se notar. I
llavors la guerra civil fou implacable
amb aquells exponents favorables a
la hispanidad d’inspiració cosmopolita i de cultura universal.Va ser altre
cop Subirá, després de la mort del
compositor, l’únic historiador espanyol que esmentà Antonio José als
seus escrits, mentre una espessa capa
de silenci va cobrir gairebé durant
mig segle tota la música de l’autor.
L’any 1980 apareix un petit volum dedicat a la biografia i l’estudi
de l’obra d’Antonio José. El pròleg
és del mateix Subirá, ja proper a la
mort, i en ell reivindica el lloc que
correspon al compositor en la història de la música espanyola del
segle XX. En aquest mateix escrit, el
musicòleg refereix l’afirmació de
Maurice Ravel: «Antonio José arribarà a ser el gran músic espanyol del
nostre segle» (extret del comentari a
la primera edició de l’obra, 1990,
d’Angelo Gilardino).
La Sonata per a guitarra va ser acabada a Burgos el 23 d’agost del
1933. A diferència dels compositors
nacionalistes de principi de segle,
que s’inspiraven en el folklore espanyol i buscaven un llenguatge
musical que s’identifiqués amb el

llegat cultural popular, Antonio José
treballa amb un material d’orientació cosmopolita, i aquesta sonata representa una de les fites en l’obra
del compositor. La peça té un caràcter marcadament simfònic i gran
dramatisme al primer i a l’últim
moviment.
El minuet ja és, per si mateix,
una dansa lleugera que tradicionalment és el moviment de descans de
la suite. En aquest cas, utilizant el
patró rítmic del minuet, Antonio
José ens fa una «broma harmònica»:
presenta una harmonia fluctuant, de
naturalesa modulant. La peça suggereix un aire desenfadat.
La pavana és tradicionalment una
dansa lenta, de possible origen espanyol i que es remunta a l’Edat
Mitjana. Aquesta peça té el caràcter
pesant de la dansa antiga i no deixa
de sorprendre’ns trobar-la entre els
moviments d’una sonata. La textura
que utilitza el compositor aquí és
etèria. Fa servir registres distants, la
qual cosa dóna la impressió d’espai
interior. En aquesta peça podem
observar una possible al·lusió a
Maurice Ravel.
L’allegro con brio és un rondósonata. Els episodis són repeticions
literals del primer moviment (flashback). Ens poden cridar l’atenció els
rasgueados que articulen aquest últim
moviment. Observeu que aquest
recurs és emprat com una exigència
expressiva més que no pas com a
voluntat d’aplicar una tècnica popular típicament guitarrística.

JOAQUÍN TURINA
Homenaje a Tàrrega,
per a guitarra, op. 69
Ráfaga, per a guitarra, op. 53
Així com l’escola clàssica vienesa va
superar les fronteres nacionals del
món sonor, tot eliminant l’estricta
divisió entre els estils italià i francès
i tendint cap a un llenguatge cosmopolita, els compositors de mitjan
segle XIX en endavant comencen a
reivindicar un idioma nacional.
A Rússia es destaca el «Petit grup
dels cinc grans» (entre els quals
comptem Balakirev, Mussorgski,
Borodin, Rimski-Kórsakov i Cui).
A Bohèmia trobem Smetana i
Dvor̆ák. A Espanya són Granados,
Albéniz, Falla i Turina els que operen com a constructors d’una arquitectura sonora específicament
ibèrica.

Penetrar en els secrets de la música popular ibèrica significa girar-se
vers la guitarra. Sembla lògic, doncs,
que el compositor que ens ocupa
hagi compost diverses peces per a
aquest instrument –sota la instigació
d’Andrés Segovia, que ja anava conquerint els escenaris internacionals
dels anys vint.
Les dues obres que escoltarem
són treballs que no poden negar el
seu origen folklòric.
L’Homenatge a Tàrrega, opus 69,
escrit el 1932, retroba els elements
regionals i nacionals típics espanyols:
Garrotín i Soleares, danses flamenques
en compàs 2/4 i 3/4, respectivament, que són dedicades al creador
de la tècnica moderna de la guitarra,
Francesc Tàrrega. Ráfaga, opus 53,
pertany a la música de gènere programàtic (1930). Turina desencadena
una tempesta que culmina en els trèmolos de la guitarra.
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EL PROFESSOR JAUME CABRÉ ES DISPOSA
A ESCOLTAR, DES DE LA PRIMERA FILA,
EL SEU ANTIC ALUMNE

EN XAVIER DÍAZ COMENTA
UNA DE LES OBRES QUE TOCARÀ

ARTICLE DE CAROLINA RIBA PUBLICAT A
DIARI D’IGUALADA, EL DIA 19 DE MAIG DEL 1993
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Montserrat Cervera
i Marco Fiorini, violí
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PART

Sonata per a dos violins,
en Mi menor, op. 3/5

JEAN-MARIE LECLAIR

Allegro ma poco — Gavotte. Andante grazioso — Presto

Duo per a dos violins,
en Mi major, op. 46/2, G. 64

LUIGI BOCCHERINI

Allegro giusto — Larghetto — Minuetto. Allegretto
Rondo. Moderato

S EGONA
Sonatina per a dos violins,

PART

ARTHUR HONEGGER

en Sol major, H. 29
Allegro non tanto — Andantino — Allegro moderato

Duo concertant per a dos violins,
en Sol menor, op. 57/1

CHARLES DE B ÉRIOT

Moderato — Adagio moderato — Rondo. Allegro con spirito

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest Paper de Música núm. 20.
Com sempre us estem molt agraïts que ens acompanyeu en aquestes sessions,
aquesta vegada molt especials.
Per dues raons: una, perquè tenim una formació d’instruments poc habitual
com és un duo de violins. No sé pas si en el futur se’ns presentarà una altra
ocasió per escoltar-los; l’altra és que tenim en els concerts de les Quatre
Estacions, reservats a joves valors, una primera figura reconeguda mundialment,
com és la gran violinista Montserrat Cervera, juntament amb el seu fill,
Marco Fiorini.
De fet, aquest Paper de Música l’havia de fer un trio de joves italians, del
qual forma part en Marco. En canviar jo de dates per raons familiars i no poder
venir el trio, Marco Fiorini em va oferir l’oportunitat de venir a tocar amb la
seva mare, i no la vaig voler desaprofitar.
Avui, doncs, podrem gaudir de l’art d’aquesta gran violinista que és
Montserrat Cervera, tocant amb el seu fill, Marco Fiorini, que tot i essent jove,
ja va pel mateix camí que la seva famosa mare, per arribar, com ella, a les cotes
més altes.
Després, com sempre, el refresc habitual, que, si el temps ens acompanya,
podrem fer al jardí.
Recordem...
Res més! Que passeu una bona vetllada amb aquests grans artistes que són
Montserrat Cervera i Marco Fiorini!

INTÈRPRETS
MONTSERRAT CERVERA
Violí
Va iniciar la seva activitat a Barcelona, com a alumna de Joan Massià,
i es va perfeccionar a Roma amb
Remy Principe i a l’Accademia Chigiana de Siena amb George Enescu.
El 1955 va guanyar, formant duo, la
primera medalla de plata al Concurs
Internacional de Ginebra.
Ha alternat amb èxit l’activitat
com a solista desenvolupada a importants sales europees (Queen Elizabeth Hall a Londres, Santa Cecília
a Roma, Palau de la Música Catalana
a Barcelona, etc.) i amb directors
consolidats (Pradella, Giulini), amb la
música de cambra (I Musici, Quartetto
Carmirelli, Quartetto Brahms i Quintetto Boccherini).
Ha actuat a les ciutats més importants d’Amèrica i d’Europa (Roma,
Londres, París, Berlín, Nova York,
Montreal, Los Angeles, etc.) i ha enregistrat per a importants cases discogràfiques com La Voce del Padrone,
Decca, Philips, premiades amb el
Gran Prix du Disque Charles Cros
de París.
Recentment ha tingut un gran
èxit, fent duo, a Romania, Espanya,
Itàlia, Grècia i Amèrica del Sud. Compagina l’activitat concertística amb la
docent i imparteix cursos de perfeccionament a Itàlia i a l’estranger.

MARCO FIORINI
Violí
Va estudiar primer amb la seva mare,
Montserrat Cervera, i després amb
Mila Costisella, amb la qual es diplomà al Conservatori Santa Cecília de
Roma, tot obtenint les màximes
qualificacions i guanyant el premi
A. Marchi i un recital a la Sala Curci
de Nàpols.
Ha estudiat música de cambra
amb Hatto Beyerle i amb Emanuel
Hurwitz a Lerici i ha estat alumne
de Pavel Vernikov als cursos de perfeccionament de Portogruaro, en
l’àmbit dels quals, l’estiu del 1990, va
guanyar la beca destinada al millor
solista.
Ha col·laborat amb l’Orchestra
Internazionale d’Itàlia i els Solisti
Italiani i actualment és membre del
Quintetto Boccherini. Com a primer violí o com a solista ha actuat a
Finlàndia, Espanya, Itàlia i Amèrica
del Sud.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
JEAN-MARIE LECLAIR
Sonata per a dos violins,
en Mi menor, op. 3/5
Jean-Marie Leclair, abans de ser violinista, era un excel·lent ballarí, i és
així com inicià la seva carrera artística convidat al teatre Regio de Torí,
el 1722. L’estada en aquesta ciutat li
va permetre conèixer el famós violinista italià G. B. Somis, el qual reconegué el seu gran talent i el va
encoratjar a començar una nova carrera dedicada al violí. Molt aviat
esdevingué famós i voltà per tot Europa fins als 46 anys. Llavors tornà
definitivament a París, on va fer una
vida molt solitària i misteriosa fins al
1764, quan morí assassinat al barri de
mala anomenada en el qual vivia. Famós per la seva tècnica precisa i pel
seu estil elegant, és considerat el fundador de l’escola de violí francesa.
La Sonata en mi menor, opus 3/5 per
a dos violins és una de les seves peces
més conegudes. El primer moviment, allegro ma poco, està caracteritzat per dos breus i diferents temes en
contrast: el primer, en Mi menor,
molt tens i inquiet, és una espècie de
cànon en el qual els dos violins sembla que es persegueixen; el segon, en
Sol major, és rítmic i majestuós.
Aquests dos temes estan desenvolu-

pats amb molta fantasia fins a la reprise
final. En el meravellós segon temps,
gavotte: andante grazioso, es fonen
miraculosament les dues ànimes
artístiques de Leclair: la de músic i la
de ballarí. Escoltant aquesta melodia
de ritme regular i fàcil, ningú no tindrà gens de dificultat a imaginar, o
més ben dit, a tornar a evocar les
reverències aristocràtiques a la cort
del rei Lluís de França. La sonata s’acaba amb un presto que, malgrat posar
a dura prova la tècnica dels intèrprets,
no perd ni un instant tota l’elegància
i la capacitat expressiva que caracteritzen l’obra de Leclair.
LUIGI BOCCHERINI
Duo, en Mi major, op. 46/2, G. 64
Luigi Boccherini va iniciar els estudis a Lucca amb el seu pare, que era
contrabaixista, i els va continuar a
Roma durant quatre anys. De molt
jove començà a tocar amb importants orquestres a Lucca, Viena i Itàlia del nord, i el 1764 va formar un
quartet amb Manfredi, Nardini i
Cambini: aquest és el primer quartet de corda professional del qual
tenim notícia. Després de viure un
any a París, on obtingué un gran
èxit, es va traslladar definitivament
a Madrid (1768) al servei de l’infant

Don Luis, germà del rei. Des d’aquest moment començà la seva gran
producció de música de cambra
dedicada principalment al quintet
de corda (amb dos violoncels), formació inusual que Boccherini ha
sabut utilitzar com ningú més i que
està lligada a la seva fama. Amb la
mort de l’infant Don Luis va començar un període de dificultat caracteritzat per encàrrecs de curta
durada, entre els quals es destaquen
els serveis per a Guillem II de
Prússia i per a Luciano Bonaparte,
ambaixador de França a Madrid. El
comiat d’aquest últim, el 1802, va
causar la seva decadència, irreversi-

ble fins a la mort, que el va sorprendre enmig de la solitud i de la
pobresa.
El Duo en Mi major, opus 46, núm. 2
és un alegre joc en el qual els dos
violins són tractats sempre amb la
mateixa importància, perseguint-se
en els seus ràpids passatges virtuosos;
així, a l’allegro giusto inicial i al moderato final, és fàcil reconèixer la facilitat inventiva i la fantasia típiques de
les seves obres. En canvi, al segon
temps, larghetto, trobem una mica de
melangia quasi romàntica que deixa
veure la melodia del primer violí i
que és ràpidament superada pel frívol minuetto.

