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Amb la inauguració de la sala l’any 1991, vam entendre que fer només 
un concert cada trimestre, els «Concerts de les Quatre Estacions», era infrau-
tilitzar les seves possibilitats. Per això, a partir de l’any 1992, vam anar 
introduint més concerts, interpretats per músics reconeguts: consideràvem que 
era bàsic oferir, sempre, un bon nivell musical! Amb aquesta idea, i amb la 
força que dóna la il·lusió de donar un servei, hem tingut la sort (l’hem bus-
cat, la sort, tot s’ha de dir) d’anar trobant les persones adequades que ens 
han anat ajudant en la nostra tasca. 

Si es repassa l’índex que precedeix aquestes presentacions, o bé l’annex on 
es relacionen tots els intèrprets que ens han ofert el seu art, es pot veure que hi 
ha moltes repeticions. Tot té una explicació. Tractaré d’anar-la exposant. 

Hi ha molts «concerts de professors»: 12 del Curs Internacional de 
Música de Cambra de Capellades, que s’ha celebrat durant dotze anys, i 7 
més del Curs de Lied –que encara es fa–. Aprofitant l’avinentesa d’aquests 
cursos, hem pogut gaudir d’uns concerts extraordinaris, de primer nivell. 

Quan ens vam proposar oferir dos «concerts internacionals» cada any, 
encara no havíem conegut dues persones a les quals devem el fet d’haver 
pogut programar tants concerts amb músics estrangers d’un alt nivell. Es 
tracta, en primer lloc i per ordre cronològic, de Montserrat Sitjà, d’Espar-
reguera, gràcies a la gestió de la qual –i del seu marit, en Cristian 
Florea–, hem gaudit d’audicions memorables, habitualment amb músics 
romanesos, des d’aquell concert tan impactant i recordat de Les Violinistes 
de Moldà-via fins a molts dels concerts de Nadal, amb orquestres que 
omplien més que l’escenari (com es recull en algunes fotografies), acabant 
amb el darrer concert del llibre, pel Nadal del 2008. 
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L’altra persona a la qual estem igualment agraïts és Carme Picañol, de 
Moià. En aquest cas, els músics també són de països de l’Europa de l’est, 
des de Txèquia (amb l’orquestra Música Bohèmica de Praga, tan entranya-
ble) fins a diverses repúbliques de l’antiga Unió Soviètica, com el cor de Cal-
múquia, amb aquelles veus tan impressionants, de ben cultivades que eren! 

Però ja molt al començament, gràcies al bon amic Patrick Meadows, 
havíem tingut el privilegi de poder escoltar dos quartets russos extraordinaris. 

També hem pogut comptar amb artistes del nostre país, ben reconeguts, 
com Gonçal Comellas, Jaume Torrent, Ludovica Mosca, Emilio Moreno, 
Carles Riera, Oriol Romaní, Joan Vives, Joan Amils, el malaguanyat Xa-
vier Joaquín, etc., a part dels músics que ja havien passat pels Concerts 
de les Quatre Estacions, tots ells tan estimats: l’Assumpta i en Francisco, 
l’Albert, l’Alba –els seus concerts sempre han estat multitudinaris–, 
l’Antonio, en Benjamín... 

Però, a més de música clàssica, vam considerar oportú deixar un lloc 
per a la música de jazz i blues i per a «altres músiques» –cançó (Miquel 
Pujadó), de trobadors (Adolfo Osta), sarsuela, tango, flamenc, castanyo-
les...– i, fins i tot, per a recitals de poesia i una sessió de teatre de butxaca. 

Quant al jazz, comptem amb puntals de primer ordre: Big Mama, 
Ignasi Terraza i Manel Camp i, associats amb ells, altres excel·lents músics. 

Hauria d’anar seguint aquestes «explicacions», perquè de tots els artistes 
que han passat per aquests concerts conservem molt bon record. Però he d’a-
cabar. Només em vull referir als músics de més a prop –Capellades i 
Igualada–, que també hi han tingut un espai. Així, una sessió es va dedicar 
a la música de Josep Freixas i Vivó, fill de la nostra vila, una altra va córrer 
a càrrec del Trio d’Harmòniques Néixer, d’Igualada, i, finalment, Josefina 
Rigolfas, també d’Igualada, acompanyada de Jordi Vilaprinyó, ens va impac-
tar amb la seva força en el concert AC 053. 

L’estructura amb què es presenta cada concert és la mateixa del primer 
volum: programa, presentació, curriculums, comentari musical (en aquest cas, 
no s’ha demanat als intèrprets) i recull gràfic. 

Bona nit!         
Miquel PUJOL
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«Si us plau, desconnecteu l’alarma dels rellotges i recordeu-
vos, quan acabi el recital, de plegar les cadires per deixar espai per 
poder-vos oferir el refresc habitual». 

Aquesta frase, dita i repetida en cada concert, amb un somriure amable, 
per Gemma Romanyà després de la breu presentació del programa del con-
cert, és el símbol d’una activitat generosa que un dia els Pujol i Romanyà 
van decidir dur a terme. És una mostra d’alta civilitat; és una activitat que 
fa societat, que fa país; que ajuda a l’alimentació de l’esperit. 

Avui, que som en una època en què és més fàcil parlar dels drets que 
dels deures; que la llei del mínim esforç té prestigi; que, des de molts àmbits 
s’estimula la superficialitat fins a convertir-la en objectiu a assolir; que hi 
ha intel·lectuals que s’avergonyeixen de dir-se’n o que, directament, han 
dimitit de la seva funció i es limiten al futbol; avui que queda més bé apa-
rèixer en una revista de moda que en una de cultura; que la gran quantitat 
de paper de premsa es destina a les revistes del cor, que repeteixen ad infi-
nitum els contes de fades o les tafaneries, o als periòdics d’esports, incapaços 
d’anar més enllà de la superfície de la pilota; avui que s’entronitza  l’esforç 
per adquirir un cos bell al gimnàs, però que no s’acaba d’entendre que hi 
hagi gent amb ganes profundes d’estudiar i alimentar l’intel·lecte; avui que 
les paraules «lectura», «cultura», «llibre», fan venir picor a molta gent; avui 
que, per no distingir-se com a incòmode, la majoria vol formar part de la 
majoria per poder sentir-se vencedor entre els vencedors… En una societat 
i en un moment com el que he descrit i que no és només patrimoni de la 
societat catalana sinó de tota la societat occidental, ens trobem de tant en 
tant amb illes, amb miracles inexplicables com Paper de Música, que et 
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retornen l’esperança en la naturalesa humana. 

Els músics que actuen a Paper de Música ens regalen obres d’art. 
Siguin professionals destacats, amb anys de feina, saviesa i experiència, o 
bé siguin intèrprets que estan començant la incerta i difícil carrera, ens 
vénen a oferir bellesa. És just que ara els reti homenatge. També és espec-
tacular la llista de compositors les obres dels quals s’han fet sentir a Paper 
de Música: Brahms, Capllonch, Schubert, Corelli, Mudarra, Satie, 
Poulenc, Debussy, Viñes, Webern, Sibelius, Berstein, Joplin, Lecuona, 
Brassens… Beethoven, Bach, Mozart, Xostàkovitx, Vivaldi… I tants i 
tants més: són noms que cito de memòria i que he sentit en aquest audi-
tori; i són una representació ínfima, com podeu comprendre, de tot el que 
hem sentit entre aquestes parets. I són el llistat més preuat: sense aquests 
creadors no estaríem ni jo escrivint ni el lector llegint aquestes ratlles.  

Una característica del que s’ha ofert a Paper de Música, i em refereixo 
als concerts que integren aquest segon volum, és l’eclecticisme. Hi predomi-
na la música clàssica (dues de cada tres sessions), però també el jazz hi té 
molta presència o altres gèneres com la cançó, els trobadors, la sarsuela, el 
flamenc… I també gèneres aparentment allunyats de la música, com recitals 
de poesia.  

Aquest eclecticisme també el podem referir a l’apartat de la música clàs-
sica: ha sonat de tot, en aquest auditori. Amb un predomini de les obres de 
cambra o per a un instrument sol, majoritàriament el piano. I entre els 
intèrprets, i em refereixo encara als concerts que pertanyen a aquest segon 
volum, vull remarcar la presència de professionals consagrats de tot el món. 
Així com el primer volum parla dels concerts realitzats per intèrprets «des-
coberts» per Paper de Música a través del Concurs, en el moment que 
l’auditori obre l’aixeta a altres perfils d’intèrprets, una quantitat impor-
tant de grans professionals han volgut venir-hi a tocar, com Jaume Torrent, 
Oriol Romaní, Emilio Moreno, Carles Riera, Albert Gumí, Alba 
Ventura, Cristian Florea, Francisco Poyato, Assumpta Mateu, alguns dels 
quals, totalment consagrats, de jovenets s’havien donat a conèixer per pri-
mer cop en aquesta sala. Això que he dit em fa pensar en un parell de 
coses: primera, que als consagrats els atrau Paper de Música. I segona, que, 
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si ja hi contemplem recorreguts importants de carreres que podem dir que 
s’han iniciat aquí, vol dir que fa molt de temps que Paper de Música dóna 
guerra. I per això podem celebrar-ne aniversaris que fan goig. 
Naturalment, no puc deixar de pensar que una cosa és tenir idees bri-
llants, una altra cosa és dur-les a terme amb brillantor, i una altra, diuen 
que molt més difícil, és mantenir-se constant, persistir en l’alt nivell que 
t’has exigit. 

Hem tingut música, molta música de molts estils i èpoques i gèneres, 
d’acord. Però amb això no n’hi ha prou. «Ja pots xiular si l’ase no vol 
beure», deien els nostres avis i penso jo ara. Beethoven va escriure el trio 
Arxiduc, d’acord. N’existeix la partitura, d’acord; i reapareix vital, es-
sencial, quan algú la interpreta. Però perquè això s’esdevingui, per poder 
sentir el Trio Ludwig interpretant el trio Arxiduc, ja podem tenir la 
millor intenció del món, perquè si no hi ha algú que trobi els intèrprets, 
te’ls porti i els inviti a tocar en algun lloc amb bona acústica on tu els 
puguis sentir ben assegut; si no existeix aquesta iniciativa, la música 
queda fora de les nostres vides. Cal l’ase, l’abeurador i, si ho vols, el xiulet; 
però sense la voluntat, sense les ganes de fer-ho, no hi ha absolutament 
res. Fer possible tant de miracle és mèrit de les persones que han tingut la 
santa paciència de materialitzar-lo, i no vull perdre l’oportunitat que se 
m’ofereix de fer-ho saber a tort i a dret, del dret i del revés, per més que 
als protagonistes els incomodin els afalacs. Em fa l’efecte, però, que els afa-
lacs els entren per una orella i els surten per l’altra, perquè allò que s’han 
ficat entre cella i cella és continuar treballant més enllà d’aniversaris, pen-
sant en el següent nostre concert de cada dia. Persisteixen. 

Conec melòmans que han assistit als concerts de Paper de Música. En 
conec que en són assidus. I també conec persones que han entrat en el món 
de la música culta gràcies al fet que un dia van decidir acostar-se a Cape-
llades i escoltar, potser per primera vegada, la bellesa que entra per l’oïda. 

Vull deixar constància que oferir tanta música és complicat. És enre-
vessat trobar els intèrprets, negociar-hi el repertori, ocupar-se dels músics 
un cop són a Capellades… Però Paper de Música, el fenomen, no és 
només això. També és l’elaboració de comentaris, la impressió de progra-



mes; és l’atenció als invitats, és el ram de flors que s’ofereix als intèrprets; 
és les flors que decoren l’escenari, els caramelets per a la tos, el programa 
imprès delicadament, la garantia de la informació donada en el progra-
ma… I també és la paciència de veure’s la casa envaïda per un centenar 
o dos de persones. I també és allò que citava en començar aquest escrit i 
que resumeix, per a mi, el to del projecte. Ho deia en començar però, a 
aquestes alçades de l’escrit, han passat vint anys i la frase que citava al 
principi (Si us plau, desconnecteu l’alarma dels rellotges) s’ha trans-
format en Si us plau, desconnecteu els vostres mòbils. La cortesia no 
és incompatible amb l’exigència: som aquí per escoltar música i deixar-la 
escoltar als altres. Per cert: de totes les sales de concerts que freqüento és 
aquella on pràcticament no se senten estossecs, encara que a més d’un 
melòman li sembli impossible. La frase adreçada al públic present, ja la 
coneixeu, no s’acaba aquí. Continua amb la perla final: Plegueu les 
cadires (o no cal que plegueu les cadires perquè sortirem al jardí) 
per tal de poder oferir-vos el refresc habitual. 

Sí, és clar: atents als detalls, els amfitrions fan l’efecte de ser més 
esplèndids que els Esterházy. Melòmans per melòmans, la il·lustre família 
hongaresa ja tenia la feina feta i la fortuna sense límit. Els inductors de 
Paper de Música han muntat aquest magnífic i meravellós sidral fora 
d’hores, després de la feina, per entendre’ns. I la sala Paper de Música de 
Capellades és Eisenstadt. Perquè no parlem només dels concerts sinó d’ac-
tivitats que han anat apareixent de manera orgànica, com una derivació 
lògica de les activitats musicals de Paper de Música: el Curs Internacional 
de Música de Cambra de Capellades, el Concurs Paper de Música, el 
Curs de Lied… amb tot el que suposa de pensar a convocar jurats, pro-
fessors, alumnes, participants… I fer-ho durant anys i anys, persistint en 
la idea inicial i mirant de millorar-la. Fins al punt que Paper de Música 
té la seva entrada a la Gran Enciclopèdia de la Música amb una foto del 
seu entranyable escenari que hem contemplat tantes hores mentre sentim 
música. És de justícia. 

Personalment, són tantes les hores de música que he gaudit a Paper de 
Música, que no puc deixar d’agrair la idea, l’esforç, les ganes, l’elegància 
i la dissimulació de l’esforç titànic que ha suposat mantenir viva aquesta 



institució. Examineu sense pressa els dos volums que en celebren l’aniver-
sari i en fixen la memòria. Us fareu cabal de la quantitat d’hores i energies 
dedicades a aquest esplèndid mecenatge que, amb l’ajut de persones que 
hi presten suport en l’anonimat, s’ha dut i es duu a terme amb l’objectiu 
de difondre la música culta fora dels grans centres urbans, i la formació i 
la promoció de joves intèrprets, com informa l’enciclopèdia citada. Són tan-
tes les hores que he gaudit de música en aquest auditori. Fins i tot refle-
xions que després han desembocat en un personatge o una solució narra-
tiva per a la feina que duia al cap en aquell moment, m’han aparegut a 
Paper de Música, en el moment idoni, envoltat de la bellesa que t’ajuda 
a augmentar la receptivitat estètica.  

Lectors: desconnecteu els vostres mòbils i endinseu-vos en aquest volum 
ple d’obsequis; avui no cal que plegueu les butaques: el refresc habitual no 
serà ni a la sala ni al jardí: el trobareu en aquestes pàgines. A molts llocs 
es parla de què és Paper de Música. Hi he d’afegir una cosa que no recull 
cap diari, cap revista, cap enciclopèdia: penso que aquest mecenatge, aques-
ta persistència en el mecenatge, s’ha dut i es duu a terme exactament per 
amor a l’art. O, si em permeteu ser més precís, per amor. 

Jaume CABRÉ 
(tardor del 2009) 
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Capellades. A l’Anoia. Molins i Museu del Paper. On neixen –em 
diuen–  molts llibres. I moltes músiques sense fronteres. A tocar, també, de 
Montserrat. Que vol dir, entre tantes altres coses, Cererols i el rebost de la 
música a Catalunya, que ha estat –i és– l’escolania. 

A Capellades, i amb l’emoció tan sensual –i tan familiar per als que 
hem nascut en una família d’impressors– del tacte del paper artesà, la 
música hi té capella. O santuari. Un paper imprès amb la cura que els 
déus antics reservaven als actes més nobles de la persona digna: «Aquest 
programa, dissenyat per Enric Iborra, a partir d’una idea de Josep M. 
Espinàs, ha estat imprès a Romanyà/Valls, S.A., sobre paper del Museu 
Molí Paperer de Capellades». I és aleshores, quan t’has llegit amb unció 
el programa i has aconseguit el mínim de pau interior exigible a qui vulgui 
deixar-se penetrar pel seu missatge, que entens la vida gràcies al viatge de 
la música, com ho recordava Schubert a Winterresise, en un lied del 1827 
que porta el títol d’El músic errant: «Fora de la vila/ hi ha un músic 
errant/ que amb els dits insensibles/ va encara sonant. [...] / Ell sona 
que sona,/ no s’atura mai». Ho conta Miquel Desclot, poeta i melòman, 
en un llibre que és una petita delícia didàctica: L’edat d’or de la música. 
Iniciació al Classicisme vienès. 

I és, justament, en aquest llibre on he trobat un comentari que escau 
del tot a la qualificació de l’obra feta a l’entorn de Paper de Música: 

«Beethoven és, per damunt de tot, un gran humanista que s’expressa 
a través de la música. Beethoven, per dir-ho així, fa l’efecte de ser el 
Goethe de la música». I és que els amics fidels de Paper de Música saben 
què vol dir que algú ens vulgui més humans, més humanistes, en el sentit 
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més estricte del terme. Per això diré que tot plegat m’imposa una pregun-
ta, formulada amb calma, sí, però alhora amb segell d’urgència: ¿Hem 
après la lliçó de les connexions entre els diferents llenguatges artístics? 
¿Hem sabut, com volia Agustí Bartra, entendre que la poesia, que la mú-
sica, és com el somriure del gat d’Alícia, que embauma la cambra que 
acaba de deixar? ¿Quin sentit tindria la poesia de Josep Carner o de Joan 
Salvat-Papasseit –«he sentit la cançó del fanal dels vaixells»– si la música 
no fos la sublimació dels colors, de les aromes, del gest, de la rialla, de les 
paraules, del tacte íntim de l’amor enjogassat, de la fúria arrogant d’una 
mar que esclata? 