S EGONA PART
ARTHUR HONEGGER
Sonatina per a dos violins,
en Sol major, H. 29
El compositor suís Arthur Honegger
va estudiar a Zuric i a París i va tenir,
entre els seus mestres Vincent d’Indy.
Partint de la influència impressionista
de Debussy i de Ravel, i a través de
l’experiència de Schönberg i d’Stravinsky, Honegger va elaborar el seu
propi llenguatge que el va portar a
dissociar-se del «Grup dels sis» del
qual ja formava part juntament amb
D. Milhaud, G. Auric, F. Poulenc,
L. Durey i G. Tailleferre des del 1916
i que es proposava, principalment, renegar de l’experiència impressionista
i romàntica. Honegger va recuperar,

en canvi, alguns procediments temàtics i tímbrics de Debussy, tot
unint-los magistralment amb la seva
sensibilitat contrapuntística que s’inspirava en Bach, el seu model suprem.
Entre les seves obres recordem les
últimes tres simfonies (Liturgique, Deliciae i Di tre re), Pacific 231 per a orquestra i la immensa producció coral.
La Sonatina per a dos violins representa perfectament l’esperit i el
llenguatge típics de Honegger i és,
sens dubte, una demostració d’habilitat creativa per les varietats tímbriques i dinàmiques que aconsegueix
obtenir de dos violins sols.
El primer moviment, allegro non
tanto, està caracteritzat per un primer
tema molt incisiu que, exposat inicialment pel primer violí i després pel
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segon, es dissol aviat en un passatge
que porta al segon tema, molt esfumat i ambigu; a partir d’aquí el desenvolupament fon aquests dos elements
diferents i els presenta en contínua
metamorfosi fins al retorn del primer
tema finalment decidit, grandiós, en
el qual els dos violins semblen multiplicar-se pels jocs polifònics i tímbrics
als quals donen vida. El segon temps,
andantino, és el resultat meravellós de
la interiorització de l’experiència
impressionista per part del compositor suís. Comença el primer violí sol
tocant un acompanyament lent, repetitiu, obsessionant, que l’avanç cromàtic i dissonant de la seva melodia fa
encara més angoixant; el tema està
exposat pel segon violí, també indecís
i cromàtic. Els dos violins s’intercanvien més vegades els fragments temàtics, però, mentre el tema principal
varia contínuament, l’acompanyament resta obstinadament igual. A la
part central compareix un raig de sol,
i el primer violí canta una melodia
serena, despreocupada, una mica arabesca, sostinguda per l’acompanyament viu del segon. Però aviat aquest
episodi està destinat a ser envoltat per
l’atmosfera obscura i dolorosa del
tema inicial. El color esfumat d’aquest
andantino és evidenciat per la utilització de les sordines. A l’últim moviment apareix el model barroc, en el
qual s’inspira sempre Honegger, tot
elaborant el cromatisme en una clau
rítmica que li permet desenvolupar
tot aquest moviment sobre els principis del cànon.

CHARLES

DE

BÉRIOT

Duo concertant per a dos violins,
en Sol menor, op. 57/1
El violinista i compositor CharlesAuguste de Bériot fou deixeble de
Viotti i de Baillot. Començà molt jove una gran carrera de solista que el
portà a tocar a tot Europa. El 1840 es
traslladà definitivament a Brussel·les,
on ensenyà al conservatori. Malauradament es posà malalt de paràlisi i es
tornà cec: va haver de retirar-se de
l’activitat el 1852. Violinista excel·lent, és considerat el fundador
de l’escola de violí belga i fou mestre d’Henry Vieuxtemps.
El Duo concertant en sol menor, opus
57 núm. 1, és un típic exemple de la
producció dels violinistes romàntics
(Spohr, Wieniawski). Pensat en clau
de solista, diferencia profundament
els rols dels dos violins: el primer està
dedicat a la part virtuosa, i el segon,
a la d’acompanyament. Però no per
això perd el seu interès. El primer
moviment, moderato, està compost
essencialment per tres motius musicals: un primer grandiós, heroic; un
segon molt dolç, líric; i un tercer
d’habilitat tècnica. El segon moviment, adagio moderato, és una romàntica serenata que a poc a poc
s’escalfa, s’apassiona, per tornar una
altra vegada a la serenitat inicial. Al
final, el rondo: allegro con spirito, amb
ritmes forts i vius, de síncope, que
recorden les danses hongareses, tanca
amb gran efecte el duo.

R ECULL G RÀFIC
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LA MARE CONTEMPLA, FELIÇ, EL SEU FILL

LA NOSTRA AMIGA MONTSE CORRAL

ARTICLE
DE JOSEP MASSANA,
VIOLINISTA, PUBLICAT A
DIARI D’IGUALADA,
EL DIA 16 DE JULIOL DEL 1993

LA NÚRIA I EN JULI PARLANT
DURANT LA MITJA PART

L’AMIC MIQUEL MASIP TAMBÉ ENS AJUDA
A LA PREPARACIÓ DEL REFRESC

DIARI D’IGUALADA,
DIA 23 DE JULIOL DEL 1993

C a p e l l a d e s, 2 4 , 2 5 i 2 6 d e s e t e m b r e d e l 1 9 9 3

N Ú M E RO
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C O N C E RT
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TA R D O R

Trio Werther
QUERALT ROCA, clarinet
ALBERT GUMÍ, corno di bassetto
EULÀLIA VALLS, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Peça de concert, per a clarinet, corno
di bassetto i piano, en Re menor, op. 114

FELIX MENDELSSOHN

Presto
Andante
Allegretto grazioso

Trio amb piano, en Re menor, op. 49
II. Andante con moto tranquillo

FELIX MENDELSSOHN
Arranjament del TRIO WERTHER

Trio per a clarinet, corno di bassetto i piano
Grave
Allegro
Lento. Allegro deciso

ENRIC PALOMAR

S EGONA PART
Dansa eslava, en Sol menor, op. 46/8

ANTONÍN DVOR̆ÁK
Arranjament de J. RAE

Tres joves compositors catalans:
Divendres: Allegro de concierto (estrena)
Dissabte: Tango de l’amant fidel
Diumenge: Cantionis Modalis

CONRAD SETÓ
VÍCTOR VALLS
CARLES GUMÍ

Matinal (sardana) per a clarinet,
corno di bassetto i piano, op. 113
Invitació a la dansa, en Re b,
op. 65
Peça de concert per a clarinet, corno
di bassetto i piano, en Fa menor, op. 113

TERESA BORRÀS
CARL MARIA VON WEBER
Arranjament d’A. GUMÍ

FELIX MENDELSSOHN

Allegro con fuoco — Andante — Presto

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts! Us estem molt agraïts per acompanyar-nos en aquestes
sessions tan grates per a nosaltres.
Amb aquests concerts de Tardor complim 5 anys de Paper de Música i, per
celebrar-ho, tenim el Trio Werther, format per unes persones entranyables i
conegudes, l’Albert i la Queralt, que hem escoltat com a duo de clarinets fent
les delícies del públic, amb filigranes de matisos, perfectament compenetrats, amb
un jazz ple de subtileses... Ells, juntament amb l’Assumpta Mateu i en
Francisco Poyato, van guanyar el primer Concurs per a la Promoció de Joves
Intèrprets, que organitzem cada any –aquest ja en la seva quarta edició–, i per
això havien estat diverses vegades en aquell menjador.
Ja els tocava d’actuar en aquesta sala i en l’avinentesa del nostre cinquè aniversari! A més a més, heu de saber que l’Albert i la Queralt han estat escollits d’entre
els millors músics joves per anar a representar el nostre país a Rússia.
Però aquesta vegada vénen amb una formació nova per a nosaltres: al duo, s’hi
ha afegit l’Eulàlia Valls, pianista, que vàrem tenir l’oportunitat de conèixer durant
les sessions del primer any de Paper de Música. I ells tres formen el Trio Werther.

Com a trio ens porten un programa molt variat, incloent obres de joves compositors del país, que, juntament amb els gran noms de sempre, ens faran passar
una estona molt agradable, amb una segona part amb moments divertits.
També per celebrar aquests 5 anys tenim dues novetats:
Hem relligat un llibre amb paper del Museu que deixem a la disposició del
públic, per a qui vulgui escriure-hi alguna idea, sensació o sentiment que li hagi
inspirat el concert.
L’altra és que estrenem un bon equip d’enregistrament. Us demanem disculpes per la inconveniència d’aquests dos micros: mirarem de trobar una solució
més airosa.
Divendres passat, els de Catalunya Música van venir a enregistrar aquest
concert. No volem acabar sense expressar-los també el nostre profund agraïment
per l’ajut que suposa per als músics, en molts aspectes, el fet que vinguin a
enregistrar-los en aquesta sala.
Atès que avui tenim dos dels compositors joves del programa, l’Enric
Palomar i en Carles Gumí, volem felicitar-los per l’èxit com a compositors
però també volem dir-los que tenen molta sort que les seves obres siguin executades per formacions d’una qualitat tant excel·lent com el Trio Werther.
Avui tenim entre nosaltres també la família Gumí-Prat al complet: els dos
fills estan en el programa: en Carles com a compositor i l’Albert, juntament amb
la seva muller Queralt, com a intèrprets. Per això, l’enhorabona!
I acabem demanant-vos com sempre, però més que mai per a la millor qualitat de l’enregistrament: si algú porta un rellotge amb alarma, per favor, que la
desconnecti mentre dura el concert; aquell qui vulgui desembolicar un caramel,
preguem ho faci durant els aplaudiments o a l’entreacte.També demanem que
no es fumi dins la sala. Després acabarem amb el refresc habitual.
Moltes felicitats a tots per aquest cinquè aniversari i que per molts anys ens
puguem anar trobant plegats al voltant d’aquestes sessions!
Amb nosaltres, per gaudir, el Trio Werther.
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INTÈRPRETS
TRIO WERTHER
Creat el 1990, el Trio Werther neix
amb la voluntat d’aportar una veu
original dins del món de la música
de cambra. La peculiar instrumentació del grup, unida a un desig comú
de viure amb intensitat l’experiència musical, marquen la seva personalitat artística.
Els seus components s’han format tant a Catalunya com a diferents centres musicals europeus, on
han obtingut el més alt reconeixement per les seves qualitats interpretatives.
D’ençà de la seva constitució
han actuat en nombrosos cicles i
festivals d’arreu de Catalunya –Barcelona, Torroella de Montgrí, El
Vendrell, Manresa...–, on han merescut un gran èxit de públic i de
crítica. Arran de la seva participació
en el Stage Internacional de Música
de Cambra (1992) de Torrebonica,
van ser seleccionats per dur a terme
una gira de concerts per l’Estat
espanyol.
Les característiques del grup
poden oferir un programa molt
especial, d’un gran atractiu musical
que, a més de la seva originalitat,
permet posar a l’abast del públic
unes obres poc divulgades.

QUERALT ROCA
Clarinet
Nada a Berga el 1966. Estudis musicals a l’Escola de Música de Berga,
posteriorment al Conservatori Superior de Música de Barcelona amb
Juli Panyella –premi d’honor de grau
mitjà de clarinet (1986) i premi d’honor de música de cambra (1989)–.
Amplia coneixements al Conservatori Nacional de Nice amb Michel
Lethiec on aconsegueix el primer
premi de perfeccionament de clarinet
amb les més altes mencions.
El 1988 obté la plaça de primer
clarinet a l’Orquestra Simfònica del
Vallès. Interpreta nombroses vegades
el Concert per a clarinet i orquestra de W.
A. Mozart, acompanyada per aquesta
formació, per l’Orquestra Catalana
de Concerts i per l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà. Actualment
és integrant de nombrosos grups de
cambra, amb els quals ha guanyat els
segons premis del 1r Concurs Ciutat
de Manresa i de la VII Mostra de la
Generalitat de Catalunya.

QUERALT ROCA

ALBERT GUMÍ
Corno di bassetto
Nat a Barcelona el 1965. Estudis al
Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona amb Juli Panyella –premi d’honor de grau elemental (1983) i grau mitjà (1985) de
clarinet– i al Conservatori Nacional
de Niça amb Michel Lethiec –primer
premi de perfeccionament de música
de cambra i primer premi de perfeccionament de clarinet amb les més
altes mencions (1990).
Obté també el segon premi del
Primer Concurs de joves clarinetistes
de Catalunya (1984), el primer premi
de música de cambra i el premi especial a la millor interpretació de Mozart
al IV Concurs Internacional Citta di
Tradate (Milà, 1989).
Ha fet concerts arreu de Catalunya, Espanya, França, Rússia, Itàlia i
Alemanya, com a integrant de diferents formacions de cambra, com a
solista o col·laborant amb prestigioses
orquestres.

ALBERT GUMÍ

Duu a terme una intensa labor
pedagògica en què destaca la publicació de diversos llibres de temàtica
musical.

EULÀLIA VALLS
Piano
Nada a Barcelona el 1962. Realitza
tots els seus estudis musicals al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, on l’any 1988 obté
menció d’honor de grau superior de
piano. Posteriorment segueix estudis
de perfeccionament amb Frédéric
Gevers a Anvers (Bèlgica), H. Costa
(Salzburg, Àustria) i G. Sebök.
Entre el 1984 i el 1987, fou membre integrant de la Joven Orquesta
Nacional de España (JONDE).
Com a solista i com a integrant
de diferents grups de cambra ha actuat arreu de Catalunya, França, Bèlgica i Àustria.
Ha enregistrat per a Catalunya Ràdio i Ràdio Nacional.

EULÀLIA VALLS
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
FELIX MENDELSSHON-BARTHOLDY
Juntament amb Chopin, Schumann i
Schubert, Mendelssohn és un dels
puntals del Romanticisme de la primera meitat del segle XIX.
Va néixer en una família d’alt
nivell cultural i econòmic, fet que li
va permetre desenvolupar molt ràpidament els seus excel·lents dots per a
la música. Abans dels 15 anys ja havia
escrit quinze simfonies, una òpera
i moltes altres petites obres que, tot i
que són peces de joventut, ens mostren la seva gran facilitat a l’hora de
compondre. Entre els 20 i els 24 anys
va viatjar per Europa donant a conèixer les seves composicions. Fou especialment valorat a Anglaterra, país en
què va estrenar moltes de les seves
composicions. Posteriorment es va
instal·lar a Düsseldorf, i als 36 anys va
establir-se com a director dels concerts de la Gewandhaus de Leipzig.
La música de Mendelssohn pot
ser qualificada de clàssica i romàntica
al mateix temps: clàssica per la concepció de la forma i romàntica pel
tractament de les sonoritats com a
mitjà d’expressió. Reflex del que va
ser la seva vida, les seves obres són
normalment lluminoses, perfectament escrites i extremadament belles;
en elles mai no trobem un esbós de
patetisme. És la música d’un home
que visqué allunyat del sofriment.

Peça de concert en Re menor, op. 114
Peça de concert en Fa menor, op. 113
Les dues obres són fruit de l’amistat
del jove Mendelssohn (que aleshores
tenia 22 o 23 anys) amb Heinrich
Baerman i el seu fill Carl, intèrprets
de clarinet i corno di bassetto respectivament. Pensades en primera
instància per ésser interpretades en
la intimitat d’un sopar, ràpidament
es van convertir en el repertori cabdal dels Baerman, que les tocaren
arreu d’Europa aconseguint sempre
un gran èxit.
El seu caràcter és fresc, extrovertit, virtuosístic... són un fidel reflex
de la música anomenada de saló
escrita durant el primer romanticisme centreuropeu.
Trio amb piano en Re menor, op. 49
Andante con moto tranquillo
Originalment per a violí, violoncel i
piano, aquest Andante és el segon
moviment d’una de les peces més
rellevants de l’obra cambrística de
Mendelssohn: el Trio opus 49. La
transcripció per a clarinet, corno di
bassetto i piano ens mostra la versatilitat dels instruments i les possibilitats
expressives d’una combinació tan atípica com la que ens presenta el Trio
Werther (semblants a les d’un trio de
corda i piano, però amb instruments

de vent). L’Andante segueix un esquema A-B-A en el qual la part central,
apassionadament expressiva, contrasta
amb la serena melodia inicial.

Conrea el món del jazz fent
nombrosos arranjaments per a formacions diverses. És professor d’harmonia a les escoles Aula-7, Taller de
Músics i Virtèlia.

ENRIC PALOMAR
Comença els seus estudis musicals al
Conservatori Superior de Barcelona, on estudia piano i harmonia.
Posteriorment fa contrapunt a l’Escola de Música de Barcelona i al
Conservatori de Badalona amb el
compositor Benet Casablancas. També ha treballat elements de composició amb Joan Albert Amargós i
Lluís Vergés. En l’actualitat compon
habitualment per a diferents grups
de cambra.

Trio per a clarinet,
corno di bassetto i piano
El Trio per a clarinet, corno di bassetto i piano és una obra encarregada pel
Trio Werther, al qual està dedicada.
Està plantejada en tres moviments: un
grave inicial, molt contrapuntístic en
forma de cànon, un segon moviment
allegro, molt vigorós rítmicament, i un
tercer moviment, lento-allegro deciso, on
el corno, després de les cadències del
piano i del clarinet, exposa un tema
que serà l’eix de tot el moviment.

S EGONA PART
ANTONÍN DVOR̆ÁK
Fill del carnicer i taverner del poble,
durant la seva infantesa ajudà el seu
pare en l’ofici.
Contactà amb la música a través
dels grups folklòrics que venien a
tocar en les festes majors del seu
poble. Va aprendre a tocar el piano,
l’orgue i el violí, i quan tenia 21
anys aconseguí una plaça de violinista en el Teatre Nacional de Praga.
Gràcies a això va començar a disposar de temps per a la composició.
Més tard aconseguí un càrrec com a
organista, i les seves obres orquestrals
van donar-li una notable fama.

Del 1892 al 1895 fou convidat a
dirigir el Conservatori Nacional de
Nova York. Al seu retorn fou nomenat director del Conservatori de
Praga.
La seva obra és extensa: nou òperes, obertures, concerts, simfonies,
molta música de cambra, cançons,
obres corals... Es destaca per l’harmonia característica fortament influenciada per la música txeca i eslava
i per la música nord-americana des
del seu viatge al Nou Continent.
Se’l considera un dels promotors
del que anomenem escoles nacionalistes de la segona meitat del segle
XIX.
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Dansa eslava, en Sol menor,
op. 46/8

VÍCTOR VALLS

La sèrie de danses eslaves opus 46
neix del desig de recuperar i portar
a la gran sala de concerts les melodies del folklore eslau. Originalment escrites per a dos pianos, foren
posteriorment orquestrades.
La transcripció per a trio de clarinet, corno di bassetto i piano conserva perfectament el clima i l’ambient
dels ritmes i les melodies populars
que tant d’èxit van aportar a Dvor̆ák.

Tango de l’amant fidel

CONRAD SETÓ
Allegro de concierto (estrena)
L’autor defineix la seva peça com «un
senzill i joiós homenatge al llenguatge
clàssic». En ella, un vitalista tema en
Re major s’anirà repetint periò-dicament (a la manera d’un rondó) intercalat amb clares referències a formes o
compositors d’estil escolàstic. L’obra
està dedicada (amb gratitud, admiració i simpatia) a tres músics que fan
del virtuosisme instrumental una feliç
forma de comunicació.

Obra fortament influenciada pels ritmes «calents» d’Amèrica del Sud.
Sense seguir estrictament l’estructura d’un tango, en la zona central trobem una clara influència d’una de les
havaneres més populars: «La paloma». Seguidament el compositor
presenta un ritme de «salsa» en el
que deixa les portes de la improvisació obertes als intèrprets. Tot un repte per a un grup de cambra «clàssic».
La peça, en la seva versió per a
clarinet, corno di bassetto i piano,
fou estrenada pel Trio Werther a Castell d’Aro el passat mes d’agost.

CARLES GUMÍ

I

PRAT

Cantionis Modalis
El títol de l’obra fa referència al plantejament estètic seguit pel compositor: Cantionis (cançó) pel tractament
dels instruments que dialoguen entre
ells com si cantessin cada un amb la
seva veu; modalis (mode) pel sistema
de composició basat en modes (tipus
de divisió d’una octava musical).
Són dues petites peces (lentràpid) pensades i dedicades al Trio
Werther, que les va estrenar el març
del 1993 en un concert realitzat al
Palau Macaya de Barcelona.

TERESA BORRÀS

I

FORNELL

Cursa estudis al Liceu de Barcelona
i amb el mestre Cristòfol Taltabull
(harmonia, contrapunt i composició). Amplia coneixements a l’Acadèmia Chigiana de Siena (Itàlia), en
la que és becada per estudiar piano i
composició. L’any 1979 rep una beca
per assistir al curs d’estiu de Santiago
de Compostel·la on treballa amb
Rodolfo Halfter.
Ha estat professora a les escoles de
música de Manresa i Mataró, i actualment és membre de l’Associació
Catalana de Compositors.
El diari El Sol ha dit del seu enregistrament discogràfic: «Pàgines ben
fetes que donen plaer als que les
escolten».
Matinal (sardana), op. 113
La música de Teresa Borràs ha sofert
una evolució durant els llargs anys de
la seva carrera. Sempre ha cregut,
però, en la inspiració com a font creadora seguida d’un desenvolupament.
Ha conreat les diferents tendències de la música del nostre segle:
atonalisme, bitonalisme, peus sense
compàs, grafies modernes...
La Sardana que avui escoltarem
representa una aproximació a les
arrels musicals del nostre país.
Exempta de llenguatges excessivament avantguardistes, es recolza en
l’harmonia, la melodia i el ritme del
folklore català.

CARL MARIA VON WEBER
Fill d’un actor i empresari, la seva
vida estigué lligada al teatre i a l’òpera. Se’l considera en aquest aspecte
l’artista que va establir les bases de
l’òpera nacional alemanya, tant pels
seus llibrets escrits en alemany en
una època en la qual predominava
l’italià, i inspirats en la història i llegenda nacionals, com per la seva
música en què es reflecteix el temperament i la tradició germànics.
Es destaquen les seves òperes Der
Freischütz (El caçador furtiu), Euryanthe i Oberon.
Fou també un virtuós del piano
que escrigué brillants obres per al
seu instrument. Dintre el seu catàleg
trobem, a més a més, música de
cambra, concerts per a diferents instruments amb acompanyament d’orquestra i dues simfonies.
La mort el va sorprendre en plena
etapa creativa a la ciutat de Londres
on havia anat per dirigir Oberon.
Invitació a la dansa, en Re b, op. 65
Originalment per a piano sol, aquesta peça és un dels més clars exponents
del virtuosisme de saló del principi
del segle XIX. Com indica el seu títol,
l’obra fa referència al ball: després
d’una introducció lenta en què els
instruments dialoguen assumint cada
un el paper d’un dansaire, Weber ens
presenta tot un seguit de valsos que
ens «conviden» a ballar.
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EN CARLES GUMÍ
ESTÀ SATISFET
PERQUÈ LA SEVA OBRA
HA ESTAT
BEN INTERPRETADA,
I PERQUÈ ESTÀ
AMB LA SEVA FAMÍLIA

EL COMPOSITOR ENRIC PALOMAR SALUDA
DESPRÉS DE LA INTERPRETACIÓ DE LA SEVA OBRA

LA PRIMERA PÀGINA DEL LLIBRE
FET AMB PAPER DEL MUSEU MOLÍ
PAPERER DE CAPELLADES

DEDICATÒRIA DE JAUME CABRÉ
EN EL LLIBRE DE PAPER DE MÚSICA

EN JOSEP MORA
ASSISTEIX HABITUALMENT
ALS CONCERTS
DE PAPER DE MÚSICA

SOM NOSALTRES, ELS QUE ESTEM AGRAÏTS!

C a p e l l a d e s, 2 1 , 2 2 i 2 3 d e g e n e r d e l 1 9 9 4
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Trio Art
NÚRIA TAULER, flauta,
ANA MOREIRA, violoncel,
i SÍLVIA VIDAL, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Trio per a flauta, violoncel i piano
núm. 29, en Sol major, Hob. XV:15

FRANZ JOSEPH HAYDN

Allegro — Andante — Finale. Allegro moderato

Trio per a flauta, violoncel i piano,
en Sol menor, op. 63

CARL MARIA VON WEBER

Allegro moderato
Scherzo. Allegro vivace
«Shepherd’s lament». Andante espressivo
Finale. Allegro

S EGONA PART
Sanctuarios
Trio per a flauta, violoncel i piano, H. 300
Poco allegretto
Adagio
Andante, allegretto scherzando

ANTONI OLAF SABATER
BOHUSLAV MARTINU°

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a
aquest Paper de Música
d’hivern número 22. Us
agraïm la vostra bona
companyia en aquesta tornada als concerts de les
Quatre Estacions fets amb
joves valors del país.
Per això avui està amb
nosaltres el Trio Art, que
hem tingut la sort de
conèixer per mitjà del
nostre concurs de l’any passat, del qual van ésser finalistes.
El Trio Art està format per Núria Tauler, flauta, Ana Moreira, violoncel
i Sílvia Vidal, piano, una formació que ens ve en aquesta sala per primera vegada en concert.
Elles formen part d’aquests joves professionals que van florint arreu, malgrat
unes circumstàncies generals poc favorables per poder-se donar a conèixer i tocar
davant de públic, cosa essencial per a ells. I tot i així tenen el valor i la il·lusió
per continuar treballant amb esforç per aconseguir aquelles sonoritats, aquells
matisos, aquella conjunció, tot plegat tan difícil, que fa de la música una art.
Ells són la primera i la raó més important, en tant que intèrprets, de l’existència d’aquesta sala. Se la mereixen, això i molt més.
A part de la indiscutible qualitat que representa arribar a finalistes del nostre
concurs, atesa la gran especialització i exigència del nostre jurat, el Trio Art té el
sentit de compondre un programa variat i assequible per fer-nos passar una vetllada molt agradable. Ja ho veureu!
No volem acabar sense expressar el nostre agraïment a Catalunya Música,
que, amb l’enregistrament d’aquest concert, col·labora a donar a conèixer
aquests joves artistes.
Després, el refresc habitual. Recordem... per gaudir d’una audició més perfecta tots plegats.
Ara, amb nosaltres el Trio Art.