Fa més de quaranta anys, el catedràtic d’Estètica de la Universitat de 
Barcelona, José María Valverde, va plegar en solidaritat amb Aranguren, 
catedràtic d’Ètica de la Universitat de Madrid, que havia estat represaliat 
per la fastigosa Negra Nit franquista. Un grapat d’alumnes de Filolo-gia 
havíem assistit tot el curs, el darrer del professor Valverde, i d’estranquis, a 
les classes de l’autor de Ser de palabra. El Nadal següent –ell ja no hi 
era– li remetérem una carta d’agraïment. Ens va respondre amb un targetó 
dibuixat a mà on hi havia un violí i aquest dístic: 

                    Me alegro que de tanta teoría 
                    les quede lo mejor: la melodía. 

¿No sembla que algú que no para d’exercir com a llevadora de llibres 
que neixen podria fer seu aquest dístic? 

Deia que la proposta de Paper de Música traspua memòria i uni-
versalisme tan sòlids com naturals. (I ben païts). Perquè si la música és 
un llenguatge universal, ha de ser viva, canviant; ha de respondre als ne-
guits i als desigs, individuals i col·lectius, de les persones i de les pàtries. 
L’educació musical obre els porus dels sentits, sí, però també dels anhels, 
dels silencis, de les tristeses sobrevingudes, de «l’hora lleugera de l’amor 
que ve», com diria el poeta. 

Música, sobretot, per a una teràpia indispensable a favor del silenci, 
que és molt més que la nota buida dels pentagrames. Juan de la Cruz ho 
resumia així, quan ens menava cap al llindar de l’èxtasi: 



La música callada, 
la soledad sonora, 
la cena que recrea y enamora. 

Repasso la programació de Paper de Música de l’any 2008. I m’hi 
trobo, entre d’altres, aquests noms –cada un dels quals mereixeria de ser 
destacat i enquadrat–, que vesso a raig: F. J. Haydn, J. W. A. Mozart,       
P. B. Schubert, Franz Liszt, S. V. Rakhmàninov, J. S. Bach, G. Verdi,    
G. Puccini, G. Rossini, Enric Granados, F. A. Barbieri, Amadeu Vives, 
R. A. Schumann, Hugo Wolf, Frederic Mompou, Tomás Bretón, entre 
molts d’altres que la meva incultura musical converteix en nouvinguts. I 
entre els intèrprets et pots trobar, en el marc del concert de Nadal, amb la 
Filharmònica Estatal «Paul Constantinescu» de Ploies,ti. O amb sessions 
de jazz d’arrel mediterrània. O amb una sessió flamenca –«el flamenc en 
essència, l’art a la sang»– i tantes i tants, ep!, en un sol any!   

Itàlia, Catalunya, Rússia, Andalusia, Romania, Alemanya, Madrid, 
Viena desfilen, musicalment, per Capellades, la llar comuna, terra d’aco-
llida manyaga, com en un apassionant «somni d’una nit d’estiu». 

I tot això, ¿per què? Per amor a la música. I per una actitud generosa, 
solidària, envers els que també se l’estimen, la música, i volen créixer en 
el seu si. Sense complexos. Sense demanar almoina: conscients que la 
música, patrimoni de la humanitat, no pot ser patrimoni d’uns quants, 
triats no se sap per quins designis obscurs. 

A Capellades t’adones, en tot cas, que allò que és passió d’un lloc con-
cret pot arribar a ser universal. Que el localisme ben entès juga tothora a 
favor de la consolidació més genuïna «d’un temps, d’un país». 

Contra els glossadors de la música com a fenomen atemporal i sense 
pàtria  –glossadors ximples, val a dir-ho!–, hem de reivindicar que la músi-
ca marca amb precisió les coordenades de temps i d’espai. La hipòtesi d’un 
investigador futur –després de no sé quants cataclismes en cadena–, que, 
desaparegudes totes les petges fòssils o documentals d’allò que considerem 
història de les civilitzacions..., i hagués de recolzar únicament la seva 
recerca en arxius musicals, salvats per designis de bruixots tocats de l’ala, 
portaria l’investigador a una visió segurament més lúcida d’allò que som 
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i hem estat. Perquè dels del «primer vagit» que reivindicava B. C. Aribau 
som proposta sonora, més o menys estentòria. 

Per dir-ho clar i català: una història dels darrers vint anys de Cata-
lunya sense esment permanent al Paper de Música seria una història més 
boirosa, més vulgar: una història frustrada i vulgar. 

                            Ignasi RIERA 
Madrid, juliol del 2009
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C a p e l l a d e s, 2 5  d ’ o c t u b r e  d e l  1 9 9 1

 

CONCERT  
INAUGURACIÓ OFICIAL  

DE LA  
SALA PAPER DE MÚSICA  

Els fonaments de les més belles construccions que els humans són capaços de 
fer en el camp social, econòmic i polític tenen l’arrel en l’impuls existent en 
la cultura que cada poble elabora i comunica als altres. 

Efectivament, el fil roig que crea la personalitat individual i col·lectiva és for-
jat per la sensibilitat i la capacitat de recerca en la dimensió de la cultura, que 
construeix els eixos sobre els quals poden carregar-se després els projectes 
més agosarats. 

La música és un element bàsic en aquest procés interminable, és una forma 
de conèixer i d’obrir horitzons i constitueix una de les finestres per les quals 
ens comuniquem. 

Per tots aquests raonaments és important una iniciativa com la de Paper de 
Música, que amb apassionament i rigor ofereix una activitat cultural de pri-
mer ordre, perquè és feta al servei del poble des del més genuí impuls d’a-
questa Catalunya renaixent. 

JOAQUIM FERRER I ROCA

Altres Concerts 
001



 

I N T È R P R E T S  
 

Joan Amat, piano  
Teresa Solà, piano 

José M. Rubio, guitarra  

Ana M. Carro de Prada, piano 

Antonio Ruiz-Mellado, piano  

Queralt Roca, clarinet i Imma Vidal, piano 

Assumpta Mateu, soprano i Guillem Martí, piano 

Eva León, violí i Hisako Hiseki, piano 
Trio Bartholdy (LLUÍS AVENDAÑO, LAURA FOLCH I JORDI SALICRÚ)

PRIMERA PART

JOAN AMAT, piano 
   Sonata per a piano núm. 38,        FRANZ JOSEPH HAYDN 
   en Fa major, Hob. XVI:23 
       Allegro moderato 

TERESA SOLÀ, piano 
   Vals en La menor, op. 34/2                              FRÉDÉRIC CHOPIN 
    Suite Bergamasque, per a piano, L. 75                   CLAUDE DEBUSSY 
         III. Clar de lluna 

JOSÉ M. RUBIO, guitarra 

   Fantasía                                                    ALONSO DE MUDARRA 
   Capricho árabe, per a guitarra                      FRANCESC TÀRREGA 
   Almoradí (farruca)                                           MANUEL SERRAPÍ 

ANA M. CARRO DE PRADA, piano 

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

ANTONIO RUIZ-MELLADO, piano 

   Chants d’Espagne, op. 232                                        ISAAC ALBÉNIZ 
       Córdoba — Seguidillas
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QUERALT ROCA, clarinet  – IMMA VIDAL,  piano 
   Cinc bagatel·les, per a clarinet i piano                  GERALD FINZI 
         Prélude  
          Forlana 
          Fughetta 

ASSUMPTA MATEU, soprano – GUILLEM MARTÍ, piano 

   Romanç de Santa Llúcia                 EDUARD TOLDRÀ 
   De los álamos vengo, madre          JOAQUÍN RODRIGO 
   Verborgenheit (En secret), Mörike Lieder núm. 12    HUGO WOLF 
   Ària d’Olympia (Els contes de Hoffmann)  JACQUES OFFENBACH 

EVA LEÓN, violí – HISAKO HISEKI, piano 
   Introduction et Rondo capriccioso,         CAMILLE SAINT-SAËNS 
   en La menor, op. 28 

TRIO BARTHOLDY 

   Fantasia (Trio amb piano núm. 1), en Do menor    FRANK BRIDGE

SEGONA PART



 
 
 
Bona nit! 

Benvinguts a Capellades i a aquesta Sala Paper de Música que avui inau-
gurem oficialment. 

Estem molt agraïts a la Sra. Marta Ferrusola per haver acceptat la nostra 
invitació i fer-nos l’honor de presidir aquest acte inaugural. Senyora, moltes grà-
cies! 

Vull expressar el nostre agraïment al mestre Antoni Ros-Marbà pel suport 
que representa el fet de presidir el jurat del concurs que Paper de Música orga-
nitza anualment per promocionar els joves intèrprets del nostre país. Estem molt 
contents de tenir-lo entre nosaltres. 

Gràcies a tots els que avui us trobeu aquí en representació dels consells 
comarcals i dels ajuntaments d’arreu de Catalunya. 

I gràcies, també, a tots els amics que ens acompanyeu donant suport a la nos-
tra tasca. 

Tal com he tingut ocasió d’explicar a molts de vosaltres, fa 3 anys que vam 
començar uns concerts amb periodicitat trimestral, que hem vist coronats per un 
èxit d’allò més afalagador. I hem pensat que val molt la pena de treballar perquè 
aquest èxit sigui viscut i compartit per molta més gent, és a dir, que el que nos-
altres fem aquí es pugui repetir a molts altres llocs del nostre país. 

Considerem que aquest èxit es deu a diverses raons, de les quals en destacaré 
tres: 

La qualitat dels artistes que hem anat descobrint, sobretot mitjançant el con-
curs abans esmentat. 

La cura en les peces programades, procurant que siguin assequibles per als qui 
no estem habituats a escoltar música clàssica. 

El fet de disposar d’un local amb una acústica adequada. Amb això no em 
refereixo pas a aquesta sala que avui inaugurem, sinó al pis on fins ara hem 
celebrat els concerts. Pensem que qualsevol poble de Catalunya té un espai tan 
fàcil d’habilitar com el nostre pis.  

També creiem que és important el fet de facilitar als assistents uns comentaris 
sobre el concert i, molt especialment, oferir-los, en acabar, un refresc per completar 
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la vetllada. Ha estat precisament durant la tertúlia quan hem descobert l’emoció 
i l’entusiasme del públic. 

D’altra banda, tenint en compte que en el nostre país hi ha nombrosos 
músics joves d’una elevada qualitat interpretativa que tenen poques oportunitats 
d’actuar, pensem que es pot aconseguir un doble objectiu: que ells puguin tocar 
i que nosaltres, la gent dels pobles, puguem emocionar-nos i entusiasmar-nos 
amb les seves interpretacions. 

El concert que us presentem avui és molt especial perquè ens donarà l’oportu-
nitat de valorar la diversitat i la qualitat d’aquests joves músics que us proposem. 

Obriran el concert dos pianistes (Joan Amat i Teresa Solà), amb els quals 
es va iniciar Paper de Música i que ens van deixar un gust prou bo per tornar-
hi. Tant l’un com l’altra toquen el piano amb molta sensibilitat. 

Seguirà el guitarrista José M. Rubio, que ens delectarà amb dues obres clàs-
siques i una de flamenc. 

Ana M. Carro ens tocarà una preciosa fantasia de Mozart, un compositor 
amb qui ella se sent totalment compenetrada i que interpreta amb molt senti-
ment. 

Amb el pianista Antonio Ruiz-Mellado Paper de Música va donar un 
salt qualitatiu, passant d’un nivell d’estudiants de cursos avançats al de joves 
professionals. Amb les dues obres que sentirem ens mostrarà la seva gran qualitat 
artística. 

A la segona part tindrem: 

En primer lloc, un duo de clarinet i piano, amb Queralt Roca i Imma 
Vidal, dues concertistes ja experimentades. 



Seguirà la soprano Assumpta 
Mateu, que ens enlluernarà amb la 
seva veu excepcional. Guillem Martí 
l’acompanyarà al piano molt acurada-
ment i amb un gust molt refinat. 

Eva León, al violí, i Hisako 
Hiseki, al piano, ens meravellaran 
amb una obra de gran virtuosisme. 

I acabarà el concert el Trio 
Bartholdy, guanyador del segon con-
curs organitzat per Paper de Música. 

Esperem que després d’haver escol-
tat aquesta mostra diversa d’artistes 
us engresqueu i els feu conèixer als 
vostres pobles i les vostres comarques, 
seguint l’esquema de Paper de Mú-
sica, que ha donat uns resultats tan 

excel·lents, perquè els vostres veïns puguin gaudir-ne, com nosaltres. 

I tot desitjant-vos que passeu una bona vetllada, prego a la Sra. Marta 
Ferrusola si ens vol honorar amb unes paraules.



 
 
JOAN AMAT ALMIRALL  
Piano 
 
Nascut a Cabrera d’Igualada. A l’edat 
de quinze anys es trasllada a Cape-
llades, i comença els seus estudis mu-
sicals al Conservatori Superior de 
Música del Liceu. Va cursar els estudis 
de grau elemental amb les professores 
Eulàlia Vilanova i Montserrat Vila, i el 
grau mitjà i superior amb el catedrà-
tic Lluís Molins. Ha fet música de 
cambra amb la professora Maria Ca-
nela i continua treballant el piano 
amb la professora Paulina Àngel. 
 
 
TERESA SOLÀ SIMÓN  
Piano 
 
Nascuda a Barcelona. Comença els 
seus estudis musicals de petita al Con-
servatori Superior de Música del Li-
ceu. Més endavant, i paral·lelament a 
la carrera de música, fa estudis de 

direcció de cor amb el mestre Enric 
Ribó, i durant uns quants anys ha 
portat la direcció d’un cor d’adults i 
un d’infants. Actualment segueix cur-
sant els seus estudis musicals al Con-
servatori del Liceu. I juntament amb 
aquests en compagina d’altres. 
 
 
JOSÉ M. RUBIO 
Guitarra 
 
Nascut a Granollers l’any 1965. 
Realitza els seus estudis de guitarra 
a Granollers amb el mestre Rafael 
Fernández García, i últimament 
també, en el Conservatori Superior 
de Música del Liceu de Barcelona, 
amb el mestre Juan Francisco Gar-
rido, havent obtingut una menció 
honorífica de l’esmentat conserva-
tori, i la més alta qualificació en els 
dos cursos de virtuosisme. Ha fet 
concerts a Ràdio Aran de Baqueira, 
Cercle Cultural de la Caixa de Gra-
nollers, Les Franqueses del Vallès, Ca-
pellades, Andorra i Fòrum Berger-
Balaguer de Vilafranca del Penedès. 
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JOAN AMAT TERESA SOLÀ



 

ANA M. CARRO DE PRADA 
Piano 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1966, ha 
estudiat amb Núria Bonells i actual-
ment ho fa amb el catedràtic Antoni 
Besses. 

Ha rebut menció d’honor en el 
grau professional de Piano. 

Ha obtingut diversos premis en 
concursos nacionals. 

Ha participat en diferents cursets 
d’interpretació pianística oferts per 
Luiz de Moura Castro, Monique 
Deschaussées i Frédéric Gevers. 

Fou escollida per a una sessió pia-
nística impartida pel pianista Paul 
Badura-Skoda. 

ANTONIO RUIZ-MELLADO 
Piano 
 
Nascut a Esplugues de Llobregat  
l’any 1963. 

Comença la seva formació musical 
al Conservatori Superior Municipal 
de Música de Barcelona, on estudia 
piano amb la catedràtica Carme 
Undebarrena, i obté el premi d’honor 
de grau professional i diversos premis 
en concursos nacionals. 

El 1987 es trasllada a París, on   
rep classes de Monique Deschaussées     
i, més tard, de Frédéric Gevers. 

Ha actuat en diversos festivals 
nacionals i internacionals del país. 

També ha realitzat concerts a 
diferents ciutats de l’Estat espanyol    
i a França, essent sempre les seves 
actuacions molt ben acollides tant 
pel públic com per la crítica. 

Ha enregistrat per a Catalunya 
Ràdio, Ràdio Nacional (R. N. 2)      
i Ràdio 4. 
 

ANA M. CARRO

JOSÉ M. RUBIO

ANTONIO RUIZ-MELLADO



QUERALT ROCA  
Clarinet 
 
Nascuda a Berga l’any 1966. Cursa 
estudis al Conservatori Superior 
Municipal de Música de Barcelona, 
amb el catedràtic Juli Panyella. Obté 
el premi d’honor de grau mitjà de 
clarinet l’any 1986 i el premi d’ho-
nor de música de cambra l’any 1989. 

L’octubre del 1988 obté la plaça 
de primer clarinet a l’Orquestra 
Simfònica del Vallès. També ha col·la-
borat amb l’Orquestra Ciutat 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 pri-
mer 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!, fun-
dat per Sir Yehudi Menuhin.

IMMA VIDAL TRIBÓ 
Piano 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1966. Ha 
estudiat piano amb Clotilde Elías, 
música de cambra amb Josep Pons    
i actualment ho fa amb el catedràtic 
Miquel Farré. 

Ha estat guardonada en diverses 
edicions del Concurs de Joves In-
tèrprets de Piano de Vilafranca del 
Penedès i en el Concurs de Piano 
Ciutat de Berga. 

El 1989 obté per unanimitat del 
jurat la menció honorífica de música 
de cambra atorgada pel Conservatori 
Superior Municipal de Música de 
Barcelona. 

Ha participat en diferents cicles 
de concerts organitzats per Joventuts 
Musicals, actuant com a solista i com 
a intèrpret de música de cambra. 
Més recentment ha participat en el 
Tercer Festival Internacional de Mú-
sica de Cabrils. 
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ASSUMPTA MATEU VILASECA 
Soprano 
 
Nascuda a Manresa l’any 1970, inicia 
els estudis de violí i cant al conserva-
tori d’aquesta ciutat. Ha assistit a cur-
sos de tècnica i d’interpretació amb 
Montserrat Pueyo, Helmut Lips i 
Paul Schilhawsky, entre altres. 