INTÈRPRETS

NÚRIA TAULER

TRIO ART

Nascuda a Barcelona, comença els estudis musicals al Conservatori Superior de Música de Barcelona, on obté
el premi d’honor de flauta travessera
i, el 1987, el títol superior d’aquest
mateix instrument.
Des del 1987 fins al 1991 estudia a
París, a l’École Normale Supérieure
de Musique, becada pel Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció de Jean Ferrandis, obtenint el Diploma de Solista
(1988) i el Diploma Superior (1990).
També estudia piccolo amb Alain Menard al Conservatori «Charles Munch»
de París.
Ha col·laborat amb l’Orquestra
Simfònica del Gran Teatre del Liceu,
l’Orquestra Simfònica delVallès, i l’Orquestra Simfònica de les Balears.
Ha format part de l’Ensemble
Contemporain de Trappes, dirigit
pel compositor Bernard de Vienne,
realitzant amb aquest grup una tasca
d’investigació de la música contemporània francesa.

El Trio Art, format per Sílvia Vidal,
Núria Tauler i Ana Moreira, neix
l’any 1992 amb el desig de continuar
ampliant el repertori de música de
cambra.
El Trio Art ha participat en el Primer Curs de Música de Cambra de
Calonge i ha estat seleccionat pel V
Stage Internacional de Música de
Cambra de Bell-lloc (1993), organitzat per la Fundació «La Caixa», on
han rebut els consells d’André Marchand,Vicenç Prats i Marçal Cervera,
i els de Charles Tunnel, Marieke
Schneemann i Volker Banfield.
El Trio Art ha estat guardonat en la
IX Mostra de Música de Cambra
(1993), que organitza la Generalitat
de Catalunya, i finalista en la quarta
edició del Concurs per a la Promoció
de Joves Intèrprets que organitza
Paper de Música de Capellades.

LES TRES COMPONENTS DEL TRIO ART

Flauta

NÚRIA TAULER
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ANA MOREIRA

SÍLVIA VIDAL

Violoncel

Piano

Nascuda a Lisboa, inicia els estudis
de violoncel al Conservatori Nacional de Música d’aquesta ciutat, on
obté el títol superior.
Becada per la Fundació Calouste
Gulbenkian l’any 1984, es trasllada a
Barcelona per estudiar amb el professor Lluís Claret a l’Escola de Música de Barcelona. Actualment amplia els estudis amb el professor
Marçal Cervera.
Ha col·laborat amb l’Orquestra de
la Fundació Calouste Gulbenkian,
l’Orquestra de la Ràdio de Lisboa.
Ha estat membre de l’Orquestra de
Cambra del Palau de la Música Catalana, dirigida per J. J. Olives i
Gonçal Comellas.
Actualment és professora de violoncel al Conservatori de Música de
Badalona.

Nascuda a Martorell, als cinc anys
inicia els estudis musicals a l’Escola
Municipal de Música d’aquesta vila.
Posteriorment ingressa al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i continua els seus
estudis de piano sota la direcció de la
catedràtica Paula Torróntegui, obtenint les màximes qualificacions, així
com els premis d’honor de grau mitjà i superior.
Del 1989 al 1991, becada per la
CIRIT, estudia piano a l’Acadèmia
Franz Liszt de Budapest amb György
Nádor, música de cambra amb Agnès
Molnár i anàlisi musical amb Lasló
Dubrovay.
Ha assistit als cursos impartits per
Miquel Farré, Ramon Coll, Frédéric
Gevers, Claude Helffer i György Sebök.
Com a solista ha ofert nombrosos
concerts a Catalunya i Hongria i ha
enregistrat per a Ràdio Nacional
d’Espanya.

ANA MOREIRA

SÍLVIA VIDAL

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
FRANZ JOSEPH HAYDN
Trio per a flauta, violoncel i piano
núm. 29, en Sol major, Hob. XV:15
En la música de cambra de Haydn,
els trios per a piano, violí i violoncel no tenen menys importància
musical que els seus famosos quartets de corda.
Si són menys coneguts, és en gran
part per causa de l’aparent desequilibri entre els tres instruments. En
molts casos, es tracta d’obres per a
piano solo i violí solo amb acompanyament de violoncel, instrument
que queda normalment reduït a
doblar la mà esquerra del piano.
Els tres trios, núm. 28 (XV:16),
núm. 29 (XV:15) i núm. 30 (XV:17),
que Haydn va prometre a l’editor de
Londres John Bland, després d’una
visita d’aquest últim a Eszterhaza el
novembre del 1789, reemplacen, en
principi, però no pas obligatòriament, el violí per la flauta.
El Trio en sol major (núm. 29)
comença amb un allegro iniciat per sis
acords conclusius que formen cadència perfecta i que retrobarem també a
la fi d’aquest primer moviment.
L’andante en do major a 6/8 és una
forma lied A-B-A', on la secció central
B està en do menor i la secció A' és
una reexposició ornamentada d’A.

Quant al finale, dominat pel seu
tema inicial, és un rondó-sonata de
forma A-B-A-C-A' i coda.
CARL MARIA VON WEBER
Trio per a flauta, violoncel i piano,
en Sol menor, op. 63
Karl Maria von Weber era fill d’un
violinista que més tard esdevingué
director d’una companyia teatral itinerant. És per això que tota la seva
vida va estar orientada cap al teatre.
Creador d’òperes tan famoses com
Oberon i Der Freischütz, va ser considerat per Wagner l’iniciador d’una
veritable òpera nacional alemanya.
Però l’obra de Weber abasta també la música de cambra, de veritable
originalitat, no tant per la tècnica
musical com pel seu temperament.
Weber considerava que la formació
del trio era la «ideal» en la música de
cambra, unió de l’art i de la diversió.
El Trio en sol menor opus 63 està
compost de quatre moviments acabats el juliol del 1819 i dedicats al
doctor Jungh, músic amateur i excel·lent violoncel·lista.
El primer temps, allegro moderato,
de caràcter romàntic i de forma clàssica, comença amb un tema malenconiós quasi schubertià.
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L’allegro vivace és lleuger, i el tema
confiat a la flauta té un caràcter clarament virtuós. El tercer temps, andante
espressivo, titulat «El lament del pastor»
comença amb una melodia trista que

és l’adaptació d’una cançó popular,
«In Einem kühlen Grunde».
L’allegro final, d’estil brillant, s’inicia amb un tema semblant a la cançó
de Caspar de l’òpera Der Freischutz.

S EGONA PART
BOHUSLAV MARTINU°
Trio per a flauta, violoncel i piano
Compost durant els mesos de juny
i de juliol del 1944 a Ridgefield
(Connecticut), va ser estrenat un any
més tard a Nova York pel flautista
parisenc René Le Roy.
Aquest trio, que pertany a l’època
neoclàssica del compositor, i que és
exactament contemporani a obres
tan avançades com The Perilous Night
de John Cage o Les Trois Petites
Liturgies de la Présence Divine d’O.
Messiaen, està en total contradicció
amb aquests exemples anteriors.
Martinu° opinava que, en aquesta
música, la veritable bellesa mancava i
que la música havia de ser «bella» per
tal que realment pagués la pena.
El primer moviment és un model
de transparència que fascina per l’alineament d’episodis independents al
ritme regular. Els 17 compassos d’introducció del piano en el moviment
lent són el fruit del seu interès per
Palestrina i pels quartets vocals dels
madrigalistes anglesos. Les entrades
de la flauta i del cello i els pizzicati

d’aquest últim donen una sonoritat
particular a aquest adagio líric.
Un solo de flauta, que sembla
com improvisat, introdueix el finale
que comença amb un tema en do
major que és una mena d’exclamació joiosa.
ANTONI OLAF SABATER
Sanctuarios (comentari de l’autor)
«Sanctuarios és una obra que té un
caràcter ben elevat, místic, encara
que aquesta espiritualitat la comunico molt planerament, és a dir, a base
d’un llenguatge força entenedor.
Es divideix l’obra en dues seccions: la primera és profundament
tendra, lluminosa i, fins i tot, sovint
innocent; la segona és ben rítmica i,
per tant, enèrgica. Enmig d’aquesta
segona part reexposa a compàs de set
per quatre el leitmotiv principal de la
primera secció. A grans trets aquesta
obra és això. Només afegiria que la
vaig compondre (com ja se sap) per a
flauta, violoncel i piano (any 1979), i
posteriorment n’he fet una versió per
a violí, violoncel i piano.»
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ARTICLE DE FRANCISCO POYATO
A LA VEU DE L’ANOIA
DEL DIA 25 DE FEBRER DEL 1994

DIARI D’IGUALADA,
DIA 12 DE GENER DEL 1994

LES PÀGINES DEL LLIBRE
FET AMB PAPER DEL MUSEU
RECULLEN MOLTES IMPRESSIONS
I EMOCIONS

C a p e l l a d e s, 7 i 8 d e m a i g d e l 1 9 9 4
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DE

P R I M AV E R A

Elisenda Cabero Pueyo, soprano
M. Montserrat Cabero Pueyo, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Endreça, op. 25/1
Fi d’hivern, op. 26/2
Les aranyes, op. 27/2
Sis comptines

JOAN LAMOTTE

DE

GRIGNON

FREDERIC MOMPOU

Dalt d’un cotxe
Margot la pie
He vist dins la lluna
Aserrín, aserrán
Petite fille de Paris
Pito, pito, colorito

Cançó incerta
Abril
Maig
Menta i farigola

EDUARD TOLDRÀ

S EGONA PART
L’oreneta
Melangia
Clavell del balcó

ENRIC MORERA

L’elegia d’una rosa
Cançó voluble
Camp de fajol

JOAQUIM SERRA

Cinco canciones negras

XAVIER MONTSALVATGE

IV. Canción de cuna para dormir a un negrito
V. Punto de habanera
II. Canto negro

P R E S E N TAC I Ó
Bona tarda i benvinguts a aquest Paper de Música núm. 23.Volem repetir-vos
el nostre agraïment per la vostra companyia, que ens permet tirar endavant
d’una manera continuada aquest programa de concerts anual tan maco.
Avui tenim en aquest Concert de Primavera, segons estableixen les bases del
nostre concurs, les guanyadores, per unanimitat del jurat presidit pel mestre RosMarbà, del quart Concurs per a la Promoció de Joves Intèrprets, celebrat l’any
passat.
Elles són les germanes Elisenda i M. Montserrat Cabero i Pueyo, que
es presenten com a duo de cambra. És a dir, que no es tracta d’un piano que
serveix d’acompanyament a la veu, sinó que el piano pren la mateixa importància, establint un diàleg entre tots dos. Les germanes Cabero i Pueyo ja són
conegudes dins l’àmbit musical, atès que la professió els ve de família. Es pot
dir que els seus pares i els seus germans estan immersos dins la música.
Tot i que en aquesta sala hem sentit diferents veus en diversos concerts, la de
l’Elisenda, soprano, és diferent, plena i vellutada, i va fer comentar a un del
membres del jurat: m’he sentit transportat als núvols, mentre ella cantava, alabant, al mateix temps, el gust exquisit amb què l’acompanyava la seva germana
M. Montserrat.

A més a més, han tingut l’encert de presentar-nos un programa, escrit originalment per a veu i piano, compost tot ell per autors catalans, que sentim molt
propers, amb lletres de poetes nostres tan coneguts com Josep Carner, Joan
Maragall, Josep M. de Sagarra, etc.
Per poder-ne gaudir millor, us les hem lliurat impreses, com sempre que
tenim cant.
Es pot aplaudir després de cada cançó, excepte les Sis comptines, que es canten sense interrupció. A la primera part, canviarà Romança sense paraules
per Menta i farigola del mateix compositor. A la segona part, la cançó Clavell
del balcó, d’Enric Morera, serà cantada en tercer lloc.
Avui, que ens acompanyen els pares de les nostres artistes, volem felicitar-los
per l’èxit que representa, tant des del punt de vista de pares com del d’educadors, tenir uns fills d’aquesta vàlua. L’enhorabona!
Després, farem el refresc habitual.
I acabo recordant.., per gaudir tots plegats d’una millor audició.
I ara, amb nosaltres, les germanes
Elisenda i M. Montserrat Cabero i Pueyo.
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INTÈRPRETS
ELISENDA CABERO

I

PUEYO

Soprano
Estudia solfeig i piano amb M. Dolors Rosich i posteriorment amb M.
Jesús Crespo. Estudia tota la carrera
de cant amb la seva mare, Montserrat
Pueyo, obtenint les màximes qualificacions i el premi d’honor del grau
professional de cant.
Ha participat en diferents cursos
de tècnica vocal i interpretació amb
Helmut Lips, Yerzy Artysz, Enriqueta
Tarrés, Paul von Schilhawsky, Juliette
Bise, Miguel Zanetti, Victòria dels
Àngels, Aldo Baldin, Marimí del Pozo, David Lutz i Thomas Quasthoff.
Ha cantat com a solista diversos
oratoris, entre els quals es destaquen
la Passió segons sant Joan de Bach, la
Missa en Sol Major de Schubert, la
Petita Missa Solemne en Do Major de
Mozart i el Foundling Hospital Anthem de Haendel.
Ha format part de diferents grups
de cambra: amb Carles Farreras, tenor, i Joan Manau, piano; amb Rosa
Masferré, piano; i amb Jordi Codina,
guitarra.
Des del curs 91-92 és membre
del Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana de Barcelona (que
dirigeix Jordi Casas), essent-ne solista habitual.
Ha enregistrat per a Catalunya
Música un programa dedicat a Pedrell i Gerhard.

M. MONTSERRAT CABERO
I PUEYO
Piano
Estudia piano amb M. Dolors
Rosich i Paula Torróntegui al Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona, i amb György
Nádor a l’Acadèmia Franz Liszt de
Budapest (Hongria). El 1991 finalitza el grau superior de piano amb
les màximes qualificacions. Actualment amplia repertori amb Miquel
Farré.
Ha participat en cursos d’interpretació amb Miquel Farré, Ramon
Coll, Frédéric Gevers, György Nádor, Bernard Greenhouse i Miguel
Zanetti.
Ha estat premiada en el Concurs
de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya, en el Concurs Premi Ciutat
de Berga i en la Mostra de Solistes i
Grups de Cambra de la Generalitat
de Catalunya. Ha obtingut beques
de la CIRIT (Generalitat de Catalunya), de la Fundació Caixa de
Barcelona i de l’Associació per a la
Promoció de Joves Intèrprets Sofia
Puche.
Ha fet concerts per Catalunya,
València i les Illes Balears, i ha participat en el Festival Internacional
Pau Casals d’El Vendrell i en l’Estiu
Musical Internacional de Cervera.

ELISENDA I M. MONTSERRAT
CABERO I PUEYO
Formen duo des del 1986, any en
què van fer la seva presentació oficial
al Conservatori Professional de Música de Terrassa. Des d’aleshores, han
seguit actuant per tot Catalunya, presentant un repertori basat principalment en el lied alemany i la cançó
catalana. Entre els concerts que han
fet cal destacar el realitzat al Saló de
Sant Jordi del Palau de la Generalitat, amb motiu de la inauguració
del V Congrés Iberoamericà d’Urbanisme. El mes de novembre del

1993 van actuar al Palau de la Música Catalana dins del concert que
s’oferí per commemorar la Festa de
la Música Catalana.
El 1988 van ser guardonades en la
Mostra de Solistes i Grups de Cambra que organitza la Generalitat de
Catalunya, actuant per aquest motiu
al Casal del Metge de Barcelona.
El mes de maig del 1993 Elisenda
i M. Montserrat van ser guanyadores,
per unanimitat del jurat, presidit per
Antoni Ros-Marbà, del IV Concurs
per a la Promoció de Joves Intèrprets
que organitza Paper de Música de
Capellades.
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ELISENDA CABERO I PUEYO

M. MONTSERRAT CABERO I PUEYO

C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
JOAN LAMOTTE

DE

GRIGNON

Director d’orquestra i compositor català. Fou director de la banda municipal
i de l’orquestra de la seva ciutat. Es destaquen, en el seu vessant de compositor,
obres per a orquestra, òperes, oratoris, misses, així com cançons per a veu i piano.
Endreça
Poeta: Apel·les Mestres (1854-1936)
Jo escriuré ton nom en la neu més blanca,
lo vent bufarà, la neu es fondrà;
no busquis ton nom en la neu més blanca,
ton nom no hi serà.

Jo escriuré ton nom en la roca dura,
lo món cruixirà, la roca caurà;
no busquis ton nom en la roca dura,
ton nom no hi serà.

Jo escriuré ton nom en la humida arena;
l’onada vindrà, s’hi rebolcarà,
no busquis ton nom en la humida arena,
ton nom no hi serà.

Jo escriuré ton nom en les cançons meves,
el temps passarà, se les endurà...
Si una queda sols de les cançons meves,
ton nom quedarà.

Fi d’hivern
Poeta: Apel·les Mestres (1854-1936)
La rosada és blanca, banya els ceps i els pinta d’un a un;
de bracet amb ma companya caminem muntanya amunt.
L’aire és fred i la muntanya té un somrís com de difunt.
Revestit el sol de festa, quan el món veu defallir,
com un rei alçant la testa –«Alça’t Llàtzer»– sembla dir
i respon la humil ginesta –«No tinc forces per florir»–
Estirant les ertes branques s’estremeixen els fruiters
i escalant les altes tanques, atrevits, els ametllers
fan garlandes de flors blanques perfumant com incensers.

Les aranyes
Poeta: Apel·les Mestres (1854-1936)
La Mare de Déu cap el tard filava,
el sol era post, les flors aclucades,
la guanya la son a mitja fusada,
li cauen les mans damunt la falda.

De tots els racons acuden aranyes,
escalant el fus i el maset engamben
el lli començat feineres agafen,
en un dir –«Jesús»– tot el floc filaven.

La Mare de Déu ja es despertava,
–«Déu vos dó salut, filadores santes,
el que filareu seran fils de plata,
per filosa i fus les florides branques»–.

FREDERIC MOMPOU
Les seves obres mostren amb qualitat poètica la influència de l’escola francesa, especialment la de Debussy. Quasi tota la seva producció és per a piano
sol, però també ha escrit melodies per a cant i piano. Ha desenvolupat un estil
d’escriptura que ell mateix anomena «primitivista« (sense barres de compàs,
sense armadura, etc.).
Sis comptines
Dalt d’un cotxe

Aserrín, aserrán

Dalt d’un cotxe n’hi ha una nina
que en repica els cascabells.
Trenta, quaranta, l’ametlla marganta
el pinyol madur, vés-te’n tu.

Aserrín, aserrán
Al milano que le dan
los maderos de San Juan
bellotitas con el pan.

He vist dins la lluna
He vist dins la lluna tres petits conills
que menjaven prunes com uns tres desvergonyits,
la pipa a la boca i la copa als dits,
tot dient:
Mestressa, poseu-nos un got ben ple de vi.

Los de arriba sierran bien
por la noche pan y pera
y los de abajo también.
y otra noche pera y pan.

Pito, pito, colorito
Pito, pito, colorito,
¿dónde vas tú tan bonito?
A la acera verdadera
pim, pom, fuera.

Margot, la pie

Margot, la garsa

Margot la pie a fait son nid
dans la cour à David.
David l’attrape, lui coupe la patte,
Ric rac! comme une patate.

Margot, la garsa, ha fet el seu niu
en el pati de David.
David l’enxampa, li talla la pota,
Ric rac! com un moniato.

Petite fille de Paris

Nineta de París

Petite fille de Paris
prête-moi tes souliers gris
pour aller au paradis.
Nous irons un à un dans le chemin des Saints,
deux à deux dans le chemin des cieux.

Nineta de París,
deixa’m les teves sabates de color gris
per anar al Paradís.
Anirem d’un a un pel camí dels Sants,
de dos en dos pel camí dels cels.
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EDUARD TOLDRÀ
Violinista, compositor i director. És autor de l’òpera còmica El giravolt de Maig
considerada la primera òpera catalana, així com de nombroses cançons per a
cant i piano, sardanes i obres simfòniques. És, juntament amb Joan Lamotte de
Grignon, protagonista del panorama musical català d’aquest segle.
Cançó incerta

Maig

Poeta: Josep Carner (1884-1970)

Poeta: Trinitat Catasús (1887-1940)

Aquest camí tan fi, tan fi, qui sap on mena!
És a la vila o és al pi de la carena?
Un lliri blau, color de cel, diu: vine, vine!
Però: no passis! diu un vel de teranyina.

Terra qui floreix, mar qui s’hi encanta,
suavíssim bleix de vida triomfanta.
Pluges cristal·lines, aigües reflexant
tendrós infantines, qui riuen brillant.

Serà drecera del gosat, rossola ingrata
o bé un camí d’enamorat, colgat de mata?
És un recer per a dormir qui passa pena?
Aquest camí tan fi, tan fi, qui sap on mena?

Claretat sonora, núvol qui s’hi perd,
aura qui eixamora la tendror del verd.
Bordoneig suau d’abelles.
Profunda silenciosa pau d’una hora fecunda.

Qui sap si trist o somrient acull a l’hoste?
Qui sap si mor sobtadament sota la brosta?
Qui sabrà mai aquest camí a què em convida!
I és camí incert cada matí, n’és cada vida!

Món rejovenit, amor qui hi esclata,
deliciós oblit de les nits de plata,
quan el pleniluni de Maig, silenciós,
de qualque infortuni sembla dir a les flors.

Abril

Menta i farigola

Poeta: Trinitat Catasús (1887-1940)
Trèmola rialla de dia daurat;
ventijol qui calla en la immensitat.
Palpitant i jove majestat d’Abril;
vestidura nova dels arbres.
Subtil diàfana i clara delícia del verd,
amb que el món, suara, de llum s’és cobert
quan el fontinyó, tremolant,
sentia la seva frescor tornada alegria.
Pluja lenta i blanca de flors d’ametller
qui cau de la branca quan l’oratjol ve.
Noies pels portals; finestra enramada;
festes matinals xopes de rosada.
I passa l’Abril damunt de poncelles,
xamós i gentil cantant caramelles.

Poeta: Joan Maragall (1860-1911)
Menta, farigola
ruda i romaní.
Una vella, vella
com un pergamí,
al nas les ulleres
a la má el mitjó.
Surt a la finestra
guaita l'horitzó.
I com cada dia
en instant parell,
la vella gemega
pregant pel donzell
que a tretze anys l'aimava.
Tretze anys! Si era ahir...!
Menta, farigola,
ruda i romaní.

S EGONA PART
ENRIC MORERA
Alumne de piano de C. Vidiella i d’harmonia de Felip Pedrell, es vinculà al
grup de L’Avenç i als ideals modernistes i fou considerat el representant musical d’aquella estètica. És considerat també un dels principals seguidors del
wagnerisme català. Va musicar diverses obres de teatre i és autor de vàries
òperes i de nombroses sardanes i cançons (originals i populars harmonitzades). Una gran part de la seva obra és adscrita a l’estètica neoromàntica i és
una magnífica mostra del nacionalisme musical català.
Clavell del balcó

L’oreneta

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

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

Clavell florit que rius des del balcó
si n’ets de bell, clavell, si n’ets de fals!
El teu perfum és com una presó,
on fas que hi senti tots els mals.

L’oreneta diu, jo me’n vaig molt lluny;
no la sents piular des del teu finestró,
frisosament?
No la sents amor, quan fineix l’estiu?

Una setmana fa que penso amb tu
ho si pogués portar-te allí on jo sé,
on no ens vingués a enverinar ningú
clavell florit del meu carrer.

Però tornarà com torna cada any
les ales esteses, la nina eixerida.
Per això no has plorat quan l’has vist partir,
pel camí del vent l’ha seguit cel enllà ta mirada
i li has dit amb un sospir:
Oreneta adéu!

Ai clavell florit,
boca sanguejant,
quan passarà la gelosa nit,
quan vindràs alosa cantant
a dur el repòs al pit?
A la vida que plora malmesa
princesa no diguis no,
clavell del balcó!
I poc a poquet
afinant el pas
no sentirem ni el neguit ni el fred,
ben lligats el teu i el meu braç
amb un lligam estret;
si al fadrí que clavaves l’espina
fadrina no deies no!
Clavell del balcó!

Però jo me’n vaig i no torno més,
porto el teu esguard com una estrella al pit
calladament.
Me’n vaig poc a poc el bastó a la mà.
Deixava el portal com cada matí,
si els rostres em guaiten no res endevinen.
Per això he plorat tant quan ningú m’ha vist
i he dit amb l’esguard encarat a la teva finestra:
Ai adéu! Fins a la mort!
Ai amor, adéu!
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Melangia
Poeta: Josep M. de Sagarra (1894-1961)
El meu galant se n’és anat, l’ingrat!
Se n’és anat camí de França.
El meu galant me n’ha deixat, l’ingrat,
quedant mon cor sense esperança.

Pobra de mi! Jo el vull seguir
que al fi del fi ma vida vola.
Pobra de mi! Pobra viola
que el romaní dintre del bosc l’ha deixat sola!

El meu galant se n’és anat, l’ingrat!
Se n’és anat quan més l’aimava.
El meu galant me n’ha deixat, l’ingrat,
quan el Rector ja ens esperava.

Pobra de mi! Per mon destí
m’haig de morir lluny d’ell i sola.
Pobra de mi! Com la viola
m’haig de marcir que cap al cel ma essència vola!