L’any 1988 obté el premi d’honor 
del Conservatori Professional de 
Música de Manresa. El 1989 rep el 
segon premi en el Concurs de Cant 
Joan Massià de Barcelona. L’any se-
güent guanya el Primer Concurs per 

a la Promoció de Joves Intèrprets, de 
Capellades. 

Com a violinista, ha format part 
de l’Orquestra Simfònica del Vallès. 

Actualment compagina els estudis 
de violí, amb Eva Graubin, amb els de 
cant a l’Escola d’Òpera de Barce-
lona, amb M. Dolors Aldea i Yerzy 
Artysz.                               
GUILLEM MARTÍ BORRÀS 
Piano 
 
Nascut a Palma de Mallorca l’any 
1968, inicia els seus estudis musicals 
al conservatori d’aquesta ciutat i ac-
tualment els continua amb el cate-
dràtic Antoni Besses. 

Ha assistit a cursos de tècnica pia-
nística amb M. Carra, F. Gevers        
i P. G. Chornet. 

L’any 1989 obté el segon premi en 
el Quart Concurs Ciutat de Berga de 
piano. Ha estat professor del Conser-
vatori de Palma de Mallorca i ara ho 
és de l’Escola de Música d’Igualada. 

ASSUMPTA MATEU



HISAKO HISEKI  
Piano 
 
Nascuda al Japó. Ja a l’escola primà-
ria guanya el premi del Concurs 
Musical per a Estudiants Panjaponès. 

El 1981 és elegida per tocar a 
l’Audició per a Noves Figures de 
Música Clàssica Europea, organitza-
da per la Radiodifusió Nacional del 
Japó. A partir d’aquí comença un 
seguit d’actuacions com a solista 
amb l’Orquestra d’Osaka i amb la 
Stadorchestra de Winthertur, i diver-
sos recitals a Osaka, Winterthur i el 
Palau de la Música Catalana. 

Ha obtingut el Primer Premi del 
Concurs “Piano 80”, així com el di-
ploma d’Honor del Concurs Inter-
nacional Maria Canals. 

Ha fet diversos enregistraments 
com a solista a Radio Studio Zurich 
Musical Concert (Suïssa). 

EVA LEÓN 
Violí 
 
Nascuda a Las Palmas de Gran 
Canària el 1974. De molt petita va 
demostrar aptituds per a la música i 
als vuit anys va començar a estudiar 
el 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 al mestre Xavier Turull 
que, d’aleshores ençà, supervisa els 
seus estudis de violí. 

Ha format part de l’Orquestra 
Mundial de Joventuts Musicals en la 
seva gira pel Canadà.  

Darrerament ha ofert recitals per 
diferents ciutats catalanes i concerts 
com a solista amb l’Orquestra Sim-
fònica de Joventuts Musicals de 
Catalunya. 
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EVA LEÓNHISAKO HISEKI



LLUÍS AVENDAÑO 
Piano 
 
Nascut a Barcelona l’any 1958. 
Cursa els estudis musicals al Conser-
vatori Municipal d’aquesta ciutat,     
i fa la carrera de piano amb el cate-
dràtic Miquel Farré. Ha treballat a 
Londres amb Maria Curcio. Ha estat 
solista amb l’Orquestra del Gran 
Teatre del Liceu, l’Orquestra Franz 
Liszt de Budapest i l’Orquestra 
Mundial de Joventuts Musicals.  
 
LAURA FOLCH  
Violoncel 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1961. Es-
tudia violoncel amb Lluís Claret. 
Posseeix els diplomes de professor     
i de performer del Royal College of 
Music de Londres, on va estudiar 
amb la professora Amaryllis Fleming. 
Ha col·laborat amb diverses agrupa-

cions i orquestres com la Britten 
Pears Orchestra (del Festival d’Al-
deburgh), l’Orquestra Ciutat de Bar-
celona, l’Orchestre des Nations, 
l’Orquestra Barroca de Barcelona     
i l’Early English Opera Group. 
 
JORDI SALICRÚ 
Violí 
 
Nascut a Sant Just Desvern l’any 
1966. Estudia violí amb Mariano 
Sáinz de la Maza i amb Gonçal 
Comellas, amb qui treballa actual-
ment. Participa en diversos cursos de 
violí i música de cambra amb profes-
sors com Rosa Sabater, Marçal 
Cervera i Vartan Manoogian. Ha for-
mat part de la Joven Orquesta 
Nacional de España i de l’Orquestra 
Ciutat de Barcelona. 

En l’actualitat és membre de 
l’Orquestra de Cambra del Palau de 
la Música Catalana. 

EL TRIO BARTHOLDY DURANT LA SEVA ACTUACIÓ  
QUE VA CLOURE EL CONCERT
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FRANZ JOSEPH HAYDN 

 
Sonata per a piano núm. 38,  
en Fa major, Hob. XVI:23 

 
Aquesta sonata forma part d’una 
col·lecció de sis (núms. 36 a 41) 
composta l’any 1773 i publicada el 
1774. És una de les sonates més 
equilibrades de l’època, i la seva cla-
redat està valorada per una escriptura 
molt pianística. 

Comença l’Allegro moderato amb 
un primer tema viu i enjogassat, 
abundantment embellit amb orna-
ments rococó. 

 
FRÉDÉRIC CHOPIN 

 
Vals en La menor, op. 34/2 

 
Frédéric Chopin fou el poeta del 
piano, un poeta líric la majoria de les 
vegades, però de tant en tant també 
dramàtic i fins i tot èpic. El vals com 
a forma musical s’entrellaça amb els 
orígens d’aquesta dansa que no apa-
reix com a tal fins al segle XVIII. Tot 
al llarg del segle XIX tant va servir de 
música de dansa com fou motiu d’o-
bres de concert d’un alt valor, com és 
el cas dels valsos de Chopin. Abor-

dats en diverses etapes de la seva 
vida, compongué nombroses obres 
d’aquest tipus, tot i que només tretze 
d’elles estan enumerades correlativa-
ment. Aquests valsos són lluny de 
poder ser ballats, en realitat són me-
ravelloses petites peces plenes de 
gràcia, d’elegància i d’encant, però 
mai excessivament sentimentals i sí 
eventualment brillants. 

 
CLAUDE DEBUSSY 

 
Suite Bergamasque, L. 75 

III. Clar de lluna 
 
Claude Debussy fou el fundador de 
l’escola impressionista de la música, 
preocupant-se només del so pel so i 
evitant tot el dramàtic, convencional i 
complicat. La Suite Bergamasque de 
Debussy fa alusió als personatges de la 
comèdia italiana, tan familiars al com-
positor a través de Watteau i de la 
poesia de Verlaine. Aquesta obra s’assi-
mila molt a la suite clàssica ja que 
com aquesta es compon d’un preludi, 
un minuet i un passepied. Clair de lune 
reemplaça en ella al moviment lent. 
L’adjectiu Bergamasque evoca als per-
sonatges de la comèdia de l’art amb 
les seves màscares simbòliques. 

 

COMENTARI MUSICAL 

PRIMERA PART



ALONSO DE MUDARRA 

 
Fantasía 

 
La viola de mà ocupa un lloc desta-
cat en els orígens de la música ins-
trumental 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 donat al repertori 
de fantasies i altres danses, que són 
un capítol en el domini instrumental 
en tot Europa. El seu art passa sovint 
per l’exercici de la variació, on 
demostra un enginy particularment 
notable. 

 
FRANCESC TÀRREGA 

 
Capricho árabe, per a guitarra 

 
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 vir-
tuosos i compositors d’aquest instru-
ment i tingué un paper protagonista 
en el renaixement de la guitarra en 
els primers anys d’aquest segle. Les 
seves composicions, com el famós 
Capricho árabe, són un mitjà de lluï-
ment per a l’intèrpret i un exemple 
d’escriptura guitarrística.  

MANUEK SERRAPÍ 
 

Almoradí (farruca) 
 
Nasqué a Sevilla l’any 1905. El seu 
pare fou ebenista i molt afeccionat a 
la guitarra, i d’ell rebé les seves pri-
meres lliçons. Després, aprengué de 
forma autodidàctica, tal com ho han 
fet gairebé tots els guitarristes fla-
mencs, i acompanyà les figures cap-
davanteres del cant i del ball flamenc. 
Aportà una riquesa tècnica a aquest 
instrument que ha tingut una enor-
me influència en la guitarra actual. 

La «farruca» és un ball que per-
tany al gènere andalús. En aquesta 
obra, Manuel Serrapí aconsegueix de 
bandejar les usuals i insistents sende-
res de l’abús rítmic i li imprimeix un 
caràcter de veritable composició de 
música andalusa per a concert. 

 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 

  
L’obra per a piano de Mozart pos-
seeix una significació força particular, 
ja que mitjançant aquest instrument 
Mozart ens transmet els seus senti-
ments més intensos i pregons.  
 

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

 
Aquesta fantasia la compongué el 
1785 i la dedicà a la senyora Von 
Trattner, a casa de la qual visqué 
Mozart una temporada. Tot assimi-
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lant 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 ja indica ben a la clara 
l’estructura lliure i un cert aspecte 
d’improvisació. És composta 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 ex-
pressió fosca i tràgica, tema que torna 
a aparèixer a la fi de la fantasia. Entre 
aquestes dues parts sorgeixen d’altres 
temes, amb una àmplia gamma de 
colors i de tonalitats. Totes elles són 
íntimament nuades de manera que el 
missatge espiritual ens arriba amb 
una perfecta homogeneïtat. 

 
ISAAC ALBÉNIZ 

 
Chants d’Espagne, op. 232 

 
Isaac Albéniz nasqué a Camprodon 
i morí a Cambo-Lapurdi, petita po-
blació del País Basc francès. «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 en disposició de 
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 des-
lliurà. En aquell temps, la capital de 
França coneixia ben poc la música 
que estaven fent els compositors 
espanyols; Albéniz fou un dels pri-
mers a fer conèixer la música nacio-
nalista 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 en els 
anys 1886 i 1887, i està dividida en 
cinc peces (Prélude, Sous le palmier, 
Orientale, Córdoba i Seguidillas), de les 
quals escoltarem les dues últimes.  

La quarta peça, titulada Córdoba, 
és una petita obra mestra que recor-
da l’encís de la nit d’aquesta ciutat 
andalusa, si parem atenció en el 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 ar-
dents melodies i notes tan dolces 
com el balandreig de les plantes 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 cloure la 
suite de manera molt brillant.



GERALD FINZI 
 

Cinc bagatel·les,  
per a clarinet i piano 

 
Compositor anglès contemporani     
i alhora amic de músics com Holst, 
Elgar i Vaugham Williams. Gran 
amant de la literatura i amb un 
caràcter introspectiu estigué marca-
dament involucrat en polítiques 
pacifistes. Malauradament, la seva dè-
bil salut, que el va portar a una mort 
relativament prematura als cinquan-
ta-cinc anys, ens ha privat del llegat 
d’un extens catàleg d’obres. De tota 
manera, si bé la quantitat no és ele-
vada, la qualitat de les seves compo-
sicions, de regust inequívocament 
britànic, és absolutament reconegu-
da. Finzi és únic en l’art de copsar 
paisatges i imatges i transmetre’ls a 
través de la música amb una finesa    
i un accent nostàlgic que sap combi-
nar amb un lirisme melòdic i amb 
aquella passió continguda tan fami-
liar en la música anglesa. La cons-
trucció de les seves obres presenta a 
voltes també una certa influència del 
gran mestre del barroc J. S. Bach. 
Així ens trobem davant d’una pro-
ducció generalment íntima ben 
construïda tècnicament i sempre 
plaent a l’auditori. 

Entre el seu catàleg d’obres cal 
destacar-ne dues dedicades al clari-
net com a instrument solista: el seu 
Concert per a clarinet i orquestra i les 

Bagatel·les per a clarinet i piano. Amb-
dues peces són un clar exponent de 
l’elegància del compositor anglès. 

 
CAMILLE SAINT-SAËNS 

 
Introduction et Rondo capriccioso,  

en La menor, op. 28 
 
Obra brillant i de grans efectes, es va 
publicar l’any 1870 i va ser dedicada a 
Pablo de Sarasate.  

La breu introducció, andante ma-
linconico, és com un seguit de pre-
guntes que fan pressentir l’energia 
rítmica continguda en el seu segon 
temps, el rondó, que apareix sense 
interrupció.  

Les danses intercalades amb mala-
barismes i plàcides melodies en aquest 
segon temps fan lluir la capacitat tèc-
nica d’un intèrpret obligat a constants 
canvis d’actitud i a assolir la velocitat 
vertaderament endimoniada volguda 
per l’autor en la «corda» final. 

 
FRANK BRIDGE 

 
Fantasia (Trio amb piano núm. 1), 

en Do menor 
 
Frank Bridge fou un dels més repre-
sentatius compositors anglesos que, 
recollint la influència romàntica i la 
tradició nacionalista del segle XIX, 
buscaven els nous llenguatges que va 

SEGONA PART
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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’arborç, 
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.  

portar el segle XX. Va ser, també, un 
important pedagog (mestre, entre 
altres, de Benjamin Britten).  

Amb aquest trio de joventut, 
Bridge va guanyar un important 
concurs de música de cambra de l’è-
poca; té un estil sòlid, hereu de la 

gran tradició romàntica de la música 
de cambra. És una fantasia en un sol 
moviment, on tres elements diferen-
ciats (una melodia lenta, un tema 
més líric i un ritme més mogut) es 
repeteixen de forma simètrica, és a 
dir, que acaba com ha començat. 

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 a partir de textos de Carner, Garcés, Sagarra, Salvat 
Papasseit, i de poemes d’autors clàssics castellans. 

El cèlebre Romanç de Santa Llúcia és una obra amb un tema molt bonic, 
senzill i fresc, però envoltada d’un ambient sonor de gran magnitud, efecte 
que aconsegueix sobretot gràcies a un tractament molt ric del piano. 

 
Romanç de Santa Llúcia 

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



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. Aquesta cançó forma part dels Cuatro Madrigales Amatorios inspirats en 
música espanyola del segle XVI i escrits l’any 1948. Té el caràcter serrà i desim-
bolt del camp castellà de l’època. 
 

De los álamos vengo, madre  
De los álamos vengo, madre, 

de ver cómo los menea el aire. 
De los álamos de Sevilla, 
de ver a mi linda amiga.

HUGO WOLF  
Wolf escrigué 53 cançons sobre poemes de l’alemany Eduard Mörike, totes 
elles l’any 1888. 

La seva música és el producte d’una recerca profunda i lúcida que impac-
ta, que sacseja. Ell mateix diu: «Per a mi el principi suprem de l’art és la rigo-
rosa, aspra i inexorable veritat, veritat fins al punt de la crueltat».

Verborgenheit*  
Poeta: Eduard Mörike (1804-1875) 
 
Lass, o Welt, o lass mich sein! 
Locket nicht mit Liebesgaben, 
lasst dies Herz alleine haben 
seine Wonne, seine Pein! 
 
Was ich traure, weiss ich nicht, 
es ist unbekanntes Wehe; 
immerdar durch Thränen sehe 
ich der Sonne liebes Licht. 
 
Oft bin ich mir kaum bewusst, 
und die helle Freude zücket 
durch die Schwere, so mich drücket 
wonniglich in meiner Brust. 
 
Lass, o Welt, o lass mich sein! 
Locket nicht mit Liebesgaben, 
lasst dies Herz alleine haben 
seine Wonne, seine Pein!  

En secret 
 
 
Deixa’m, món, deixa’m ser! 
No em sedueixis amb regals d’amor,  
deixa que aquest cor tingui 
els seus delits, les seves penes! 
 
No sé per què ploro,  
és un plany desconegut; 
sempre a través de les llàgrimes 
veig la claror del sol estimat. 
 
Sovint em sento desconegut,  
i la joia clara m’enlluerna 
a través de la matèria,  
així m’estreny deliciosament el pit. 
 
Deixa’m, món, deixa’m ser! 
No em sedueixis amb regals d’amor,  
deixa que aquest cor tingui 
els seus delits, les seves penes!

* Traducció d’ASSUMPTA MATEU.
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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!  
 
Tout ce qui chante et résonne,  
et soupire tour à tour, 
émeut son cœur qui frissonne,  
émeut son cœur qui frissonne d’amour!  
Ah! Tout parle d’amour! Ah!  
Voilà la chanson mignone,  
la chanson d’Olympia, ah!  
 

Els ocells en el boscatge, 
en el cel l’astre del dia,  
tot parla a la noia,  
tot parla a la noia d’amor. 
Ah! Tot parla d’amor! Ah! 
Heus ací la cançó gentil,  
la cançó de l’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 ací la cançó bonica,  
la cançó de l’Olympia, ah!

JACQUES OFFENBACH 
 

Considerat el millor autor de l’opereta francesa. Era fill d’un cantant jueu. De 
jove s’estableix a París. L’any 1880 acabà la seva òpera i obra mestra Les contes 
d’Hoffmann, que no arribà a veure presentada: morí tres mesos abans. En la 
primera part, Olympia, una nina mecànica, enamora el protagonista amb el 
seu cant.

Ària d’Olympia 



RECULL GRÀFIC



UNA PÀGINA SENCERA DE DIARI IGUALADA, DEL DIA 31 D’OCTUBRE DEL 1991



LA VEU DE L’ANOIA, DIA 31 D’OCTUBRE DEL 1991

ALFONS UDINA, BON PENEDESENC,  
PREPARA LES COPES DE CAVA

ANTONI ROS-MARBÀ.  
AL SEU DARRERE, HISAKO HISEKI 

NÚRIA PERIAGO I LA ROSALINA MAGDALENA PALOL, LA MARE D’EN MIQUEL, 
TAMBÉ VA ASSISTIR A LA FESTA
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JORDI PAGÈS, L’ARQUITECTE QUE VA PROJEC-
TAR LA SALA I DISSENYAR L’INTERIOR 

ALFONS CARRILLO, ACOMPANYAT PER LA 
REGIDORA DE LA SEU D’URGELL, ANNA MARTÍ

ELS ESCRIPTORS CAPELLADINS JOAN PINYOL 
I LIS BALCELLS

FEDERICO CAMACHO, RESPONSABLE DE LA 
ILUMINACIÓ, AMB LA SEVA MULLER, REMEI

CATALUNYA MÚSICA, REVISTA MUSICAL CATALANA, NÚM. 86, NOVEMBRE DEL 1991
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CONCERT DE FLAUTA I ARPA  
 

Claudi Arimany, flauta 
Stéphanie Lecomte, arpa

C a p e l l a d e s, 2 7  i  2 8  d ’ a b r i l  d e l  1 9 9 2

PRIMERA PART

   Sonata per a flauta i tecla                     JOHANN SEBASTIAN BACH 
   en Mi b major, BWV 1031 
       Allegro moderato — Siciliana — Allegro 

 

   Menuet de M. Duport, K. 573         WOLFGANG AMADEUS MOZART 
       Tempo di Minuetto con variazioni                                                    

 

   Sonata concertant, en Mi b major, op. 113            LUDWIG SPOHR 
       Allegro brillante — Adagio — Allegretto 

 
                                                                                     
   Andante con variazioni,                          GIOACHINO ROSSINI 
   per a flauta i arpa, en Fa major                                                                                                     
   Sonata I, en Re major, WV 445/1          GEORG CH. WAGENSEIL 
       Allegro — Adagio — Allegro      
    Frühlingslied, op. 62/6                                 FELIX MENDELSSOHN 
    (de la sèrie «Cançons sense paraules»)                                    
 

   Sonata per a flauta i arpa, en Sol menor       GAETANO DONIZETTI 
       Larghetto — Allegro 

 

   Berceuse, en Re major, op. 16                           GABRIEL FAURÉ  
 

   Masurka de saló, op. 16                                  FRANZ DOPPLER

       Tempo di minuetto con variazioni                                                    

SEGONA PART

Altres Concerts 
002



P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts a aquesta sala, on iniciem una nova modalitat de concerts 
per tenir la possibilitat d’escoltar, dues o tres vegades per any, com us ho expli-
cava en la carta de presentació, artistes ja consagrats 

Aquest és el cas d’avui, amb el flautista català Claudi Arimany, deixeble 
preferit de Jean-Pierre Rampal, que, malgrat la seva joventut, ja ha fet concerts 
arreu del món, amb els més prestigiosos solistes i orquestres. 

Ell, juntament amb l’arpista francesa Stéphanie Lecomte, també de renom 
internacional, ens han preparat un programa romàntic d’aquella música tan 
encisadora que servia per animar els vespres musicals dels salons, tal com ens 
diuen en el comentari musical. 

Nosaltres estem molt gratament sorpresos de l’èxit que la vostra presència 
significa per a aquesta nova proposta de Paper de Música. Per això us transmeto 
el nostre agraïment per haver vingut. 

En acabar el concert, com és habi-
tual, tindrem cava i galetes per poder 
canviar impressions més agradable-
ment. 

L’entreacte durarà 10 minuts. 

Preguem que no es fumi dins 
d’aquesta sala. Els fumadors podran 
sortir al jardí o bé al replà de l’escala. 

Si algú porta rellotge amb alarma, 
demano, per favor, que la desconnecti 
mentre duri el concert perquè tots ple-
gats puguem gaudir d’una millor 
audició. 

I ara us deixo amb aquests dos artistes reconeguts internacionalment que són:  

Claudi Arimany i Stéphanie Lecomte.  
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CLAUDI ARIMANY 
Flauta 
 
Nascut a Granollers (Barcelona), 
comença els seus estudis de flauta 
amb S. Gratacós, i els prossegueix en 
diversos cursos amb J. P. Rampal,      
A. Marion i G. Sebök, a França i a 
Suïssa. Els seus darrers anys de for-
mació els passa a París, treballant amb 
A. Marion i R. Guiot, on obtingué 
l’any 1982 el seu diploma amb un 
primer premi concedit per unanimi-
tat del jurat. 

Des d’aleshores, Claudi Arimany 
ha desenvolupat una intensa activi-
tat com a solista, fent concerts amb 
importants grups de música de 
cambra i grans solistes com el «Trio 
de París», Josef Suk, J. P. Rampal, 
Nicanor Zabaleta, Victòria dels 
Àngels, etc. i ha estat convidat per 

orquestres de prestigi internacional 
com Solistes de Zagreb, Filhar-
mònica Txeca, Bach de Munich, 
Reina Sofía, I Fiaminghi de Bèl-
gica, Leoš Janáček de Brno, I Solisti 
Aquilani, New American Chamber 
Orchestra, Simfònica de Lucerna, 
Franz Liszt de Budapest, Vivaldi 
Concertante of London, Solistes de 
Catalunya, Orquestra de Cambra de 
Moscou, entre moltes d’altres for-
macions. 

Claudi Arimany ha ofert con-
certs arreu de Catalunya i de la resta 
de l’Estat espanyol, a França, Itàlia, 
Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Hongria, 
Polònia, Suècia, el Regne Unit, els 
Estats Units d’Amèrica i Rússia. 

Ha enregistrat diversos progra-
mes per a la ràdio i la televisió de 
Catalunya, espanyola, hongaresa, ale-
manya i polonesa. La seva discogra-
fia comprèn un disc dedicat a la 
música virtuosística per a flauta dels 
alumnes de J. S. Bach, l’obra per a 

I N T È R P R E T S



flauta i orquestra de W. A. Mozart 
amb l’Orquestra de Cambra de 
Moscou, així com el primer enre-
gistrament mundial de l’obra com-
pleta per a flauta i orquestra de 
François Devienne (1759-1803) –
12 concerts– en quatre CD, amb 
l’orquestra de Polònia. 

 
STÉPHANIE LECOMTE 
Arpa 
 
Comença els seus estudis d’arpa, a 
l’edat de set anys, en el Conserva-
tori de Música d’Asnières. 

A catorze anys va rebre el premi 
d’honor d’aquest conservatori i un pri-
mer premi pels seus estudis musicals. 

Ha estudiat teoria de la música i 
arpa en el Conservatori Nacional 
Superior de Música de París. Ha ob-
tingut el primer premi d’arpa per 
unanimitat del jurat en la classe de 
M. C. Jamet. 

Ha estudiat música de cambra 
amb C. Larde i ha tocat en orquestres 
dirigides per J. S. Bereau, G. F. Rivoli, 
M. Rosenthal i Pierre Boulez. 

El 1986 obté el diploma de con-
certista a l’École Normale de Musi-
que de París. L’any següent arriba a 
la final del Certamen Internacional 
d’Arpa de Gargilesse (França). 

El 1988 va obtenir una medalla 
de plata en el Festival dels Músics 
Joves de Burdeus. 

Ha tocat l’arpa en nombrosos paï-
sos d’Europa i els Estats Units, fent 
recitals, en música de cambra o amb 
orquestres com la Simfonietta de 
Picardie, la New American Chamber 
Orchestra, l’Orquestra Simfònica de 
les Balears «Ciutat de Palma» i l’or-
questra Paul Kuentz. 

També ha enregistrat en diversos 
programes radiofònics per a France 
Musique i France Culture.
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UN RECITAL PER A FLAUTA I ARPA 
 

Flauta i arpa: un duo «santificat» per al doble concert de W. A. Mozart en 
Do major. A imitació del duc de Guines, que va ser qui va encarregar 
aquesta cèlebre obra i que era flautista afeccionat, i de la seva filla, «que 
tocava admirablement l’arpa» segons Mozart, nombrosos flautistes i arpistes 
van animar els vespres musicals, sovint avorrits, dels salons de París, 
Londres, Viena, etc. fins ben entrat el segle XIX. 

Glòries efímeres com Gramer, Fürstenau, Krumpholtz, etc. van com-
pondre per a aquests instruments de moda en els salons sonates, poloneses, 
nocturns, variacions i paràfrasis a dotzenes. Però, en canvi, són més difícils 
de trobar obres originals per a aquests instruments de compositors més 
importants. 

De tota manera, les transcripcions d’obres escrites per a flauta i piano o 
violí i arpa han estat sempre molt freqüents i són presents en aquest con-
cert, com, per exemple, la sonata de Spohr, que el mateix compositor va 
escriure per a violí i piano, violí i arpa, clarinet i piano, i flauta i piano, a 
més de la versió inclosa en el programa per a flauta i arpa.

COMENTARI MUSICAL 



RECULL GRÀFIC
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LA VEU DE L’ANOIA, DIA 23 D’ABRIL DEL 1992



DIARI D’IGULADA,  
DIA 30 D’ABRIL DEL 1992



P R O G R A M A
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CONCERT DE PIANO 
 

Jordi Palomares i Fité 

C a p e l l a d e s, 6  d e  j u ny  d e l  1 9 9 2

PRIMERA PART

   Polonesa-fantasia, en La b major, op. 61        FRÉDÉRIC CHOPIN 
     
   Sonata per a piano núm. 9,                       ALENXANDER SCRIABIN 
   en Fa major, op. 68, «Missa negra»    

 
   Vuit preludis ambulants, per a piano JOSEP CERCÓS 
         III. Noies, matons!  
          VI. L’esmolet 
          VIII. Marxa de processó 
 
   Suite de danzas criollas, per a piano, op. 15 ALBERTO GINASTERA 
           
 
 
   Sonata per a piano, en Si menor, S. 178 FRANZ LISZT 

SEGONA PART

Altres Concerts 
003



P R E S E N T A C I Ó

Bona tarda. Benvinguts a la sala Paper de Música. 

Avui tindrem un concert extraordinari, extraordinari perquè no estava pre-
vist, i extraordinari també pel seu contingut, ja ho sentireu, i pel pianista que 
toca... Alguns ja el coneixeu, perquè ens va fer el concert de tardor de l’any 
1990, quan encara érem a l’altre lloc. 

En Jordi Palomares és una persona poc comuna, és excepcional en tot el 
que fa. I llavors, amb el piano, igualment. Ell s’ha preparat un programa a la 
seva mida. Jo crec que avui escoltarem un programa poc freqüent, per la potència, 
pel virtuosisme... té força, té tècnica, té de tot... Li sobra i ho demostra, ja ho 
veureu. 

Hi ha una cosa que us volia explicar, en relació, amb la segona obra, la 
Missa negra de Scriabin. La primera vegada que en Jordi Palomares va tocar 
amb nosaltres era un divendres al vespre. Quan tothom va ser fora i quedàvem 
un parell de persones, devien ser les 2 o quarts de 3 de la nit, es va posar a 
tocar. Acabava de fer un concert impressionant (aquella va ser la primera vegada 
que vaig trobar a faltar espai, perquè hi havia molt piano, molt programa i molt 
pianista, i aquell espai quedava massa reduït) i al cap d’una estona va tornar a 
tocar i va fer tot un altre concert, que jo diria que encara més impressionant. 
Unes quantes obres estan a la primera part del concert d’avui, i, entre elles, la 
Missa negra. 

A l’hora de tocar aquesta peça ens va demanar d’apagar els llums i va agafar 
aquest llum de peu, que duu un potenciòmetre, i se’l va graduar quasi a la mí-
nima expressió, i gairebé a les fosques va tocar aquesta missa. A mi em va impres-
sionar i li vaig demanar que avui també la toqués, perquè vosaltres poguéssiu 
experimentar la mateixa impressió, sempre d’acord amb la personalitat de cadascú. 
I la tocarà. Evidentment graduarem la llum sense que ens quedem ben bé a les 
fosques. La idea és reproduir allò. En acabat, la llum tornarà a ser l’habitual. 

Us desitjo que passeu una bona estona, ben agradable, amb l’art d’en Jordi 
Palomares. 

Farem una pausa d’uns 10 minuts i al final tindrem la tertúlia habitual, 
com sempre. 

Us deixo amb 

Jordi Palomares. 



  
JORDI PALOMARES I FITÉ 
Piano 
 
Cursà els estudis musicals en el Con-
servatori Municipal de Música de 
Barcelona amb Carme Undebarre-
na, i obtingué el premi d’honor de 
virtuosisme. 

Seguidament, en el període 1987-
1989, estudià amb Luiz de Moura 
Castro a la Hart School of Music 
(University of Hartford, Estats Units), 
on rebé el Diploma d’Artista d’a-
questa universitat i va ser guardonat 
amb un Talent Award. 

Durant el curs 1989-1990, estu-
dià amb Nina Svetlanova (Manhat-
tan School of Music, Nova York), de 
qui actualment rep consells. 

Ha assistit a nombroses classes ma-

gistrals amb mestres de prestigi reco-
negut internacionalment: R. Tureck, 
B. Ringeissen, J. Lowenthal, G. San-
dor,  J. Colom, L. de Moura, i N. Svet-
lanova. 

En els darrers anys ha realitzat di-
versos enregistraments per a Ràdio 
Nacional d’Espanya i per al Canal 13 
de televisió dels Estats Units. 

Ha estat finalista de diversos con-
cursos, entre els quals es destaca el 
premi obtingut el 1988 en el Con-
curs Internacional de Piano de Cin-
cinnati. Posteriorment, ha format 
part del jurat d’aquest concurs en la 
fase preliminar infantil i juvenil. 

El 1990 ha rebut un premi de 
l’Associació Catalana de Composi-
tors per la seva interpretació de l’obra 
Preludis ambulants de Josep Cercós. 

La seva activitat concertística l’ha 
portat a Iugoslàvia, França, Itàlia, 
Suïssa, Alemanya i els Estats Units. 

I N T È R P R E T
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COMENTARI MUSICAL* 

PRIMERA PART

FRÉDÉRIC CHOPIN  

 
Polonesa-fantasia, en La b major, 

op. 61 
 

Aquesta polonesa-fantasia de Chopin 
va ser composta l’any 1840 i publica-
da el 1846, és a dir, és una de les seves 
obres darreres, de la seva última 
etapa. 

Per això la maduresa és bastant 
més gran que la de les primeres. Això 
es veu més que res amb l’harmonia. 
El tractament harmònic d’aquesta 
obra té un atreviment que no tenien 
les primeres poloneses o els primers 
valsos, per exemple.  

A més d’això, la forma també és 
molt més lliure, no és tan obligada. 
Amb una reexposició de temes, és 
completament lliure a mesura que va 
evolucionant. 

Diria que potser no és una obra 
tan efectista com poden ser-ho 
altres, sinó que és una obra de les 
més íntimes en la qual l’autor crea 
un sentiment de soletat molt gran. 

 
 
 

ALEXANDER SCRIABIN 

 
Sonata per a piano núm. 9, en Fa 

major, op. 68, «Missa negra» 
 

El material temàtic amb què està feta 
aquesta «Missa negra» de Scriabin és 
molt més lliure, o sigui, concreta-
ment parlant, -es com si estigués feta 
de cèl·lules musicals, combinades 
d’una manera molt lliure entre si. No 
hi ha, diguéssim, un argument clar, 
sinó zones de més excitació, zones 
de menys, i tot això combinat amb la 
fantasia del compositor, de Scriabin. 

Una cosa potser molt interessant 
és el fet que hi hagi menys llum. 
Alguns pedagogs o mestres compa-
ren el començament de la sonata, 
que també acaba de la mateixa ma-
nera, amb un repòs absolut, com 
quelcom inexpressiu (Scriabin ano-
ta «tocar sense expressió»), i podríem 
dir que representa un paisatge lunar 
o quelcom així, quelcom còsmic. El 
tema fúnebre hi és amb els baixos, 
com observareu, i per això es diu 
«Missa negra». 

 

* Es reprodueixen les paraules que el mateix intèrpret va adreçar al públic abans de tocar cada obra.



SEGONA PART

FRANZ LISZT  

 
Sonata per a piano, en Si menor,  

S. 178 
 

La sonata que es tocarà en aquesta 
segona part és de les últimes que va 
escriure Liszt, i és de les obres més 
difícils que s’han escrit per a piano. 

És una sonata tota ella en un sol 
moviment (de fet, té quatre movi-
ments, però es toquen sense inter-
rupció). Dura al voltant de mitja hora 
i, bàsicament, el tema és l’home llui-
tant contra el destí. Els greus represen-
ten el maligne, i els aguts, la dignitat, 
i, entremig, l’home lluitant i lluitant 
durant tota l’estona, com veureu.

JOSEP CERCÓS  

 
Vuit preludis ambulants, per a piano 

 
Són una serie de preludis, són Vuit 
preludis ambulants, com diu el títol ori-
ginal. Ambulants perquè el composi-
tor, de petit, sentia des de la seva fines-
tra a la Barcelona antiga molts dels 
venedors que anaven pel carrer. 
Llavors s’inspirava en els sons, en els 
sorolls que sentia al carrer. 

El primer que tocaré es refereix a 
un venedor ambulant que venia ter-
rissa i tot això. Porta per títol Noies, 
matons! (mató es refereix a un vas de 
terra, segons em va indicar el mateix 
compositor). El segon és L’esmolet. 
Aquí està molt ben representada la 
flauta que portava per anunciar que 
passava... El tercer es titula Marxa de 
processó i vol riure’s una miqueta de, 
podríem dir, la manca d’organització 
musical que hi havia, la cacofonia 

que es produia quan hi havia una 
processó pel carrer. La gent cantava 
sense haver assajat ni res, els uns per 
aquí, els altres per allà, mentre sonava 
una altra música per un altre costat i 
llavors no hi havia cap connexió. I 
això és el que fa una miqueta aquest 
preludi. De tota manera, tractat sem-
pre d’una manera polifònica i amb 
una gran riquesa de matisos.   