JOAQUIM SERRA
Fou deixeble del seu pare, Josep Serra, de Lluís Millet i d’Enric Morera. És
autor d’una cinquantena de sardanes d’una qualitat extraordinària. També ha
deixat una obra simfònica estimabilíssima, d’acusat descriptivisme poètic i de
gran naturalitat narrativa que es reflecteix també en les seves cançons.
L’elegia d’una rosa
Poeta: Josep Carner (1884-1970)
Quina cosa, Déu meu, quina cosa!
És la cosa més trista d’enguany.
Se m’ha mort una rosa, la rosa;
se m’ha mort sense pena ni plany.
Ni la pluja ni el vent li han fet nosa,
ni ha mirat de collir-la l’estrany.
Se m’ha mort una rosa, la rosa,
que potser ni tenia averany.

una rosa en un jardí,
si no es mou, és trista cosa.
Ara a un altre i ara a mi,
decanteu-vos com la rosa.
Rossinyol, canta la glosa
d’una pena sense fi.
Mes la rosa no s’hi exposa,
massa és bella per morir!
Decanteu-vos com la rosa,
ara a un altre i ara a mi.

Ni la bella il·lusió l’ha desclosa,
ni ses fulles puní el desengany.
Se m’ha mort una rosa, la rosa;
se m’ha mort tota sola en el tany.

Camp de fajol

Cançó voluble

Virginitat sagrada,
no t’ha tocat ningú?
floreixes regalada
i solament per tu?

Poeta: Josep Carner (1884-1970)
Vós a penes sou desclosa,
ja estimeu d’ací d’allí;
una rosa mai reposa
entre l’aura del matí.
Decanteu-vos com la rosa,
ara a un altre i ara a mi.
Un amor de mai finir
us duria massa nosa;

Poeta: Joan M. Guasch Miró (1878 - 1961)
Què hi fas aquí tot sol,
camp de fajol?

Què en fas de la bellesa
d’aqueixa gran blancor?
vius lliure i ta nuesa
no sap què és un petó.
Què hi fas aquí tot sol,
camp de fajol?

XAVIER MONTSALVATGE
Deixeble de Lluís Millet, d’Enric Morera i de Jaume Pahissa, la seva personal
aportació a l’estètica musical és l’anomenat «antillanisme», una nova faceta
del nacionalisme musical que consisteix en la utilització estilitzada i intel·lectualitzada de melodies, ritmes i girs de les Antilles en la formació dels quals
tan decisiva participació tingué l’emigrant català.
Canción de cuna para dormir a un
negrito
Poeta: Ildefonso Pereda Valdés (1899-1996)
Ninghe ninghe ninghe, tan chiquitito,
el negrito que no quiere dormir.
Cabeza de coco, grano de café,
con lindas motitas, con ojos grandotes
como dos ventanas que miran al mar.
Cierra los ojitos, negrito asustado;
el mandinga blanco te puede comer.
¡Ya no eres esclavo! Y si duermes mucho
el señor de casa promete comprar
traje con botones para ser un «groom».
Ninghe ninghe ninghe, duérmete negrito,
cabeza de coco, grano de café.

Punto de habanera
Poeta: Néstor Luján (1922-1995)
La niña criolla pasa con su miriñaque blanco.
¡Qué blanco!
Hola, crespón de tu espuma,
marineros contempladla
va mojadita de lunas
que le hacen su piel mulata!
Niña, no te quejes,
tan sólo por esta tarde
quisiera mandar al agua.
Que no escape de pronto
de la cárcel de tu falda
tu cuerpo encierra esta tarde
rumor de abrirse de dalia.
Niña, no te quejes,
tu cuerpo de fruta está

dormido en fresco brocado.
Tu cintura vibra fina
con la nobleza de un látigo,
toda tu piel huele alegre
a limonal y a naranjo.
Los marineros te miran
y se te quedan mirando.
La niña criolla pasa con su miriñaque blanco.
¡Qué blanco!

Canto negro
Poeta: Nicolás Guillén (1902-1989)
¡Yambambó, yambambé!
Repica el congo solongo,
repica el negro bien negro: Aoé!
Congo solongo del Songo
baila yambo sobre un pie.
Yambambó, yambambé.
Mamatomba serembé cuserembá.
El negro canta y se ajuma,
mamatomba serembé cuserembá,
el negro se ajuma y canta.
Mamatomba serembé cuserembá,
el negro canta y se va.
Acuememe serembó aé
yambambó aé
yambambé aó.
Tamba, tamba del negro que tumba;
tamba del negro, caramba,
caramba, que el negro tumba!
¡Yambá, yambó,
Yambambé! ¡Yambambó! ¡Yambambé!
Baila negro sobre un pie!
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R ECULL G RÀFIC

LA SENYORA PUEYO
I EL SENYOR CABERO A LA MITJA PART
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DIARI D’IGUALADA,
DIA 11 DE MAIG DEL 1994

TESTIMONI DEL SENYOR MANEL CABERO,
PARE DE LES INTÈRPRETS I ELL MATEIX MÚSIC RECONEGUT

LA FAMÍLIA LUCO, D’IGUALADA,
SÓN HABITUALS DEL PAPER DE MÚSICA

C a p e l l a d e s, 9 i 1 0 d e j u l i o l d e l 1 9 9 4

N Ú M E RO

24
C O N C E RT

D ’E S T I U

Joan Josep Gutiérrez i Marina Rodríguez,
piano a quatre mans
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Sonata per a piano a quatre mans,
en Si b major, K. 186c

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Allegro — Adagio — Molto presto

Fantasia per a piano a quatre mans,
en Fa menor, op. 103, D. 940

FRANZ SCHUBERT

Allegro molto moderato — Largo
Scherzo. Allegro vivace — Finale. Allegro molto moderato

S EGONA PART
Danses hongareses, WoO 1

JOHANNES BRAHMS

Núm. 1, en Sol menor. Allegro molto
Núm. 4, en Fa menor. Poco sostenuto
Núm. 5, en Fa # menor. Allegro

Danses eslaves, per a piano a quatre mans

ANTONÍN DVOR̆ÁK

Mazurca, en Mi menor, op. 72/2
Furiant, en Sol menor, op. 46/8

Quatre danses noruegues, op. 35
Allegro marcato — Allegretto tranquillo e grazioso
Allegro moderato alla marcia — Allegro molto

EDVARD GRIEG

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest Paper de Música d’estiu. Sempre estem molt
contents i agraïts que ens acompanyeu en aquestes sessions.
Creiem que avui gaudirem d’un dels programes més assequibles, brillants i
festius, sobretot a la segona part amb les danses, que hem tingut dins dels concerts de música clàssica.
I a més a més tenim la sort de comptar amb una parella de joves intèrprets
que ja ha fet camí enllà dins el món professional i d’una manera molt completa,
ja que, a part del clàssic, també han actuat en d’altres camps ben diferenciats com
el teatre musical en Mar i cel, Flor de nit, etc.
Com a duo han assolit una compenetració total, tan difícil com indispensable
per a les obres a quatre mans.
Dominen fins a tal punt la tècnica, el virtuosisme i la musicalitat, que transmeten d’una manera fàcil i natural el seu caràcter alegre i càlid.
Després us oferirem el refresc habitual al jardí. No caldrà, doncs, plegar les
cadires.
Per acabar recordem... per a gaudir tots plegats d’una audició més perfecta.
A la segona part preguem que s’aplaudeixi després de cada compositor.
I ara amb tots nosaltres, per fer-nos passar una estona ben agradable,
Joan Josep Gutiérrez
i Marina Rodríguez.

INTÈRPRETS
Pertanyen a la jove generació d’intèrprets catalans que, formats al
Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona amb la pianista
Carme Vilà, coincideixen a mostrar
una base comuna pel que fa a la seva
afinitat tècnica i musical.
L’any 1986 s’inicien com a duo
estable. Des de llavors han ofert
nombrosos recitals amb música original per a un piano a quatre mans,
per a dos pianos i per a dos pianos i
orquestra.
La crítica especialitzada ha reconegut la seva categoria artística i la
serietat del seu treball musical, destacant la dúctil compenetració i la qualitat de la seva tècnica.

MARINA RODRÍGUEZ
Piano
Va ampliar estudis en diferents cursos
internacionals amb Pascal Rogé, José
M. Pinzolas i Claude Helffer entre
d’altres.
Ha obtingut nombrosos premis
en concursos de piano i de música
de cambra.
Ha estat professora de piano a
l’Escola de Música del Palau de Barcelona.
Porta a terme una intensa activitat
com a solista i en el terreny de la
música de cambra i del teatre musical.

Ha estat pianista de l’orquestra
dels musicals Mar i cel i Flor de nit
produïts per la companyia de teatre
Dagoll Dagom amb música d’Albert
Guinovart. Actualment ho és de l’espectacle «Des-Concerto Grosso».
Ha gravat per a Ràdio Nacional,
Catalunya Música, TV3 i TV2.

JOAN JOSEP GUTIÉRREZ
Piano
Va ampliar estudis d’interpretació
pianística amb Rosa Sabater, José M.
Pinzolas i Jörg Demus.
També va participar en cursos
d’anàlisi musical, composició i música de cambra.
Com a compositor ha obtingut
diversos premis amb obres dedicades
a cors infantils i a conjunts de vent.
Ha publicat peces de piano per a
veu i piano i per a cor. És, així mateix, coautor dels dos volums de
peces per a piano Toquem el piano
(Clivis, 1986), llibre guardonat pel
Ministeri de Cultura, 1988.
Ha estat professor de piano i
música de cambra a l’Escola de Música del Palau de Barcelona. Actualment és professor de piano al
Conservatori Municipal «Victòria
dels Àngels» de Sant Cugat del
Vallès.
Ha fet conferències, cursos i seminaris per a professors de piano
sobre tècnica pianística i repertori a
quatre mans.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
INTRODUCCIÓ
Des de l’aparició del piano molts compositors han dedicat al duo en un sol
teclat gran quantitat d’obres originals, comparables en molts de casos a les
millors del repertori pianístic.
La interpretació a quatre mans planteja uns problemes tècnics característics. Repartir-se un instrument afecta l’equilibri sonor a causa de l’ús simultani i extens de l’agut i del greu. La textura es veu modificada i enriquida.
La utilització del pedal demana una major exactitud i planificació. En línies
generals, treballar a quatre mans ultrapassa l’estudi merament instrumental
per esdevenir un treball cambrístic.

P RIMERA PART
La primera part d’aquest recital està
integrada per obres de dos compositors austríacs, representants del
classicisme i del primer romanticisme: Mozart i Schubert. Aquests dos
noms són una referència important
per la quantitat i la qualitat de l’obra
que han dedicat al piano a quatre
mans.
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sonata en Si b major, K. 186c
Mozart va començar a escriure duos
de teclat tan aviat com sonates a solo
i altres obres. Durant la seva infantesa
va ser un excepcional pianista, i el
seu pare no va desaprofitar cap ocasió per mostrar-lo com un nen
prodigi. Així, l’any 1765, el petit
Wolfgang oferia a Londres un recital
compartit amb la seva germana

Nannerl, uns quatre anys més gran
i també excel·lent pianista, en el qual
interpretaven, entre altres coses, la
seva primera obra per a quatre mans:
la Sonata per a clavicèmbal en do major,
K. 19d, escrita als nou anys!
Uns set anys més tard, el 1772,
Mozart va tornar al gènere de duo,
aquesta vegada ja directament per al
piano. En total va fer cinc sonates
més i un andante amb variacions.
D’aquestes sonates, les dues primeres
són obres de joventut, escrites a
Salzburg problablement per al seu
propi ús. La segona d’elles, interpretada en aquest programa, és la Sonata
en si bemoll major, K. 186c, composta
l’any 1774. Consta de tres moviments i, malgrat la seva concisió formal, és una autèntica obra mestra i
un pur exemple de l’estil concertant.
L’allegro inicial té una senzilla estructura de sonata. Fa pensar en les

primeres simfonies, amb els seus contrastos tímbrics i els temes simples
però convincents. L’adagio es basa en
un tema del primer quartet de Haydn
(moltes obres juvenils de Mozart són
«remakes» de peces d’altres autors) i
està tractat amb gran delicadesa. El
presto, malgrat la seva banalitat, ens
captiva pel seu impuls rítmic i constitueix un bon punt i final per a una
obra sense pretensions.
FRANZ SCHUBERT
Fantasia en Fa menor,
op. 103, D. 940
La literatura per a piano a quatre
mans li deu a Schubert el més gran
enriquiment del repertori, des de
marxes i danses populars fins a obres
de dimensions simfòniques. Schubert és el compositor que ha escrit
més i millor per a aquesta formació.
La seva invenció musical era tan rica
que les dues mans d’un pianista no
eren suficients per abastar la complicació del seu contrapunt, els
temes secundaris i les subtilitats harmòniques.
Les seves obres per a duo publicades a Henle Verlag sumen un total de
31, entre les quals hi ha diferents formes musicals.
Les primeres peces, les Fantasies
D. 1, D. 9 i D. 48, daten de la seva
etapa d’estudiant i, si bé la primera en
sol major (1810, quan el compositor
tenia tretze anys) és una mica infantil,