 
ALBERTO GINASTERA 

 
Suite de danzas criollas, per a piano, 

op. 15 
 

Això de Ginastera és una suite de 
danses que requ ereixpoca presenta-
ció. Danses així més ràpides, més 
lentes, amb més ritme o menys, 
però sempre des del punt de vista 
de Ginastera, que és un compositor 
modern. 
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CONCERT DE QUARTET DE CORDA 
 

Quartet de Corda Rus 
NATALIA NAIDINA, primer violí 
DMITRY HERMAN, segon violí 

ÍGOR NAIDIN, viola 
VLADIMIR VALSCHIN, violoncel

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

PRIMERA PART

    Quartet de corda núm. 15,         WOLFGANG AMADEUS MOZART 
    en Re menor, K. 417b 
         Allegro — Andante — Menuetto — Allegretto non troppo 
 

Quartet de corda núm. 4,                      LUDWIG VAN BEETHOVEN 
   en Do menor, op. 18/4    
         Allegro ma non tanto  
          Scherzo. Andante scherzoso quasi allegretto 
          Menuetto. Allegretto. Trio 
          Allegro. Prestissimo 

 
 

                                                                                    
   Quartet de corda núm. 1, en Sol menor, CLAUDE DEBUSSY 
   op. 10, L. 85 
         Animé et très décidé  
          Assez vif bien rythmé 
          Andantino doucement expressif 
          Très modéré

SEGONA PART

Altres Concerts 
004



P R E S E N T A C I Ó

Bona tarda i benvinguts a aquesta sala. 

Us agraïm la vostra presència. 

El quartet de cordes és el quartet per excel·lència. Hi ha música de compo- 
sitors de totes les èpoques. 

Segons el compositor Benet Casablancas, la música escrita per a quartet de 
cordes és la més perfecta. Per exemple, amb orquestra, si s’ha de resoldre un punt 
difícil, es pot arreglar amb un toc de trompetes o un retruc de timbals; amb el 
quartet de cordes, no s’hi pot amagar res. 

Avui tindrem música de Mozart, Beethoven i Debussy, servida per uns 
grans i joves intèrprets. Ells toquen junts des dels dotze anys; per això la seva 
compenetració és tan perfecta, com tindrem ocasió de comprovar. 

Aquests dies estan de gira per Catalunya, i tothom qui els ha sentit ha que-
dat meravellat. 

Avui mateix al matí em comentava una persona que fa dotze anys que porta 
un festival internacional que en un dels trossos on alternaven una frase musical 
els quatre instruments, tancant els ulls, era com si toqués un de sol. I això passa 
poquíssimes vegades. 

En acabar el concert, com és habitual, tindrem refresc. 

Preguem que no es fumi dins d’aquesta sala. 

No desemboliqueu caramels. 

Si algú porta rellotge amb alarma, demano, per favor, que la desconnecti men-
tre duri el concert, perquè tots plegats puguem gaudir d’una millor audició. 

Ara us deixo amb aquests artistes reconeguts internacionalment que formen el  

Quartet de Corda Rus. 
 



 

QUARTET DE CORDA RUS 
 
NATALIA NAIDINA 

Primer violí 

DMITRY HERMAN 
Segon violí 

ÍGOR NAIDIN 
Viola 

VLADIMIR VALSCHIN 
Violoncel 
 
 
El Conservatori Central i el Con-
servatori Estatal de Moscou, els dos 
centres docents musicals més im-
portants del país, donaren els seus 
deixebles per formar el quartet l’any 
1984. El seu director artístic i tutor 
és M. S. Kopelman, artista benemè-
rit de la Federació Russa i primer 
violí del famós Quartet de Corda 
Borodin. 

El 1985 el quartet va participar 
en el programa cultural del Festival 

Mundial de Joves i Estudiants i va 
ser premiat amb el diploma d’honor 
del Ministeri de Cultura. 

També ha estat guardonat en pres-
tigiosos concursos internacionals, i 
ha obtingut, entre d’altres, el segon 
premi en el Concurs Internacional 
«Konzertino de Praga» el 1987, el 
primer premi en el Concurs Inter-
nacional de Conjunts de Música de 

I N T È R P R E T S

ÍGOR NAIDIN,  
ACTUALMENT MEMBRE DEL DESTACAT 

QUARTET DE CORDA BORODIN

NATALIA NAIDINA VLADIMIR VALSCHIN
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Cambra Belini, a Itàlia, el 1990. A 
més, el quartet ha merescut una 
molt bona avaluació per part de Sir 
Yehudi Menuhin, president del jurat 
del reconegut Concurs de Quartets 
de Corda de Londres, el 1991. 

La seva activitat concertística és 
molt àmplia, amb un repertori que 

inclou, entre d’altres, obres de 
Beethoven, Borodin, Debussy, Haydn, 
Mozart, Xostakòvitx. 

Han enregistrat en diverses com-
panyies de ràdio i de televisió a 
Alemanya, Espanya i Rússia. 

El 1989, juntament amb altres 
conjunts de cambra, el quartet va 
participar en el festival internacio-
nal celebrat a França per la fundació 
de Menuhin. 

El seu èxit s’ha escampat per 
Alemanya, Espanya, Finlàndia, Fran-
ça i la Gran Bretanya, i ha obtingut 
sempre excel·lents crítiques a la 
premsa d’aquests països. 

El quartet es destaca per un tem-
perament brillant, un acurat equilibri 
musical i una interpretació sempre 
fresca i original.

DMITRI HERMAN
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DIARI D’IGUALADA,  
10 DE SETEMBRE DEL 1992
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CONCERT DE NADAL 
 

Espir ituals Negres  

Darryl Taylor, tenor 
José Luis Basso (Stanley Howell Waldon), piano

Cape l l ade s, 27 de  de s embre  de l  1992 i  2 i  3  de  gene r  de l  1993

PRIMERA PART

   The glory of the day was in her face              HARRY BURLEIGH

      Her eyes, twin pools 
   Almona 
   Ahmed’s song of farewell 

   Dream variation MARGARET ALLISON BONDS 

   I am in doubt UNDINE SMITH MOORE 

   Night FLORENCE PRICE 

   In time of silver rain HENRIETTE DAVIDSON WATKINS 

   Songs of separation                       WILLIAM GRANT STILL 
         Idolatry 
          Poème 
          Parted 
          If you should go  
          A black pierrot 

 
 

                                                                                     
                                                                                    
* En el concert del dia 3 de gener, José Luis Basso fou substituit per Stanley H. Waldon  
i es canvià el programa de la segona part.

Altres Concerts 
005



 
 

   *The life of Christ ROLAND HAYES 
         The birth of Christ    
            Sister Mary had-a but one child 
            Lit’l boy 
            Live a-humble   
            Hear the lambs a-cryin’ 
 
          The passion of Christ   
            The last supper 
            They led my Lord away 
            He never said a mumberlin’ word   
            Did you hear when Jesus rose? 
            Were you there? 

                                                                                                       
 

   **Espirituals negres  

         Honor, honor                                                           Tradicional  
Arranjament HALL JOHNSON 

         Sweet little Jesus boy                                    ROBERT MACGIMSEY  

          Ride on, king Jesus                                                   Tradicional  
Arranjament HALL JOHNSON 

         My Lord, what a mornin’                                           Tradicional  
Arranjament MARGARET A. BONDS 

          Sing aho!                                                               Tradicional  
Arranjament LARRY FARROW 

          Sometimes I feel like a motherless child                          Tradicional  
Arranjament JOHN CARTER 

          Witness                                                                Tradicional  
Arranjament HALE SMITH 

 
 
 
 
 

* Concerts dels dies 27 de desembre i 2 de gener. 

** Concert del dia 3 de gener. 
 

SEGONA PART



P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts a aquest concert extraordinari d’aquestes festes nadalenques. 

Precisament arran d’aquest concert, Paper de Música inicia una nova pro-
posta, diferent de les dues anteriors, és a dir, dels concerts de joves intèrprets que 
celebrem coincidint amb les Quatre Estacions i dels concerts de música clàssica 
amb artistes internacionals, que vam començar amb en Claudi Arimany (que 
avui és també entre nosaltres) i que vam continuar amb el Quartet de Corda 
Rus. Pensem oferir cançó catalana, jazz, blues i música contemporània, amb 
percussió, etc. 

A diferència del que hem fet i seguirem fent amb els altres concerts, per a 
aquest no enviarem invitacions, sinó que l’anunciarem amb cartells per 
Capellades, per l’Anoia i les comarques veïnes, i als mitjans de comunicació. 

Aquest primer concert l’havíem plantejat en pla experimental. Estem molt 
impressionats i agraïts per la magnífica resposta rebuda i per la vostra assistèn-
cia. Gràcies, una vegada més! 

I, entrant ara en el programa d’avui, haig de fer-vos dos aclariments: 

A la primera part hi ha cançons sarraïnes i afroamericanes, amb uns versos 
bellíssims, que tenim la sort de poder gaudir millor gràcies a la traducció, igual-
ment bella i poètica, del bon amic Carles José i Solsona. Per als qui ho vulguin 
seguir en anglès, les presentem en edició bilingüe. 

Les lletres de tots aquests poemes han estat escrites per poetes de color nord-
americans, i la música ha estat creada també per compositors negres. Si a això 
afegim que també ho són l’intèrpret (1), penso que avui entrarem de ple en con-
tacte amb un art i una cultura diferents, que ens permetran enriquir-nos, sens 
dubte, al mateix temps que podrem passar una bona estona. 

En Darryl Taylor és un artista molt complet, amb una trajectòria brillant, 
tal com podeu veure en el seu currículum. Ell canta amb sensibilitat i amb sen-
zillesa i fascina aquells que l’escolten. 

Molt ben acompanyat, amb el feeling que li escau, pel pianista argentí José 
Luis Basso (2). 

Ens demanen, per no trencar el fil de la música, d’aplaudir després de cada 
grup de cançons, que ja vénen separades en el programa: tres grups a la primera 
part i dos a la segona. 
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I N T È R P R E T S

DARRYL TAYLOR

Expressem el nostre agraïment a Rádio Nacional d’Espanya. 

Us desitgem que hagueu passat un bon Nadal i que tingueu i tinguem un 
excel·lent 1993. 

Que gaudiu molt amb  
Darryl Taylor,  

acompanyat per José Luis Basso (3). 

 
Canvis introduits en el concert del dia 3 de gener 

(1) i l’acompanyant 

(2) i (3) Stanley Waldon

 

 
 

DARRYL TAYLOR 
Tenor 
 
Nascut als Estats Units, va créixer a 
Detroit, Michigan. Es va llicenciar en 
música a la Southern California Uni- 
 

versity i va obtenir un màster a la 
Michigan University. Ha estudiat 
principalment amb el famós tenor 
George Shirley. Actualment, impar-
teix classes particulars de cant i, a 
més a més, fa de professor a la South 
Carolina University . 

Una extraordinària sensibilitat, 
una gran mestria i una tècnica vocal 
atractiva són els pilars del cant de 
Taylor. El seu repertori comprèn una 
gran variació de cants tradicionals: 
des de Bach a Britten, interpreta 
qualsevol estil de cançó amb autoritat 
i facilitat. Els seus enregistraments per 
a Cambria Records han estat rebuts 
amb molt d’entusiasme, tant per la 
crítica com pel públic, i d’una  mane-
ra especial la seva interpretació d’es-
pirituals negres.  

Darryl Taylor té una reputació 
guanyada internacionalment com a 
intèrpret de cançó. Entre d’altres ac-
tuacions, ha cantat com a solista del 
famós grup Los Angeles Jubilee 
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Singers als Estats Units, Europa i 
Israel. Així mateix, ha cantat oratoris 
en els més famosos teatres i esglésies   
dels Estats Units i d’Espanya i ha 
actuat amb orquestres de reconegut 
prestigi internacional sota la batuta 
de directors com Gustav Meier, Cris-
tian Florea, Gert Meditz, Bruce 
Nehring, Fred Dehaven, Albert 
McNeil i Carter Nice. 

Recentment, Darryl Taylor ha ac-
tuat com a tenor solista a la basílica 
de Montserrat interpretant la Passió 
segons sant Mateu de Bach per prime-
ra vegada en els cinc-cents anys 
d’història d’aquest monestir. Aquesta 
actuació, elogiada per la crítica, ha 
estat difosa per Catalunya Música a 
tot Espanya i ha donat lloc a una 
videocasset. 

 
JOSÉ LUIS BASSO 
Piano 
 
Va néixer a la ciutat de La Plata el 
1965. Va estudiar al conservatori pro-
vincial «Gilardo Gilardi» amb Elsa 
Carranza i Ethel Golijov (piano), 
Enrique Garardí (harmonia i contra-
punt), Andrés Máspero (direcció 
coral), i amb Antonio Russo (direcció 
orquestral), i va obtenir el títol de 
professor superior de piano. 

Com a pianista solista ha intervin-
gut en concerts realitzats en el Salón 
Dorado de la Municipalidad de la 
Plata, Centro Cultural General San 
Martín i Automóvil Club Argentino, 
entre altres. 

Com a mestre concertista realitzà 
cicles d’òperes completes en versió 
de concert: Rigoletto, La traviata, Cosí 
fan tutte, etc. 

El 1985 ingressa en el Teatro Ar-
gentino de La Plata com a assistent 
del director del Coro Estable d’a-
questa institució, i participà en la 
realització del Rèquiem de Mozart, 
La Passió segons Sant Joan de Bach, 
Cant del destí de Brahms, Missa de la 
Coronació de Mozart i en algunes de 
les òperes més importants. 

A partir del 1987 dirigí el Coro 
de la Asociación Amigos de la Ópera 
de Mar del Plata, donant recitals que 
foren rebuts favorablement per la 
crítica especialitzada. 

El 1988 treballà com a assistent de 
la Dirección del Coro Estable del 
Teatro Colón i del Coro de la Aso-
ciación Wagneriana. L’octubre d’a-
quest mateix any guanya per concurs 
una beca a la Temple University de 
Filadelfia, per cursar estudis de direc-
ció coral i música de cambra. 

JOSÉ LUIS BASSO



A partir de gener del 1990 és 
assistent del director de cor del Gran 
Teatre del Liceu. 
 

STANLEY HOWELL WALDON 
Piano 
 
Treballa com a administrador del 
Govern Federal a les escoles públi-
ques de Detroit (Michigan). Abans 
d’obtenir aquesta plaça havia estat 
supervisor de música vocal d’aques-
tes mateixes escoles. Es doctorà a la 
Wayne State University, on també 

treballà de professor de teoria de la 
música. 

Ha estat ajudant de direcció i 
acompanyant del cor de la Rackham 
Symphony i de la coral masculina de 
la Wayne State University i ha actuat 
sovint a Europa i a Àfrica. Becat per 
Fulbright-Hayes, dirigí l’entrena-
ment per a mestres a Zimbabwe. 
També és organista de l’Església Ta-
bernacle Missionary Baptist i de la 
coral Brazeal Dennard. Treballa al 
Michigan Opera Theatre i ha acom-
panyat cantants d’òpera mundial-
ment famosos. 

Stanley Waldon és membre de les 
fraternitats musicals negres més im-
portants dels Estats Units: Alpha Phi 
Alpha i Phi Mu Alpha, i del consell 
d’administració de la fraternitat Phi 
Delta Kappa. 

Entre d’altres afiliacions profes-
sionals s’inclouen les següents: mem-
bre d’un consell d’administració de 
la Wayne State University, de l’Asso-
ciació Americana per al Consell i el 
Desenvolupament, de l’Associació del 
Districte Metropolità d’Educadors 
Negres, i és el primer president de la 
junta directiva de l’Art Center Mu-
sic School  de Detroit.    

STANLEY HOWELL WALDON
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COMENTARI MUSICAL*

HARRY BURLEIGH 
 

Henry Thacker Burleigh pertany a un grup de compositors negres dins l’es-
cola nacionalista de composició. També hi havia homes com Will Marion 
Cook, John Rosamond Johnson i Nathaniel Dett, nats abans del 1900, que uti-
litzaven la música del folklore negre com a font d’inspiració i componien en 
concerts, espectacles i música de diversió. La majoria d’aquests compositors 
estaven ben entrenats i capacitats per escriure en l’estil europeu. 

Per manca de diners, Burleigh no començà a estudiar música seriosament 
fins als vint-i-sis anys. Va anar a Nova York, va obtenir una beca per assistir al 
National Conservatory of Music, i estudià també amb Antonín Dvor̆ák. 
Començà a compondre pels volts de 1899 balades, cançons, peces instrumen-
tals i arranjaments d’espirituals. La seva producció inclou unes 300 obres, entre 
les quals hi ha Saracen Songs (Cançons sarraïnes), Jean, Little Mother of Mine 
(Mareta meva), i els seus populars arranjaments dels espirituals per a solista. 
Burleigh fou també un baríton excel·lent.

The glory of the day was in her face 
Poeta: James Weldon Johnson (1871-1938) 
 
The glory of the day was in her face, 
the beauty of the night was in her eyes, 
and over all her loveliness, 
the grace of morning blushing in the early skies. 
 
 
And in her voice the calling of the dove 
like music from a sweet melodious part, 
and in her smile the breaking light of love, 
and all the gentle virtues in her heart. 
 
And now the glorious day, the beauteous night, 
the birds that signal to their mates at dawn, 
to my dull ears, to my tear-blind sight 
are one with all the dead... since she is gone! 
 

La glòria del jorn lluïa en el seu rostre 
 

La glòria del jorn lluïa en el seu rostre, 
la beutat de la nit lluïa en els seus ulls, 
i sobre tot el seu encís, 
la gràcia del matí que s’enrojola en els cels  

       [primerencs. 
 
I en la seva veu la crida de la coloma 
com música d’una dolça tonada, 
i en el seu somrís l’esclatant llum d’amor, 
i tota mena de gentils virtuts en el seu cor. 
 
I ara el jorn esplendent, la formosa nit, 
els ocells que fan senyals a llurs parelles a  

[l’albada, 
a la meva oïda somorta, al meu esguard  
                                     [encegat pel plor 
es corfonen amb tots els morts... des que ella  

[se n’anà! 
 

* Les cançons han estat traduïdes per CARLES JOSÉ SOLSONA.



Her eyes, twin pools 
Poeta: James Weldon Johnson (1871-1938) 
 
Her eyes, twin pools of mystic light, 
soft star-sheen melting into night, 
o’er which, to their glamorous haze, 
a man might bend and vainly gaze. 
 
Her eyes, twin pools so dark and deep, 
in which life’s ancient mysteries sleep,  
in which, to seek the quested goal, 
a man might plunge and lose his soul. 
 
Her eyes! 
 
Almona 

Poeta: Fred G. Bowles 
Almona, awake. 
The magic of the starlight is broken. 
The desert is flooded with gold, 
the gates of the East are now open. 
 
Come Queen of the desert, why sleep? 
Thy beauty the day must adorn. 
Why slumberest thou and so deep? 
Almona ’tis morn. 
 
Ahmed’s song of farewell 
Poeta: Fred G. Bowles 
 
Recitative 

Farewell to all! 
Sunlight and twilight, the hour belov’d of Allah. 
Farewell the Desert; 
farewell, Life and Love, 
and thou, Almona! 

Andantino lamentoso 

Never so stately a star 
rode the fair mansions of heaven. 
Gods gathered beauties afar, 
mine at her dark eyes were given. 
 
Matchless in beauty and grace, 
perfect in body and soul. 
Deserts shall dream of her face 
long as the ages shall roll. 
 
Here in the heart of the hills 
mark how a Saracen fell. 
Love, how it stifles and kills. 
Ah, my Almona farewell. 
 

Els seus ulls, estanys bessons 
 
 
Els seus ulls, estanys bessons de mística llum, 
suaus estels lluents esfumant-se en la nit, 
sobre els quals, en la seva boirina fetillera, 
els homes poden vinclar-s’hi i esguardar-los  

        [vanament.  
Els seus ulls, estanys bessons tan obscurs i pregons, 
en els quals somiegen els antics misteris de la vida, 
en els quals, en pretendre la fita recercada, 
un home es pot capbussar i perdre-hi l’ànima. 
 
Els seus ulls! 
 
Almona 

 
Almona, desvetlla’t. 
La màgia de la llum estel·lar s’ha esquinçat. 
El desert és inundat per l’or, 
les portes orientals  ja són esbatanades. 
 
Vine, Reina del desert, per què dormir? 
Ta bellesa ha de guarnir el jorn. 
Per què t’endormisques i tan pregonament? 
Almona, ha arribat el nou dia! 

 
Cançó de comiat d’Ahmed 
 

Recitatiu 

Adéu a tothom! 
Llum solar i hora foscant, l’hora estimada d’Al·là. 
Adéu al desert; 
adéu, vida i amor, 
I adéu a tu, Almona! 

Andantino lamentoso 

Mai un estel tan majestuós 
no vagarejà pels clars estatges del cel. 
De ben lluny els déus aplegaren les beutats, 
les meves foren ofrenades als seus ulls foscos. 
 
Sense parió en beutat i en gràcia, 
perfecta en cos i en esperit. 
Els deserts somiaran el seu rostre 
fins a la fi del temps. 
 
Aquí en el cor dels turons 
para atenció en la caiguda del sarraí. 
L’amor, com ofega i tol la vida. 
Ah, Almona meva, adéu. 



MARGARET ALLISON BONDS 
 

Margaret Bonds representa una segona generació de dones negres composi-
tores. Primer estudià amb la seva mare, Estella C. Bonds, música consumada, 
i continuà els seus estudis musicals de piano amb Florence B. Price, i de com-
posició amb William Dawson. Als vint-i-un anys havia acabat la carrera i el 
virtuosisme a la Northwestern University. Va continuar estudiant amb 
Robert Storer a la Juilliard School of Music, piano amb Henry Levene i lli-
çons particulars amb Roy Harris i Emerson Harper. Bonds va tenir un gran 
èxit com a compositora, concertista de piano, professora particular de piano 
i música d’església. Rebé nombrosos premis: National Association of Negro 
Musicians Scholarship, Rodman Wanamaker Award en composició (1939), 
Roy Harris Fellowship, i la Northwestern University Alumni Medal el 1967. 
El 1940 es casà amb Lawrence Richardson i tingué una filla, Jane. Morí a 
Califòrnia, on s’havia traslladat per treballar en el cinema. Les seves compo-
sicions inclouen: The Ballad of the Brown King (La balada del rei negre), Three 
Dream Portraits (Tres retrats de somni), The Negro Speaks of Rivers (El negre 
parla de rius) i He’s Got the Whole World in His Hands (Té el món sencer a les 
seves mans).

Dream variation 
Poeta: Langston Hughes (1902-1967) 
 
To fling my arms wide 
in some place in the sun, 
to whirl and to dance 
til the white day is done 
 
then rest at cool evening beneath a tall tree 
while night comes on gently, 
dark like me. That is my dream. 
 
To fling my arms wide 
in the face of the sun, 
dance, whirl, 
whirl till the quick day is done; 
 
rest at pale evening, a tall, slim tree, 
night coming tenderly, 
black like me. 

Variació onírica 
 
 
Estendre els meus braços 
en algun lloc sota el sol, 
giravoltar i ballar 
fins que el dia d’albor s’escoli 
 
reposar aleshores a l’obaga sota arbres enlairats 
mentre la nit s’estén amb placidesa, 
fosca com jo. El meu somni és aquest. 
 
Estendre els meus braços 
acarat al sol,  
ballar, giravoltar, 
giravoltar fins que s’escoli el dia rabent; 
 
reposar a la pàl·lida vesprada, un arbre gràcil  

     [i alt, 
la nit que arriba amb placidesa, 
negra com ho sóc jo.
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UNDINE SMITH MOORE 
 

Undine Moore començà a publicar relativament tard en la seva vida i per-
tany a aquest grup de compositors negres que van tenir unes carreres molt 
llargues als col·legis negres del sud. Ensenyà música durant 45 anys en el 
Virginia State College de Petersburg, Virgínia, on es comptaven entre els seus 
alumnes músics tan excel·lents com Billy Taylor, Leon Thompson i Camilla 
Williams. Moore es graduà amb els màxims honors a la Fisk University, 
Nashville, Tennessee, i fou premiada amb la primera beca per la Juilliard 
School of Music concedida a un graduat de Fisk. Rebé el doctorat i un 
«Professional Diploma in Music» de la Columbia University, de Nova York. 
Virginia State College (1972) i Indiana University (1976) la van fer doctora 
honoris causa. La seva producció inclou obres corals, treballs per a solista de 
veu, flauta i piano i música de cambra. Algunes de les seves composicions més 
conegudes són: Suite afroamericana per a flauta, violoncel i piano, Lord We Give 
Thanks to Thee (Senyor, et donem gràcies) per a cor, Daniel, Daniel, Servant of 
the Lord (Daniel, Daniel, servent del Senyor), arranjament espiritual per a 
doble cor, Love Let the Wind Cry (Estimat, deixa plorar el vent), i How I Adore 
Thee (Com t’adoro), per a soprano i piano.

I am in doubt 
Poetessa: Florence Hynes Willete 
 
I’ll love you until stars fall. 
Can it be so sure, 
so lasting as my heart demands 
of one whose slightest touch upon my hands 
is like the wind inside an Aspen tree? 
 
 
I am in doubt of this frail thing 
I hold so sworn to constancy 
and this is why, why too often I have 
watched burnt blue sky, 
where slipping stars spilled scarlet 
and grew cold. 

Tinc dubtes 
 
 
T’estimaré fins que els estels s’esfondrin. 
Serà això tan cert, 
tan durador com el meu cor demana  
d’aquella el més lleuger contacte de la qual 

[sobre les meves mans 
és com el vent dins de l’arbre d’Aspen? 
 
Tinc dubtances d’aquesta fràgil cosa 
que jo demano aferrissadament constant,  
i aquesta és la raó, la raó d’haver  
esguardat el blau cel roent, 
on estels lliscants sobreeixiren escarlates  
i creixeren freds.



FLORENCE PRICE 
 
Florence Price està considerada la primera dona negra als Estats Units que 
fou reconeguda com a compositora. Els seus pares, ambdós artistes, van guiar 
amb cura la seva formació musical des de petita, i als catorze anys es va ins-
criure en el New England Conservatory of Music en el curs superior de 
piano i orgue. Estudià amb George Chadwick i Frederick Converse, i com-
pongué el seu primer trio de corda i la seva primera simfonia en el col·legi 
major, on es graduà el 1907 amb matrícula d’honor, un diploma d’artista i 
un certificat de professora. Ensenyà a Arkansas del 1907 al 1927. El 1912 es 
casà amb Thomas J. Price, advocat. Després d’una sèrie d’incidents racials a 
Little Rock, la família es traslladà a Chicago, on Florence començà un nou i 
fecund període en la seva carrera de compositora. Estudià composició, 
orquestració i orgue amb els principals professors de la ciutat i publicà 4 
peces per a piano el 1928. La seva amistat amb la jove compositora Margaret 
Bonds va produir una relació mestra-alumna, i totes dues dones començaren 
a aconseguir el reconeixement nacional per les seves composicions i les seves 
actuacions. L’Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Frederick Stock, 
estrenà la seva Simfonia en mi menor el 15 de juny del 1933. Després compon-
gué altres obres ampliades per a orquestra, cambra, cançons, treballs per a 
violí, orgue, motets, peces per a piano i arranjaments per a espirituals. Alguns 
dels seus treballs més populars són: Three Little Negro Dances (Tres petites dan-
ses per a negres), Songs to a Dark Virgin (Cançons per a una verge negra), My 
Soul’s Been Anchored in the Lord (La meva ànima s’ha ancorat en el Senyor), i 
Moon Bridge (Pont de la lluna).

Night 
Poetessa: Louise C. Wallace 
 
Night comes, 
a Madonna clad in scented blue. 
Rose-red her mouth and deep her eyes,  
She lights her stars, 
 
and turns to where, 
beneath her silver lamp the moon, 
upon a couch of shadow lies 
a dreamy child, the wearied day. 
 

La nit 
 
 
Cau la nit, 
una Madonna abillada de blau odorós. 
La seva boca rosa-roja i els seus ulls pregons, 
ella encén els seus estels, 
 
i es gira vers on,   
sota la lluna, la seva llàntia argentada, 
s’ajau sobre una carrossa d’ombra 
un infant somiador, el dia fatigat. 

81



HENRIETTE DAVIDSON WATKINS 
 
Estudià violí de petita i féu recitals com a solista abans d’arribar als dotze 
anys. Musicalment s’educà al Conservatori d’Oberlin (Ohio), al Conser-
vatori de Cleveland (Ohio) i a la Juilliard School of Music de NovaYork. Va 
atraure molt l’atenció el 1941, quan va tocar a la convenció anual de la 
National Association of Negro Musicians. Va actuar en gires com a concer-
tista de violí i també amb grups: la Symphony of the New World, The 
Harlem Philharmonic Symphony, dirigida per Karl Hampton Porter, i la 
New York City Housing Authority Symphony. Va fundar un grup de cambra: 
Music among friends (Música entre amics). Es casà amb Julius Watkins.

In time of silver rain 
Poeta: Langston Hughes (1902-1967) 
 
In time of silver rain 
the Earth puts forth new life again, 
green grasses grow and flowers lift their heads 
and over all the plain 
the wonder spreads  
of life! 
  
In time of silver rain 
the butterflies lift silken wing 
to catch a rainbow cry 
and trees put forth new leaves to sing 
in joy beneath the sky, 
 
as down the roadway, 
passing boys and girls go singing, too. 
In time of silver rain 
when spring and life are new.

En temps de pluja argentada 
 
 
En temps de pluja argentada 
la terra desplega altre cop la vida nova, 
creixen verds brins i les flors enlairen les  

[corol·les, 
i sobre tota la plana  
s’escampa la meravella 
de la vida! 
 
En temps de pluja argentada 
les papallones enlairen ales sedenques 
per capturar el plor de l’arc de Sant Martí, 
i els arbres despleguen nou fullatge 
per cantar joiosos sota el cel, 
 
mentre camí enllà 
transiten nois i noies, tot cantant també. 
En temps de pluja argentada, 
quan vida i primavera són novelles.

WILLIAM GRANT STILL 
 

William Still ha estat reconegut com un dels grans compositors americans. La 
seva producció comprèn totes les formes, incloent vint-i-cinc treballs o més 
per a gran orquestra, cinc simfonies, quatre ballets, vuit grans obres per a veu i 
orquestra, més d’una dotzena de composicions per a música de cambra, moltes 
peces per a teclat i acordió, cançons, música per a grups de ràdio i bandes sono-
res de pel·lícules i televisió. Entre les seves obres famoses trobem: Afro-American 
Symphony (Simfonia afroamericana), Songs of Separation (Cançons de comiat), 
Plainchant for American, Seven Traceries (Set dissenys), The Little Song That Wanted 



to Be a Symphony (La cançoneta que volia esdevenir una simfonia), alguns 
ballets: La Guiablesse, Sahdji, Lenox Avenue, Levee Land (El país de Levee) i A 
Bayou Legend (Una legenda Bayou). La seva música s’inspira en el folklore amb 
un estil considerat neoromàntic. La seva Simfonia Afroamericana, tocada per la 
Filharmònica de Rochester dirigida per Howard Hanson (1931), li féu obtenir 
un reconeixement nacional i fou la primera obra simfònica que se serví de 
blues i de jazz. Still guanyà el títol de «Dean of Afro-American Composers» 
(degà dels compositors afroamericans) pels seus esforços pioners en la música. 
Musicalment es va formar a la Universitat de Wilberforce i al Conservatori 
d’Oberlin. Els seus mestres foren: George Andrews, Frederick Lehmann, 
George W. Chadwick i Edgard Varèse. Tocava el violí en el col·legi major, formà 
part de l’orquestra Shuffle Along, treballà fent arranjaments per a W. C. Handy, 
directors d’orquestres i gent d’espectacle.

Songs of separation 
 
Idolatry 
Poeta: Arna Bontemps (1902-1973) 
 

You have been good to me, 
I give you this: 
the arms of lovers, empty as our own, 
marble lips sustaining one long kiss, 
and the hard sound of hammers breaking stone. 
 
For I will build a chapel 
in the place where our love died. 
And I will journey there to make a sign 
and kneel before your face, 
and set an old bell tolling on the air. 
 

 
Poème 
 
 

Ce n’était pas l’aurore, 
mais je m’étais levé 
en me frottant les yeux. 
Tout dormait alentour. 
 
Les bananiers sous ma fenêtre 
frissonaient dans le clair de lune calme. 
Alors, j’ai pris ma tête dans mes mains 
et j’ai pensé à vous. 

Cançons de comiat 
 

Idolatria 
 
 
Tu has estat bona amb mi, 
et dono això: 
els braços dels amants, buits com els nostres, 
llavis marmoris perllongant un llarg petó, 
i el dur so dels martells trencant la pedra. 
 
Per això bastiré una capella 
en el lloc on nostre amor s’extingí. 
I hi viatjaré per fer un senyal 
i agenollar-me enfront del teu rostre, 
i col·locar una vella campana que tritllegi en 

    [l’aire. 
 
 
Poema 
 
 

No era esclatada l’alba 
que ja m’havia llevat 
tot fregant-me els ulls. 
Al girientorn tot dormia. 
 
Els plàtans sota la finestra 
s’escruixien en el clar de lluna calm. 
Aleshores, vaig agafar-me el cap amb les mans 
i vaig pensar en tu.

Poeta: Philippe Thoby-Marcelin (1904-1975) 
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Parted 
Poeta: Paul Laurence Dunbar (1872-1906) 
 
She wrapped her soul in a lace of lies, 
with a prime deceit to pin it; 
and I thought I was gaining a fearsome prize, 
so I staked my soul to win it. 
 
We wed and parted on her complaint, 
and both were a bit of barter, 
though I’ll confess that I’m no saint, 
I’ll swear that she’s no martyr! 

 
If you should go 
Poeta: Countee Cullen (1903-1946) 
 
Love, leave me like the light, 
the gently passing day; 
we would not know, but for the night, 
when it has slipped away. 
 
Go quietly; 
a dream, when done, 
should leave no trace that it has lived, 
except a gleam across the dreamers’ face. 
 
 
A black pierrot 
Poeta: Langston Hughes (1902-1967) 
 
I am a black pierrot: 
she did not love me, 
so I crept away into the night 
and the night was black, too. 
 
I am a black pierrot: 
she did not love me, 
so I wept until the red dawn dripped blood 
over the eastern hills 
and my heart was bleeding, too. 
 
I am a black pierrot: 
she did not love me, 
so with my once gay-coloured soul 
shunken like a balloon without air, 
I went forth in the morning  
to seek a new brown love. 

Separats 
 
 
Ella embolicà el seu esperit amb blonda de mentides, 
que subjectà amb un engany d’excel·lent qualitat; 
i jo que em creia que estava guanyant un premi espantós, 
vaig jugar-m’hi l’ànima per guanyar-lo. 
 
Ens casàrem i ens separàrem a l’acord de la seva queixa, 
i tots dos férem un petit bescanvi, 
per bé que he de confessar que no sóc pas cap sant, 
he de jurar que ella no és pas cap mena de màrtir! 

 

Si haguessis d’anar-te’n 
 
 
Amor, deixa’m com la llum, 
com el dia que s’escola suaument; 
no sabríem pas, si no fos per la nit, 
quan s’ha esvanit. 
 
Vés-te’n silentment; 
un somni, quan fineix, 
no hauria de deixar cap rastre de vida, 
llevat d’una resplendor en el rostre dels qui somien. 
 
 
Un pierrot negre 
 
 
Sóc un pierrot negre: 
ella no m’estimà, 
per això vaig lliscar dins la nit, 
i la nit era negra, també. 
 
Sóc un pierrot negre: 
ella no m’estimà, 
i vaig plorar fins que a l’albada roja li brollà sang 
sobre els turons orientals 
i el meu cor també sagnà. 
 