a partir de la segona ja es comença a
veure la seva personalitat a través del
model mozartià.
Començar la composició amb
música per a piano a quatre mans és
un fet marcadament significatiu de la
vida de Schubert, perquè, com diu
Alfred Einstein, la interpretació de
duos en un sol teclat simbolitza l’amistat.
D’entre totes les obres, la Fantasia
en fa menor, juntament amb el Gran
Duo i el Divertiment a l’hongaresa, es
destaquen pel seu gran nivell emocional, intensitat i la seva bellesa lírica.
La Fantasia en fa menor és una de les
obres més notables de tot el repertori
de quatre mans. Va ser escrita a principis de l’any 1828 i publicada per
Diabelli el març del 1829 a Viena. En
la primera edició apareix la dedicatòria a la comtessa Karoline Esterhazy
de Galantha.
L’obra està articulada en quatre
grans seccions, equivalents a moviments, que s’interpreten sense interrupció.
El tema inicial constitueix una
mena de leitmotiv que dóna a la
Fantasia una forma gairebé cíclica.
Aquest tema, com tants altres de les
sonates de Schubert, és de caràcter
líric, pràcticament un lied per a veu i
piano.
Si la primera frase ha partit de la
calmada harmonia de tònica, la frase
següent contraposa el seu inici en la
dominant i en la regió de les segones mans i comença a sortir de la
simplicitat monòdica per establir el
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primer diàleg entre els executants.
Apareixen aleshores el primer contrapunt i, a continuació, les primeres
modulacions. Tot el fragment es carrega de tensió fins arribar a una
parada sobre la dominant. Del silenci torna a aparèixer el tema en mode
major i pianíssim, per tornar al
menor a la frase següent, que ens
presenta un nou tema. Aquest tema
és de caràcter afirmatiu i contrasta
amb el primer. És el tema amb el
qual Schubert construirà una fuga en
la quarta secció de l’obra. Després
apareixen artificis instrumentals que
creen una gran tensió, amb combinacions rítmiques noves i aparicions
successives dels temes. Finalment torna a presentar-se el primer tema en
fa menor, com a l’exposició, seguit
d’una nova secció amb caràcter de
coda en el to principal que arriba
quasi a extingir-se.
Tot això, que equival al primer
moviment, enllaça amb un largo d’estil haendelià, en la part central del
qual emergeix una meravellosa melodia somniadora en diàleg constant
amb el baix.

A continuació un allegro vivace
constitueix un scherzo amb trio. Com
en tota l’obra, el diàleg entre els dos
executants és continu, es produeixen
tota mena d’artificis contrapuntístics,
cànons, etc. sense que es perdi el sentit cristal·lí i l’aire dansat propis d’aquest moviment.
En finalitzar el scherzo, i després
d’una expectant gran pausa, torna a
aparèixer el tema del començament
en fa menor, aquesta vegada per
conduir fins a la fuga en el mateix to.
La fuga, que presenta el tema en
el secondo acompanyat per un contrasubjecte que complementa el ritme,
es desenvolupa amb un gran augment de la densitat sonora. L’aparició
de tresets, ritmes puntejats, octaves i
acords condueix a un clímax poderós que s’interromp dramàticament
en el compàs 554.
Tornen a aparèixer la frase inicial
i, a continuació, els compassos de
cadència. Però Schubert, després d’aquesta monumental obra, ens sorprèn amb una cadència plagal que
accentua el dramatisme amb el sentit modal de fa menor.

S EGONA PART
Si la primera part del recital ha
estat dedicada a la gran forma musical, representada per la Sonata i la
Fantasia, en la segona part ens trobem amb la petita forma. El romanticisme, contràriament al classicisme,
no va dedicar al piano a quatre mans
obres de gran longitud o complicació formal.
Hem triat tres autors diferents
amb un nexe comú: la dansa.

JOHANNES BRAHMS
Danses hongareses, WoO 1
Les Danses hongareses de Brahms van
ser escrites entre 1852 i 1869. En
total són vint-i-una danses repartides
en quatre quaderns.
De tots els músics no hongaresos
del segle XIX, Brahms era el que
tenia, sens dubte, un coneixement
més gran de la música popular
d’Hongria. El seu interès per l’idioma i la música hongaresos va ser estimulat per la seva associació amb
el violinista refugiat magiar Ede
Remenyi, amb qui va fer diverses
gires pel nord d’Alemanya. En
aquestes tournées va conèixer també
Joachim i Liszt, que d’alguna manera
devien influir en el jove Brahms.
Els dos primers quaderns de danses van ser executats per primer cop
en una reunió privada l’any 1868 per

Clara Schumann i el compositor.
L’any següent van ser publicades per
Simrock a Berlín sense número d’opus, com a peces «arranjades», no pas
creades.
Els temes d’aquestes danses són
majoritàriament d’autors de czardes
coneguts, però alguns són populars
hongaresos i altres inventats pel
mateix Brahms. Malgrat tot, la inventiva de les adaptacions, la riquesa
de les idees personals, fan que
aquestes obres tinguin un esperit
totalment brahmsià. La forma de les
Danses hongareses és més simple que
la de les Rapsòdies de Liszt. En general, les danses tenen una estructura tripartida amb repeticions que
donen valor als elements de dansa,
tot renunciant a les introduccions i
als passatges de transició lliures o de
fantasia.
Quant a l’escriptura, no hi ha
dubte que les indicacions d’interpretació, els ornaments, els accents, etc.
fan la impressió d’entendre perfectament l’estil d’improvisació dels
gitanos.
Indubtablement el resultat sonor
de les danses devia satisfer Brahms,
que només en va orquestrar tres. La
seva amiga Elisabeth von Herzogenberg deia que no hauria cregut mai
que les danses poguessin evocar d’una
manera tan colorista la qualitat indescriptible d’una orquestra hongaresa, fins al punt que el piano deixés
de ser un piano.

283

ANTONÍN DVOR̆ÁK
Danses eslaves, op. 72/2 i op. 46/8
Dvor̆ák va compondre la primera
sèrie de danses (opus 46) el 1878,
quan tenia 37 anys. Era un període
d’intens nacionalisme i de profunds
sentiments patriòtics. Aquestes danses van ser una de les primeres
publicacions que li van donar una
reputació mundial. L’encàrrec li va
fer l’editor Simrock que devia pensar probablement en l’èxit obtingut
nou anys abans amb les Danses hongareses de Brahms.
La segona sèrie de danses, opus
72, va ser escrita vuit anys més tard,
una mica sota «coacció». Simrock va
haver de pagar deu vegades més del
que li havia pagat per l’opus 46.
El propòsit de les Danses eslaves
era preservar i traslladar en música
l’esperit d’una raça molt diferenciada en les seves melodies i els seus
ritmes nacionals. Però això no vol
dir que fes servir melodies populars
en les seves obres. No va prendre la
música popular com a base de la
composició, sinó com a mitjà per
desenvolupar a partir d’ella una
estètica de nivell superior. Dvor̆ák
no és folklorista, no té gairebé cap
tema popular, però les seves danses
són una expressió autèntica del sentiment musical del seu país.
Una de les danses més característiques pel seu vigor rítmic és la

Furiant. Es tracta d’una dansa en 3/4
en la qual sobre dos compassos 3+3
es fa el ritme 2+2+2, on neix una
síncope característica del ritme del
grup «furiàntic». La Furiant té un
caràcter ràpid i una energia desbordant.
EDVARD GRIEG
Quatre danses noruegues, op. 35
Les Danses noruegues, opus 35 de
Grieg van ser escrites l’any 1881,
seguint la moda iniciada per
Brahms. En aquest cas, la temàtica
té una inspiració popular i està basada en la col·leccció folklòrica
reunida per Ludwig Mathias Lindeman. La primera dansa utilitza la
melodia coneguda amb el títol de
«Marxa de Sinclair». Les altres exploten els ritmes noruecs, amb
humors diferents i alternant els
modes majors i menors. En general
són danses de factura més simple
que les dels seus predecessors, però
que participen també de la frescor i
la immediatesa del seu origen popular.
Totes les danses d’aquests reculls
van ser escrites per a piano a quatre
mans. L’èxit obtingut va fer que fossin orquestrades posteriorment, però només Dvor̆ák és autor de les
seves orquestracions. La resta, llevat
de tres danses de Brahms, són versions de diversos compositors.

R ECULL G RÀFIC
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DUES OPINIONS BEN CONTRASTADES,
PERÒ UNA MATEIXA EXPERIÈNCIA POSITIVA

LA VEU DE L’ANOIA,
DIA 1 DE JULIOL DEL 1995

N’HI HA QUE HO VIUEN AMB MÉS INTENSITAT

LA FRANCESCA MARLET, AMIGA I ASSIDUA ALS CONCERTS

C a p e l l a d e s, 2 2 i 2 3 d ’ o c t u b r e d e l 1 9 9 4

N Ú M E RO

25

C O N C E RT

DE

TA R D O R

Trio Menuhin
ALBA ROCA, violí, EVA SEDÓ, violoncel,
i ANA M. CARRO, piano
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Trio amb piano núm. 18,
en Sol major, Hob. XV:5

FRANZ JOSEPH HAYDN

Adagio non tanto — Allegro — Allegro

Trio amb piano, en Re menor, op. 120

GABRIEL FAURÉ

Allegro, ma non troppo
Andantino
Allegro vivo

S EGONA PART
Trio amb piano, en Si b major,
K. 502

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Allegro — Larghetto — Allegretto

Trio amb piano, en Do major, op. 50
Poco allegro con espressione
Scherzetto vivace molto
Duetto andante con molta espressione
Finale. Allegro molto

ENRIC GRANADOS

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts!
La vostra companyia ens fa molt contents, i avui d’una manera especial,
perquè amb aquesta tardor celebrem 6 anys de Paper de Música i el tercer en
aquesta sala.
Per això comptem, també aquest any, amb joves intèrprets vinculades directament o indirectament amb nosaltres des de bon principi.
Per exemple, la pianista Ana Carro, que coneixem des del Paper de Música
núm. 3. D’ella és la idea del concurs, que hem anat desenvolupant posteriorment.
I l’últim concert en aquell menjador, cuina i entrada d’abans, va anar a càrrec seu,
juntament amb la M. Lluïsa Beltran a la primera part. I van tenir la voluntat, a
causa de l’assistència de públic, de fer-ne 6 sessions! Era l’estiu del 91...
El compositor preferit de l’Ana Carro és Mozart, un dels més difícils d’interpretar, que va d’allò més bé amb la seva naturalesa exquisida.
L’Alba Roca, violinista, toca per primera vegada en aquesta sala, però tot
i que no la coneixíem directament ens resulta molt familiar perquè ella és la germana de la Queralt, la muller de l’Albert Gumí (recordeu el duo de clarinets i
el Trio Werther amb l’Eulàlia Valls?), una parella entranyable, de qui hem rebut
un valuós recolzament en els primers temps.
I com que a l’Alba li ve de família, avui la sentirem tocant amb molta delicadesa i sensibilitat. La veritat és que estem encantats d’aquesta coincidència
familiar i de tenir-la entre nosaltres.
I, per acabar de formar el Trio Menuhin, ha vingut l’Eva Sedó, violoncel·lista, que ha assolit els nivells més alts en el Conservatori Superior

Municipal de Música de Barcelona, jove intèrpret de gran activitat i inquietud
tant des del punt de vista musical com des del pedagògic.
A més a més, el Trio Menuhin ens porta un programa molt cuidat, equilibrat
i complet, durarà de 40 a 45 minuts cada part, per fer-nos passar una estona
ben agradable.
Finalment volem aprofitar l’avinentesa de l’aniversari per repetir públicament el nostre agraïment a la Núria, al Gregori i al Manel, que ens ajuden en
aquesta sala sessió rere sessió, i a la Maria i a la Montserrat, que s’encarreguen
d’aquests rams sempre presents i tan bonics, i dels que es donen als músics. Per
a nosaltres és molt important comptar amb aquestes col·laboracions tan útils com
desinteressades.
Per acabar, felicitem-nos tots plegats per aquest sisè aniversari i que per molts
anys ens puguem anar reunint al voltant de la bona música amb joves intèrprets.
Recordem... per a gaudir d’una millor audició.
Després, com sempre, hi haurà el refresc.
I ara amb tots nosaltres el Trio Menuhin, amb
Alba Roca, violí,
Eva Sedó, violoncel,
i Ana Carro, piano.
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INTÈRPRETS
ALBA ROCA

I

PAGEROLS

Violí
Neix a Berga i a l’edat de set anys
inicia els estudis musicals a l’Escola
Municipal de Música d’aquesta ciutat. Pocs anys després estudia violí
amb Jesús Badia i col·labora assíduament en formacions cambrístiques dirigides per ell mateix. Durant aquest
període obté el grau elemental de
violí i de piano.
L’estiu del 1991 participa en el
curs impartit per Eva Graubin al
Château d’Aurène i a partir de llavors esdevé deixebla de la reconeguda violinista. En aquesta època
col·labora amb l’Orquestra de Cambra Catalana.
Actualment estudia amb el violinista i pedagog Sergio Prieto. És
membre de l’Orquestra de l’Acadèmia de Barcelona i de la Jove Or-

ALBA ROCA

questra Simfònica de Catalunya. En
el terreny cambrístic forma part del
Quartet «Alla Corda» amb el qual
participà l’estiu del 1994 al Stage
Europeu de Música de Cambra a
Bell-lloc, i és el violí del Trio Menuhin.
Compagina l’estudi de l’instrument amb el cant i rep classes de la
cantant Soria Varadiova.