Sóc un pierrot negre: 
ella no m’estimà, 
per això amb l’ànima antany de joiosos colors 
desinflada com un globus sense aire, 
vaig sortir de bon matí 
a la recerca d’un nou amor bru.



ROLAND HAYES 
 

Tenor. Fou la primera figura internacional de color de música clàssica. Primer estudià 
cant a Chartanooga amb A. Calhoun. Després d’assistir a la Universitat de Fisk, continuà 
estudis vocals a Boston amb Arthur J. Hubbard, on va debutar el 15 de novembre del 
1917, i a continuació va fer una gira de l’un costat a l’altre dels Estats Units. El 1920 anà 
a Europa, on estudià amb Ira Aldridge, Victor Beigel, Sir George Henschel i Theodor 
Lierhammer, oferí recitals i actuà amb orquestres simfòniques a Londres, París, 
Amsterdam, Berlín i Viena. De retorn als Estats Units va fer el seu debut en el Carnegie 
Hall el 1923 i s’establí com un dels principals cantants de concert; la seva carrera durà 
més de cinquanta anys, i féu la seva última aparició el 1973. Extraordinari intèrpret d’es-
pirituals negres, tenia igualment èxit amb els clàssics i la música de Schubert, Schumann, 
Brahms, Debussy i Fauré. La seva veu fina i sensible i la seva educació culta eren capaces 
de crear una notable atmosfera tonal i textual. Fou nomenat doctor honoris causa per 
la Universitat de Fisk i la Universitat d’Ohio, Wesleyan. Publicà arranjaments de diversos 
espirituals negres com com ara My Songs (Les meves cançons), 1948.

The life of Christ 
 
The birth of Christ 
 
Prepare me one body 
 
Prepare me one body, 
I’ll go down, 
prepare me one body like man; 
I’ll go down and die. 
 
The man of sorrows, sinner, see; 
I’ll go down, 
He died for you and He died for me; 
I’ll go down and die. 
 
Sister Mary had-a but one child 
 
Sister Mary had-a but one child 
born in Bethlehem. 
And everytime the baby cried, 
she’d-a rocked Him in a weary land. 
 
O! Three wise men to Jerusalem came, 
They’d traveled very far. 
They said, «Where is He born king of the Jews, 
for we have seen His star?» 
 
King Herod’s heart was troubled. 
He marveled, but his face was grim. 
He said: «Tell me where the child may be found, 
I’ll go and worship Him.’» 
Chorus 

La vida de Jesucrist 
 
Primera part: el naixement 
 
Prepare’m un cos 
 
Prepara’m un cos, 
baixaré, 
prepara’m un cos d’humà; 
baixaré i moriré. 
 
Home afligit, pecador, mira; 
baixaré, 
va morir per tu i va morir per mi; 
baixaré i moriré. 
 
La germana Maria només tingué un infant 
 
La germana Maria només tingué un infant 
nat a Betlem. 
I cada cop que el nadó plorava, 
ella el bressava en un país cansat. 
 
Oh, tres homes savis arribaren a Jerusalem, 
Havien viatjat des de ben lluny. 
Digueren: «On és nat el rei dels jueus, 
de qui hem vist l’estrella?» 
 
El cor del rei Herodes era amoïnat. 
Es meravellà, però el seu rostre restà sorrut. 
Digué: «Expliqueu-me on puc trobar l’infant, 
hi aniré i l’adoraré» 
Tornada
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An angel appeared unto Joseph, 
and gave him this command. 
«Arise ye, take your wife and child, 
go flee into Egypt land. 
 
For yonder comes old Herod, 
a wicked man and bold. 
He’s slaying all the children 
from six to eight days old.» 
Chorus 

 
Lit’l boy 
 
«Lit’l boy, how old are you?» 
«Sir, I’m only twelve years old.» 
 
This little boy had them to remember 
that He was born the twentyfifth of December. 
Lawyers and doctors were amazed, 
and had to give the little boy the praise. 
Chorus 
 
Lawyers and doctors stood and wondered, 
as though they had been struck by thunder. 
Then they decided while they wondered,  
that all mankind must come under. 
Chorus 
 
 
The last time the little boy was seen, 
He was standing on Mount Olivet green. 
When He dispersed of the crowd, 
He entered up into a cloud. 
Chorus 

 

Live a-humble 
 
Live a-humble. 
Humble yourself, the bells done rung 
glory and honor, praise the lamb. 
 
My Lord’s done just what He said. 
My Lord, He healed the sick 
and He raised the dead. 
Chorus 
 
Did you ever see such a man as God 
who gave up His son for to come and die! 
He gave up His son for to come and die 
just to save my soul from a burning fire. 
Chorus 

Un àngel s’aparegué a Josep, 
i li donà aquesta ordre. 
«Alça’t, pren la muller i l’infant, 
fugiu vers terres d’Egipte. 
 
D’enllà arriba el vell Herodes, 
un home malvat i temerari. 
Assassina els infants 
de sis fins a vuit dies.» 
Tornada 

 
Petit infant 
 
«Petit infant, quants anys tens?» 
«Senyor, només tinc dotze anys.» 
 
Aquest petit infant els ha remembrat 
que va néixer el vint-i-cinc de desembre. 
Homes de lleis i doctors eren esbalaïts,  
i hagueren de retre lloances al petit infant. 
Tornada 
 
Homes de lleis i doctors restaren palplantats i  

        [bocabadats, 
tot pensant que havien estat sacsejats pel tro. 
Després decidiren, mentre es meravellaven, 
que tota la humanitat hauria d’estar sotmesa. 
Tornada 
 
El darrer cop que fou vist el petit infant, 
era a la verda Muntanya de les Oliveres. 
Quan Ell, dispersat de la multitud, 
s’endinsà en un núvol. 
Tornada 

 

Viu amb humilitat 
 
Viu amb humilitat 
Sigues humil tu mateix, repicaren les campanes 
glòria i honor, lloança a l’anyell. 
 
El meu Senyor ha acomplert el que deia. 
El meu Senyor ha guarit els malalts 
i ha fet alçar-se els morts. 

Tornada 
 
Havies vist alguna vegada algú com Déu 
que donà el seu fill per venir i morir! 
Donà el seu fill per venir i morir 
només per salvar la meva ànima d’un foc brusent. 
Tornada



Hear the lambs a-cryin’? 
 
You hear the lambs a-cryin’? 
«Oh, shepherd, feed my sheep!» 
 
My saviour spoke these words so sweet: 
«Peter, if you love me, feed my sheep!» 
«Lord, I love thee, Thou dost know. 
Oh, give me grace to love Thee more!» 
Chorus 
 

The passion of Christ 

 
The last supper 
 
Jesus was sitting at the last Passover. 
John, he rested upon His shoulder. 
Jesus said one word that seemed to blight. 
He said: «One of you is going to betray me tonight.» 
 
Mark cried out: «Lord, is it I?» 
James cried out: «Lord is it I?» 
The Jesus said: «Look and see 
him that dips in the dish with me.» 
 
My time is come! 
 
Simon! Sleepest thou? 
Simon! Could’st thou not watch one hour? 
Simon, the spirit is willing, 
but the flesh is weak. 
 
My time is come. 
I’m bound to pay the debt I owe. 
 

They led my Lord away 
 
They led my Lord away. 
Oh, tell me where to find Him. 
 
They led Him up to Pilate’s bar: 
Tell me where to find Him. 
But they could not condemn Him there. 
tell me where to find Him. 
Chorus 
 
Pilate said: «I wash my hands.» 
Tell me where to find Him. 
«I find no fault in this just man!» 
Tell me where to find Him. 
Chorus

No sentiu el plor dels anyells? 
 
No sentiu el plor dels anyells? 
«Oh, pastor, fes pasturar el meu ramat!» 
 
El meu salvador digué aquests mots tan dolços: 
«Pere, si m’estimes, fes pasturar el meu ramat!» 
«Senyor, us estimo, ho heu de saber. 
Oh, atorgueu-me la gràcia d’estimar-vos encara més!» 
Tornada 
 

Segona part: la Passió 

 
L’últim sopar 
 
Jesús era assegut a la darrera Pasqua. 
Joan reposava sobre la seva espatlla. 
Jesús digué un mot que semblà neular-se. 
Digué: «Un de vosaltres em trairà aquesta nit.» 
 
Marc cridà: «Sóc jo, Senyor?» 
Jaume cridà: «Sóc jo, Senyor?» 
Jesús digué: «Mireu i fixeu-vos 
en aquell que suca en el plat amb mi.» 
 
Ha arribat la meva hora! 
 
Simó! Dorms? 
Simó! No podies vigilar una hora? 
Simó, l’esperit és prest, 
però la carn és feble. 
 
Ha arribat la meva hora. 
He de pagar el deute contret. 
 

S’endugueren el meu Senyor 
 
S’endugueren el meu Senyor. 
Oh, digueu-me on puc trobar-lo. 
 
Se l’endugueren al tribunal de Pilat: 
Digueu-me on puc trobar-lo. 
Però no pogueren condemnar-lo allí. 
Digueu-me on puc trobar-lo. 
Tornada 
 
Pilat digué: «M’em rento les mans.» 
Digueu-me on puc trobar-lo. 
«No trobo cap falta en aquest home just!» 
Digueu-me on puc trobar-lo. 
Tornada
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He never said a mumberlin’ word 
 
Wasn’t it a pity and shame! 
And He never said a mumberlin’ word. 
Not a word! 
 
They nailed Him to the tree! 
And He never said a mumberlin’ word. 
Not a word! 
 
They pierced Him in the side, 
in the side, 
in the side! 
 
The blood came twinkling down! 
And he never said a mumberlin’ word. 
Not a word! 
 
He hung His head and died! 
And He never said a mumberlin’ word. 
Not a word! 

 
Did you hear when Jesus rose? 
 
Mary set her table, 
in spite of all her foes. 
King Jesus sat at the center place, 
and cups did overflow. 
 
Children, did you hear when Jesus rose 
and ascended on high? 
 
The Father looked at the Son and smiled, 
the Son did look at him. 
The Father saved my soul from hell, 
and the Son freed me from sin. 
 
Children, did you hear when Jesus rose 
and ascended on high? 

 
Were you there? 
 
Were you there when they crucified my Lord? 
Were you there when they crucified my Lord? 
Oh, sometimes it causes me to tremble. 
Were you there when they crucified my Lord? 

Mai no digué cap mot de queixa 
 
Fou penible i avergonyidor! 
I mai no digué cap mot de queixa. 
Ni un sol mot! 
 
El clavaren en un tronc! 
I mai no digué cap mot de queixa. 
Ni un sol mot! 
 
Li travessaren el costat, 
el costat, 
el costat! 
 
Brollà la sang guspirejant! 
I mai no digué cap mot de queixa. 
Ni un sol mot! 
 
Inclinà el cap i morí! 
I mai no digué cap mot de queixa. 
Ni un sol mot! 

 
Us heu assabentat que Jesús ressuscità? 
 
Maria parà la seva taula, 
a despit de tots els seus enemics. 
El rei Jesús s’assegué en el lloc principal, 
i les copes sobreeixiren. 
 
Infants, us heu assabentat que Jesús ressuscità  
i que pujà a les altures? 
 
El Pare esguardà el Fill i somrigué, 
el Fill se l’esguardà. 
El Pare salvà la meva ànima de l’infern, 
i el Fill m’alliberà del pecat. 
 
Infants, us heu assabentat que Jesús ressuscità  
i que pujà a les altures? 

 
Hi éreu? 
 
Hi éreu quan crucificaren el meu Senyor? 
Hi éreu quan crucificaren el meu Senyor? 
Oh, de vegades això em provoca esgarrifances. 
Hi éreu quan crucificaren el meu Senyor?



ESPIRITUALS NEGRES

Honor, honor 
Arranjament: Hall Johnson (1888-1970) 
 

King Jesus lit the candle by the waterside 
to see the little children  
when they’s truly baptised; 
honor, honor unto the dying Lamb. 
 
Oh, run along children and be baptized, 
Mighty pretty meeting by the waterside; 
Honor, honor unto the dying Lamb. 
 
I prayed all day 
and I prayed all night, 
my head got sprinkled with the midnight dew; 
honor, honor unto the dying Lamb. 
Chorus 

 
Sweet little Jesus boy 
Robert MacGimsey (1898-1979) 

Sweet little Jesus boy, 
born long time ago, 
sweet little holy child, 
we didn’t know who you was. 
 
We didn’t know you come to save us, Lord, 
to take our sins away; 
our eyes was blind, 
we couldn’t see, 
we didn’t know who you was. 
 
Long time ago, you were born, 
born in a manger low, sweet little Jesus boy; 
the world treat you mean, Lord, 
treat me mean, too, 
but that’s how things is down here; 
we didn’t know who you is. 
 
You done told us now, we is trying. 
Master, you done showed us how, 
even when you’s dying. 
It just seems like we can’t do right; 
look how we treated you, 
but please sir, forgive us, Lord, 
because we didn’t know  ’twas you. 
Chorus 
 

Honor, Honor 
 

 
El rei Jesús encengué l’espelma en el ribatge 
per veure els infants 
quan eren verament batejats; 
honor, honor a l’Anyell morent. 
 
Oh, afanyeu-vos, infants, i bategeu-vos, 
és ben encisador trobar-se en el ribatge;  
honor, honor a l’Anyell morent. 
 
Vaig pregar tot el dia, 
vaig pregar tota la nit, 
el meu cap fou ensalgat pel rou de mitjanit; 
honor, honor a l’Anyell morent.  
Tornada 

 
Dolç nen Jesús 
 

Dolç nen Jesús, 
nat fa molt de temps, 
dolç infantó sagrat, 
no sabíem qui eres. 
 
No sabíem que véns a salvar-nos, Senyor, 
a llevar els nostres pecats; 
érem orbs, 
no hi vèiem, 
no sabíem qui eres. 
 
Nasqueres fa molt de temps,   
nat en un pessebre, dolç nen Jesús; 
el món et tractà mesquinament, Senyor, 
també m’hi tractà, 
però així van les coses aquí baix; 
no sabíem qui ets. 
 
Ara ja ens ho has dit, ens hi esmercem. 
Mestre, ens has mostrat com fer-ho, 
fins i tot quan mories. 
Tal sembla que no puguem reeixir-hi; 
mira com t’hem tractat, 
però perdona’ns, Senyor, si et plau, 
perquè no sabíem que eres tu. 
Tornada 
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Ride on, King Jesus 
Arranjament: Hall Johnson 
 

Ride on, King Jesus! 
No man can hinder me! 
Ride on, King Jesus, ride on, 
no man can hinder me! 
 
For He is King of Kings, 
He is Lord of Lords, 
Jesus Christ, the first and last, 
no man works like Him! 
 
King Jesus rides a milk white horse, 
no man works like Him,  
the river of Jordan He did cross, 
no man works like Him! 
 
For He is King of Kings, 
He is Lord of Lords, 
Jesus Christ, the first and last. 
 
King Jesus rides in the middle of the air, 
He calls the saints from everywhere! 
Chorus 
 
My Lord, what a mornin’ 
Arranjament: Larry Farrow 
 
My Lord, what a mornin’, 
when the stars begin to fall. 
 
Done quit all my worldly ways, 
joined that heavenly band! 
Chorus 
 
Sing aho! 
Arranjament: Margaret Bonds (1913-1972) 
 
Sing Aho! that I had the wings of a dove, 
I’d fly away and be at rest! 
 
The virgin Mary had one son, 
I’d fly away and be at rest, 
the unbelievers had Him hung. 
Chorus 
 
Zion’s daughters wept and moaned 
when their dying Saviour groaned. 
Chorus  
Sinner man, see what a shame, 
I’d fly away and be at rest, 
to trample down your Saviour’s name, 
I’d fly away and be at rest. 
Chorus 

Cavalca, rei Jesús 
 
 

Cavalca, rei Jesús! 
Ningú no pot barrar-me el pas! 
Cavalca, rei Jesús, cavalca, 
ningú no pot barrar-me el pas! 
 
Perquè Ell és rei de reis, 
És Senyor de senyors, 
Jesucrist, el primer i el darrer, 
ningú no fa les coses com Ell! 
 
El rei Jesús munta un cavall blanc com la llet, 
ningú no fa les coses com Ell, 
creuà el riu Jordà,  
ningú no fa les coses com Ell! 
 
Perquè Ell és rei de reis, 
és Senyor de senyors, 
Jesucrist, el primer i el darrer. 
 
El rei Jesús cavalca enmig de l’aire, 
crida els sants de tot arreu! 
Tornada 
 
Senyor, quin matí 
 
 
Senyor, quin matí                                    
quan els estels comencin a estimbar-se.     
 
He bandejat els caminois mundanals, 
m’he afegit a l’esbart celestial! 
Tornada 
 
Ei, canta! 
 
 
Ei, canta!, puix que tinc les ales d’un colom, 
volaré enllà i assoliré el repòs! 
 
La verge Maria tingué un fill, 
volaré enllà i assoliré el repòs, 
els descreguts el penjaren. 
Tornada 
 
Les filles de Sió ploraren i es planyeren 
quan gemegà llur Salvador morent. 
Tornada  
Pecador, mira quina vergonya, 
volaré enllà i assoliré el repòs, 
trepitjar el nom del vostre Salvador, 
volaré enllà i assoliré el repòs. 
Tornada 
 



Sometimes I feel like a motherless child 
Arranjament: John Carter 
 
Sometimes I feel like a motherless child 
a long ways from home. 
 
Sometimes I feel like I’m almost gone 
a long ways from home. 
 
True believer 
a long ways from home. 

 
Witness   
Arranjament: Hale Smith (1925-  ) 
 

Oh Lord, what manner of Man is this? 
All nations in Him are blessed, 
all things are done by His will, 
He spoke to the sea and the sea stood still! 
 
Now ain’t that a witness for my Lord? 
My soul is a witness for my Lord! 
 
Now there was a man of the Pharisees, 
his name was Nicademus and he didn’t believe; 
the same came to Christ by night,  
he wanted to be taught out of human sight. 
 