EVA SEDÓ SISQUELLA
Violoncel
Nascuda a Barcelona. Ha realitzat
els estudis musicals al Conservatori
Superior Municipal de Música d’aquesta ciutat, obtenint matrícula
d’honor de grau superior de violoncel i, tot seguit, el títol de Professora Superior de Violoncel. És
premi d’honor de música de cambra, l’any 1991, i de grau superior
de violoncel, el 1992.
L’any 1992 va ésser becada per la
Fundació Pau Casals per realitzar un

EVA SEDÓ

curs de perfeccionament amb Marçal Cervera, amb qui actualment
amplia repertori.
Ha assistit a diferents cursets de
violoncel a Girona i Santander a
càrrec del professor Elías Arizcuren. També ha participat en el curset
de violoncel barroc dirigit pel violoncel·lista Wouter Möller.
Ha efectuat nombrosos concerts
amb diferents formacions cambrístiques i orquestrals, com l’Orquestra de
Cambra Catalana i l’Orquestra Ciutat de Barcelona. Actualment és
membre del grup Queentet, del Barkino Trio i del Trio Menuhin. També
es dedica a l’activitat docent.

ANA M. CARRO

DE

PRADA

Piano
Comença els estudis musicals amb
la professora Núria Bonells. Més
tard continua amb la mateixa professora al Conservatori Superior

ANA M. CARRO

Municipal de Música de Barcelona
i, posteriorment, amb el catedràtic
Antoni Besses, amb qui finalitza el
grau superior de piano amb les més
altes qualificacions.
Ha obtingut diversos premis en
els concursos nacionals «Jugend
Musiziert» dels col·legis alemanys
d’Espanya. L’any 1987 fou primera
guardonada en el II Concurs de
piano Ciutat de Berga i l’any 1988
guanya el segon premi (categoria A)
en el XXII Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya.
Ha estat becada pel Ministerio de
Asuntos Exteriores i pel Ministeri
Federal de Ciències i Investigació
d’Àustria per realitzar, al Mozarteum de Salzburg, un curs amb el
professor Andrzej Jasinski.
Ana M. Carro ha actuat en els
pòdiums de Joventuts Musicals d’Espanya i ha enregistrat per a Ràdio 4.
Actualment és membre del Trio
Menuhin.
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C O M E N TA R I M U S I C A L
PRIMERA PART
FRANZ JOSEPH HAYDN
Trio amb piano núm. 18,
en Sol major, Hob. XV:5
La gran quantitat d’obres que Haydn
va escriure durant la seva llarga vida
van rebre la influència de tres períodes musicals diferents, en els quals
Haydn va tenir un paper decisiu i fonamental: els darrers anys del barroc,
l’esplendor del classicisme i els inicis
del romanticisme.
Durant els anys 1761-1790 Haydn
va ocupar el càrrec de sots-director
musical de la cort del príncep Pal
Antal Esterházy, fet que el va deixar
pràcticament aïllat de la resta del
món musical, dedicat quasi exclusivament a escriure música d’entreteniment per a un públic amateur. En
aquest període, Haydn es veia obligat
a compondre obres que satisfessin els
gustos personals del príncep. Malgrat
tot, va ser un compositor molt prolífic en tots els camps: misses, oratoris,
òperes… i gran quantitat de música
instrumental en què es destaca la
seva valuosa aportació al desenvolupament de la simfonia, al quartet de
corda i a la sonata.
Els trios per a piano de Haydn
tenen una clara evolució. Els primers, que foren escrits entre 1761 i
1775 són escassos, i és difícil assegu-

rar l’autenticitat d’alguns d’ells. Ja en
els anys 1775-1790, i a causa de la
demanda per part dels editors, augmenta la quantitat de trios compostos. Aquests trios no provenen dels
habituals trios-sonates amb continu
barroc, sinó de les sonates per a instrument de teclat sol a les quals s’afegia un acompanyament de violí i
violoncel.
El Trio en Sol major, Hob. XV:5
pertany al període 1775-1790 i és el
tercer d’un grup de tres sonates per a
pianoforte, violí i baix. La seva forma
correspon a l’estil de les primeres
obres de Haydn, amb una introducció lenta i solemne, seguida d’un
segon moviment allegro més elaborat
quant als temes i, per acabar, un
minuet amb variacions. En aquesta
obra podem observar petits detalls
de broma o sorpresa musical ben
corrents en moltes de les seves composicions.
GABRIEL FAURÉ
Trio amb piano,
en Re menor, op. 120
Gabriel Fauré forma part d’un interessant període cultural en què les
diverses arts s’uneixen per fer realitat
aquella idea d’art total heretada de
Wagner. L’estreta relació de les can-

çons de Fauré amb la poesia de
Verlaine n’és un bellíssim exemple.
La música de cambra ocupa en la
seva obra un lloc importantíssim.
Amb ella troba alhora l’intimisme
i la màxima intensitat d’expressió de
sentiments. És significatiu el fet que
mai no va veure’s temptat d’escriure
per a orquestra.
La sòlida formació tècnica rebuda a l’École Neidermeyer i la influència dels barrocs com Bach, Rameau i Couperin es posa al servei
d’una rica harmonia i d’una melodia que flota com indecisa entre les
distintes parts que recorre. Fauré
cohesiona elements d’estètiques
ben diferenciades per fer un llenguatge nou i lliure: Faire du noveau
era el seu lema.
En el trio per a violí, violoncel i
piano, que pertany al final de la seva
vida, podem veure moltes de les
constants de la seva música.
La persistent evocació del paradís
perdut de la infantesa, la vall d’Ariège, és expressada en la seva música
com un somni. El seu somni és una
màgica suggestió de la naturalesa: el
vol fugaç dels núvols o l’eco de les
campanes del seu poble, Mont-

ganzy, es poden escoltar en el primer moviment del trio.
Aquest element oníric respon al
fort desig de fugir de la realitat i sobretot d’allò que és quotidià, i la seva
lluita s’encamina a la recerca «d’una
realitat més enllà de la realitat». En la
seva obra mar, aire, llum, ombres i
amors impossibles impregnen el seu
món compositiu, un món de nostàlgia.
La serenitat i l’austeritat de molts
passatges responen a un profund
sentiment religiós expressat a través
d’una sensibilitat molt personal.
Això no obstant, al costat de passatges tan sobris, Fauré també ens
demostra la seva potència dramàtica
i la força del seu lirisme, com en el
final del primer moviment i en tot
l’allegro vivo del tercer moviment.
Cal destacar el protagonisme que
atorga al piano en la seva obra.
Recordem que ell inaugura el
renaixement de la música francesa
per a aquest instrument dedicant-li
una extensa obra. També el seu tractament en la música de cambra és
marcadament solista. La fusió del
piano amb el color dels dos instruments de corda aconsegueix recrear
la seva i única realitat somniada.
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S EGONA PART
ENRIC GRANADOS
Trio amb piano,
en Do major, op. 50
Enric Granados i Campiña, compositor català nascut a Lleida l’any 1867
i mort el 1916 en el naufragi del Sussex, torpedinat al canal de la Mànega
durant la Primera Guerra Mundial.
Es destacà com a concertista de
piano i com a pedagog, fundant l’Acadèmia de piano Granados a Barcelona.
Compositor d’inspiració popular,
com Albéniz, va sofrir la influència
del nacionalisme postromàntic. En el
seu intimisme la melodia exercia un
paper predominant. El millor de la
seva producció són les seves peces
de concert per a piano, encara que
també va escriure obres de cambra,
música orquestral i òperes.
Dotat d’una exquisida sensibilitat
i d’una elegància d’idees insuperada,
les seves produccions porten un
segell personal de gràcia, espontaneïtat i profunditat de sentiment, especialment en aquelles obres inspirades
en els girs melòdics i els ritmes
populars espanyols.
El poc conegut Trio per a violí, violoncel i piano n’és un exemple. La
influència àrab queda reflectida en
algunes cadències del primer moviment. En el segon moviment podem
sentir clarament la percussió rítmica
d’unes castanyoles. Alhora, l’aire po-

pular català és present en tota l’obra
recuperant en el trio alle pastorale del
scherzetto el so rústic dels instruments
tradicionals.
Després d’un líric i expressiu
duetto l’obra culmina amb un enèrgic
final en el qual apareixen, com a record, motius dels altres moviments.
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Trio amb piano,
en Si b major, K. 502
La música de Mozart, un dels majors
genis de la humanitat, és potser la
més pura, ja que com a «música en
si», és a dir, fora d’associacions emotives i del seu significat, és perfecta en
melodia, interès rítmic, colorit harmònic natural, originalitat i forma.
El seu Trio en Si bemoll major, K.
502 fou compost el 1786 a Viena, en
una època molt rica en producció
cambrística on mostra una nova maduresa. Aquest trio apareix com l’apoteosi de «l’estil galant» transformat
per un mestre del contrapunt en
quelcom profundament expressiu.
Del seu primer moviment allegro
s’ha dit que buscava «l’ harmonia del
cor i de l’esperit», i del larghetto,
«aspiració poètica».
Acaba amb un allegretto escrit en
forma de sonata i rondó.
Rere la claredat i la cristal·lina nitidesa d’aquesta música s’amaguen
els més desconcertants contrastos.

R ECULL G RÀFIC
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DIARI D’IGUALADA,
DIA 22 D’OCTUBRE DEL 1994

QUEDA CLAR
QUE ELS «DISCURSOS»
NO FOREN EN VA

TAMBÉ LES ARTISTES
RESTAREN AGRAÏDES
AMB AQUESTS SENTIMENTS

ÉS L’HORA D’ARREPLEGAR LES CADIRES
PER TENIR PROU ESPAI...
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LA VEU DE L’ANOIA,
DIA 30 DE DESEMBRE DEL 1994

REGIÓ 7, DIA 29 D’OCTUBRE DEL 1994

... PER AL REFRESC I LA TERTÚLIA

C a p e l l a d e s, 2 1 i 2 2 d e g e n e r d e l 1 9 9 5

N Ú M E RO

26

C O N C E RT

D ’H I V E R N

Flautes d’Adri
PAU CASTANYER, JORDI GENDRA,
PATRÍCIA DE NO i ESTEVE ZULET
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P RO G R A M A
P RIMERA PART
Concert per a quatre violins,
en Re major, TWV 40:202

GEORG PHILIPP TELEMANN

Adagio — Allegro — Largo — Allegro

Quartet per a quatre flautes,
en Re major, op. 12

ANTONÍN REICHA

Allegro — Andante — Minuetto. Allegro vivace
Finale. Allegro vivace

S EGONA PART
Quartet per a flautes, en Fa major, op. 60

ALEKSANDR TXEREPNÍN
In the church — Parents’ hope for children — In the kitchen

Em quatro flautas

CÉSAR GUERRA-PEIXE

Capricho. Andantino — Dança. Vivo
E Um A.B.A. Largo. Alla sarabanda

Quartet per a quatre flautes

PIERRE-MAX DUBOIS

Fêtes — Passepied — Complainte — Tambourin

Ski-Symphonie, per a quatre flautes

FAUSTIN JEANJEAN

P R E S E N TAC I Ó
Bona nit i benvinguts a aquest Paper de Música d’hivern, primer d’aquest any
que acabem d’encetar!
Us el desitgem ben pròsper i que el gaudiu amb salut.
Avui estem molt contents de compartir amb vosaltres aquesta sessió que tindrà
com a protagonista els membres del Quartet de Flautes d’Adri, finalistes del
Cinquè Concurs per a la Promoció de Joves Intèrprets, que organitzem des d’aquí.
El nom d’Adri correspon a un poblet de Girona, on viu un dels seus components.
Tot i que es tracta d’una formació poc freqüent, no és pas la primera vegada
que la tenim en aquesta sala: l’any passat, en sessió compartida, vam tenir el
Quartet Fu-Mon, amb música contemporània, totalment diferent d’ara.
Avui les Flautes d’Adri ens presenten un programa clàssic, amb un recorregut d’obres que arriben fins a la música moderna a la segona part, algunes
d’elles ben curioses.
Els components d’aquest quartet són joves artistes amb molta sensibilitat i
un acoplament perfecte, cosa sempre difícil d’aconseguir en aquest tipus de formacions. Esperem passar una vetllada molt agradable tot escoltant-los.
Després hi haurà el refresc habitual.
Recordem... perquè tots puguem gaudir d’una millor audició.
Amb nosaltres el Quartet de Flautes d’Adri.