Nicademus was a man desired to know 
how a man could be born when he is old. 
Christ told Nicademus, as a friend: 
«Man, you must be born again!» 
Said: «Marvel not, man, if you want to be wise, 
repent, believe, and be baptized.» 
 
«Then you’ll be a witness for my Lord, 
my soul is a witness for my Lord.» 
 
You read about Sampson. From his birth, 
strongest man that ever lived on earth. 
Way back yonder, in ancient times, 
he killed ten thousand of the Phillistines. 
 
Then old Sampson went wandering about, 
Sampson’s strength was never found out, 
Til his wife sat upon his knee and said: 
«tell me where your strength lies, if you please.» 
 
Sampson’s wife, she talked so fair, 
Sampson said: «Cut off my hair. 
Shave my head just as clean as your hand, 
and my strength will become like a natural man!» 
 
Now Sampson was a witness for my Lord. 
My soul is a witness for my Lord! 
 

De vegades em sento com un  
nen orfe de mare  
De vegades em sento com un nen orfe de mare 
molt lluny de la llar. 
 
De vegades em sento com si ja hagués partit 
molt lluny de la llar. 
 
Veritable creient 
molt lluny de la llar. 

 
Testimoni 
 
 

Oh Senyor, quina mena d’home és aquest? 
Totes les nacions en Ell són beneïdes, 
totes les coses són creades pel seu desig, 
Parlà amb el mar i el mar s’apaivagà! 
 
No és això, ara, un testimoni per al meu Senyor? 
La meva ànima és un testimoni per al meu Senyor! 
 
Hi havia un home entre els fariseus, 
el seu nom era Nicodem i no creia; 
de nit anà a cercar a Jesús, 
volia ensenyances enllà de la mirada humana. 
 
Nicodem era un home delerós de saber 
com es podria renéixer de vell. 
Crist parlà com un amic a Nicodem: 
«Home, tornaràs a néixer!» 
Digué: «No et meravellis, home, si vols ser savi, 
penedeix-te, creu i bateja’t.» 
 
«Aleshores seràs un testimoni per al meu Senyor, 
la meva ànima és un testimoni per al meu Senyor.» 
 
Has llegit coses sobre Samsó. Des de la seva naixença, 
l’home més fort que mai ha viscut sobre la terra. 
Èpoques enllà, en temps antics, 
matà deu mil filisteus. 
 
En aquell temps Samsó andarejava per aquells volts, 
ningú no sabia d’on naixia la seva fortalesa, 
fins que la seva dona s’assegué en els seus genolls i digué: 
«Explica’m, si et plau, on rau la teva força?» 
 
La dona de Samsó parlà amb tant d’encert, 
que Samsó digué: «Talla’m la cabellera. 
Afaita’m el cap tan ras com la teva mà, 
i tindré la força d’un home qualsevol!» 
 
Samsó va ser un testimoni per al meu Senyor. 
La meva ànima és un testimoni per al meu Senyor!
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DIARI D’IGUALADA,  
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DIARI D’IGUALADA,  
DIA 6 DE GENER DEL 1993

LA VEU DE L’ANOIA,  
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CONCERT DE PIANO  
 

Lluís Avendaño

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

PRIMERA PART

   Preludi núm. 3,en Sol menor, op. 103                  GABRIEL FAURÉ 

   Nocturn núm. 7, en Do # menor, op. 74 
 

   El parc d’atraccions MANUEL BLANCAFORT 

         L’orgue dels cavallets 
          El tumult desvetlla records 
          Abstraccions 
          Polka de l’equilibrista 
          La terrassa i la música militar 
          Prop del dancing 
                                                            
    Masques, per a piano, L. 105 CLAUDE DEBUSSY 

   L’isle joyeuse, per a piano, L. 106 
 
 

   Quatre homenatges, per a piano RICARD VIÑES 
         Menuet spectral (en memòria de Maurice Ravel) 
          En Verlaine mineur (en memòria de Gabriel Fauré) 
          Threnodie o funerals antics (en memòria d’Erik Satie) 
          Crinoline o El Vals al temps de la Montijo (homenatge a Léon-Paul Fargue) 
 
   Gaspard de la nuit, per a piano                         MAURICE RAVEL 
         Ondine 
          Le Gibet 
          Scarbo

SEGONA PART
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P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts a aquest concert de preestrena que tindrem la sort de 
gaudir gràcies al pianista Lluís Avendaño. 

Ell forma part del Trio Bartholdy i així l’hem sentit als concerts de Paper 
de Música com a guanyador del Segon Concurs per a la Promoció de Joves 
Intèrprets. 

En aquella ocasió, en presentar-vos-el us parlava d’un dels currículums més 
brillants que han passat per aquesta sala i que, fet encara més insòlit, els seus 
companys el consideren el millor. 

Amb tot això jo tenia, tinc!, moltes ganes d’escoltar-lo fent un concert de les 
Quatre Estacions en solitari. 

Ja hi arribarem! Mentrestant, aquest preciós regal inesperat: un concert amb 
algunes obres de les més difícils, només a l’abast d’un gran virtuós i un gran 
artista: Lluís Avendaño. 

Després, per arrodonir la vetllada, nosaltres hi afegirem el refresc habitual. 

Ja amb tots vosaltres aquest gran pianista:  

Lluís Avendaño! 
 



 
 
 

LLUÍS AVENDAÑO 
Piano 
 

Va néixer a Barcelona i realitzà la 
carrera de piano al Conservatori 
Municipal d’aquesta ciutat, amb 
Miquel Farré. Ha treballat sovint 
amb la professora Maria Curcio, a 
Londres. 

Ha estat guanyador, entre d’altres, 
del primer premi en el Concurs 
«Juventudes Musicales de Sevilla» 
(1980), el primer premi en el Con-
curs Permanent de Joventuts Mu-
sicals d’Espanya (1980), el primer 
premi en el Concurs Ciutat de 
Manresa (1989) i ha obtingut el Pre-
mi Xavier Montsalvatge de Girona 
(1989). 

Les seves actuacions l’han dut 
per tot el territori espanyol, així 
com a França, la Gran Bretanya, 
Holanda, Itàlia, Txecoslovàquia i els 
Estats Units. Ha actuat com a solista 

amb diferents orquestres, i es desta-
quen els concerts amb l’Orquestra 
Ferenc Liszt de Budapest (Festivals 
Internacionals de Cadaqués, 1980, i 
Torroella de Montgrí, 1982) i amb 
l’Orquestra Mundial de Joventuts 
Musicals (1983), que va dirigir An-
toni Ros-Marbà.

I N T È R P R E T
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RECITAL DE CANÇÓ  
 

Miquel Pujadó

C a p e l l a d e s, 2 7  d e  m a r ç  d e l  1 9 9 3

PRIMERA PART

La mala herba (Cançons de GEORGES BRASSENS adaptades al català per MIQUEL PUJADÓ) 

Saturn (Saturne) 
Els lilàs (Les lilas) 
Dins l’aigua de la font més clara (Dans l’eau de la claire fontaine) 
Res a llençar (Rien à jeter)  
La mala herba (La mauvaise herbe)  
La marxa nupcial (La marche nuptiale) 
Els enamorats dels bancs públics (Les amoureux des bancs publics) 
M’he fet molt petit (Je me suis fait tout petit)  
Perversa amb pits bonics (Méchante avec de jolis seins) 
Pobre Martí (Pauvre Martin) 
Cançó per a un camperol (Chanson pour l’Auvergnat)  
El testament (Le testament) 
  

 
Temps avall (Lletra i música de totes les cançons de MIQUEL PUJADÓ) 

            Valors a la baixa                             Apologia del tacte 
           Una tarda al Bar Pastís                    Les places de Gràcia  
           Quin soroll fa el temps quan passa      Mel i vinagre 
           A Terrassa hi ha una plaça                 País de pas 
           Sóc un peix de terra endins                Ambaixador d’enlloc  
           Com una melodia d’Offenbach           Sota la gorra d’en Xesco

SEGONA PART
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P R E S E N T A C I Ó *

Gràcies! 

Em sembla que la meva eloqüència d’avui està una mica minvada perquè ha 
estat un dia difícil i he hagut de prendre grans decisions, i diria que tinc el cap 
una mica encara en una altra banda i, per tant, us demano perdó si no trobeu 
que estic del tot ajustada. 

És per a mi un honor, en primer lloc, poder estar en un indret en el qual 
s’estima la música i, per tant, s’estima l’art. I, a més a més, en un ambient que 
ja l’endevino realment molt agradable, perquè és molt familiar. 

Però, a més a més, jo crec que heu fet realment una gran opció, no només 
amb la música clàssica, sinó portant gent com el Miquel, que és gent que trans-
met una mica d’ànima, transmet també art, a través, no de la música pura, sinó 
a través de la cançó i del que és el cantautor. 

El Miquel Pujadó és cantautor, però jo crec que és especialment, és, sobretot, 
un interpretador i el cantant de Brassens. Heu de pensar que el que costa més, 
en un llibre, en qualsevol novel·la, en literatura, és traduir i interpretar l’ànima 
de les persones com han fet en la seva versió original. 

Però si això s’ha de transmetre també en música, la cosa és realment molt 
més important.

* La Sra. Pilar RAHOLA ens ha autoritzat a reproduir les paraules que va pronunciar per pre-
sentar el concert de Miquel Pujadó. Hem fet la transcripció des de la casset que guardem 
gravada. Malauradament, hi ha algunes expressions que no hem sabut recollir puntualment. 
Esperem, però, haver mantingut el to i la brillantor que caracteritza les seves intervencions i els 
seus escrits. Vegi’s www.PilarRahola.com.
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MIQUEL PUJADÓ 
Veu i guitarra 
 
Miquel Pujadó (Madrid, 1959) és lli-
cenciat en filologia. Ha treballat en 
diverses activitats relacionades amb 
el món de la paraula: professor de 
llengua i literatura, traductor, guio-
nista radiofònic (Cadena 13 i Ràdio-
4), articulista a diverses revistes (Serra 
d’Or, Revista Musical Catalana), crea-
dor de mots encreuats (Diari de 
Terrassa), és conegut sobretot com a 
autor i intèrpret de cançons. 

Filòleg, escriptor, traductor, enig-
mista, dibuixant i, sobretot, autor i 
intèrpret de cançons, Miquel Pujadó 
és unànimement reconegut com un 
dels cantants més personals i un dels 

millors lletristes contemporanis. Pro-
fund enamorat del gènere de la 
cançó, brillant lletrista i fidel servi-
dor del gènere francès, marcat per 
l’obra de mestres com Brassens o 
Brel, les seves composicions per ser 

El Miquel no només ha traduït, no només ha estat capaç de copsar aques-
ta ànima que hi havia en el fons d’un cantant d’una talla tan difícil, sinó que 
a més a més, li ha trobat la música adequada, li ha trobat... la música és la 
mateixa de Brassens, però li ha trobat el to adequat, la manera de cantar-la, 
la manera d’interpretar-la... Hi ha traduccions que són autèntiques filigranes, 
ja ho veureu. És una mica com dir: doncs a partir d’ara Brassens forma part 
del nostre llegat també, perquè en Miquel Pujadó l’ha convertit en un llegat 
propi.  

Per tant, jo dic que de veritat, en el terreny personal, és un honor estar aquí 
avui. Però, a més a més, ja veureu que el que farem avui és compartir realment 
un plaer, de fet el plaer compartit que serà escoltar-lo, escoltar-lo a ell, escoltar 
la seva música, la seva veu, i a través d’ella entrar en l’ànima d’un altre gran 
cantant. 

Res més. Moltes gràcies! 
 

I N T È R P R E T S



cantades combinen la gràcia i la ironia 
dels millors chansonniers amb l’elegàn-
cia literària i la bellesa continguda 
dels bons poemes. Ara, sempre fidel a 
la seva manera de fer cançons, arriba 
a una etapa de consolidació, a partir 
d’una obertura, d’un eclecticisme. 

Del 1982 ençà ha publicat els se-
güents discos: 

El temps dels fanals en flor (LP, 1982) 
Calaix de sastre (LP, 1984) 
Papiroflèxia (LP, 1986) 
Mel i vinagre (LP i casset, 1988) 
Tocats de Nadal (LP i casset col·lec-
tiva, 1988) 
Ambaixador d’enlloc (LP i casset, 
1990) 
Temps avall (CD, 1992) 
La mala herba (Pujadó canta Bras-
sens) (CD i casset, 1992) 
Els companys primer (L’Univers de 
G. Brassens, II) CD, casset i LP 
col·lectiu, 1992) 
Té en preparació un nou CD 
amb cançons pròpies. 
Ha escrit cançons per a altres 

intèrprets (M. Josep Villarroya, La 
Salseta del Poble Sec). Edicions Co-
lumna ha publicat un llibre (El mot i 
qui el vetlla) amb tots els seus textos 
comentats, i amb un pròleg de Rai-
mon. Ha cantat freqüentment als 
Països Catalans i fora d’ells (París, 
Euskadi, Milà, Madrid...), i ha parti-
cipat a diversos programes televisius 
de TV3 (Àngel Casas Show, Música 

vista, Com a casa...), TVE (Te o cafè, 
Berenar a Sant Cugat...), Euskal Tele-
bista i RAI2. Ha estat acompanyat 
per músics tan prestigiosos com Lluís 
Vidal, Manel Camp, Rafael Escoté, 
Joan Albert Amargós, Santi Arisa, 
Lucky Guri i un llarg etcètera. 

MARCEL CASELLAS 
Contrabaix 
 
Contrabaixista i compositor, és 
membre fundador de l’Orquestra 
Galana i del Quintet Fibonacci, i ha 
treballat amb cantants com Marina 
Rossell o Lluís Llach. Darrerament 
ha publicat un CD amb sardanes 
compostes per ell.

MARCEL CASELLAS
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ALGUNES CANÇONS  
DE MIQUEL PUJADÓ

Perversa amb pits bonics 
Adaptada al català de Méchante avec de jolis seins,  

de GEORGES BRASSENS 
 

Ai las! Si hagués pogut intuir que els vostres encisos 
havien d’amagar, senyora, fiblons dels més inics, 
m’hauria limitat a uns innocents jocs indecisos. 
Com és possible ser perversa tenint uns pits bonics? 
Tan perversa, amb uns pits tan bonics... 
 
La meva mà no hauria abandonat la seva estada 
al clavecí, senyora, d’on extrec els sons més rics; 
m’hauria sols permès un madrigal, no una balada. 
Com és possible ser perversa tenint uns pits bonics? 
Tan perversa, amb uns pits tan bonics... 
 
Quan algú com vostè ha rebut el do de la bellesa, 
és trist tenir el cor ple de vils designis enemics: 
esteu sabotejant el vostre ofici de princesa. 
Com és possible ser perversa tenint uns pits bonics? 
Tan perversa, amb uns pits tan bonics... 
 
El vostre impuls és assassí per naturalesa, 
i sucumbeixo, o quasi, si em fiteu amb l’esguard fix 
–jo que no tinc ja edat per a cometre una bestiesa...! 
Com és possible ser perversa tenint uns pits bonics? 
Tan perversa, amb uns pits tan bonics... 
 
El meu darrer recurs és fer-me frare, sí, senyora, 
i aconseguir l’oblit amb rituals austers i antics; 
i es que m’heu destruït: si fos ciutat, Numància fóra! 
Com és possible ser perversa tenint uns pits bonics 
Tan perversa, amb uns pits tan bonics...



Els enamorats dels bancs públics* 
 

Qui té els ulls a cal ferrer, 
es pot pensar ben bé 
que els bancs on seu la gent 
solament són al carrer pe(r a)l pòtol i el panxut, 
i això és una absurditat 
perquè la veritat 
–a mi em sembla evident– 
és que hi són per a acollir els amors al seu debut. 
 
Les parelletes que als bancs públics fan calaix 
de petons, de petons, 
ignorant que els miren de biaix 
els vianants honestos; 
les parelletes que als bancs públics fan calaix 
de petons, de petons, 
tot dient-se tòpics carrinclons, 
són ben trempades, com hi ha món! 
 
I s’agafen per la mà 
parlant de l’endemà, 
del color del paper 
que omplirà el seu dormitori amb tons plens de dolçor... 
I s’hi veuen, ell fumant 
i ella potser brodant, 
al seu feliç recer, 
escollint possibles noms pe(r a)l seu futur nadó. 
 
Les parelletes... 
 
La família Tudurí, 
si es troba pel camí 
una visió semblant, 
llança esguards inquisidors contra el duet insà. 
Tanmateix, tota la toia 
–pare, mare, noia, 
fill i Esperit Sant– 
prou voldrien en el fons poder-los imitar...! 
 
Les parelletes... 
 
Quan el temps haurà passat, 
quan s’hagin apagat 
els somnis i la sang, 
quan el cel se’ls omplirà amb un núvol fosc i eixut, 
sols llavors veuran prou clar 
que fou carrers enllà, 
quan seien en un banc, 
que van viure el millor tros del seu amor perdut... 
 
Les parelletes...

* Adaptada al català de Les amoureux des bancs publics, de GEORGES BRASSENS.
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Ja ho sabies, que la pell batega i parla, 
que la història de la vida arrela als dits, 
que la mà és tota cervell si saps emprar-la 
per trobar en un cos ofert camins humits...? 
Tenim sempre els receptors a punt de dansa, 
però funcionem amb sordina, a trenc de por... 
Fem servir per prémer un timbre –i amb  

[recança– 
un motor capaç de fer avançar un tractor. 
 
I, tanmateix, tot és tacte: 
la vista i l’olfacte, 
l’oïda i el gust... 
Tacte és la veu que amanyaga, el 
somriure que amaga un 
gest de refús... 
Tacte és l’esguard que es dispara 
per travessar un cor il·lús. 
Tacte és la carta esperada,  
la imatge robada 
al fons del mirall: 
tacte, el record i l’espera 
la pau, la fal·lera... 
Cap amagatall 
pot protegir-te del tacte 
–el teu senyor, el teu vassall...–! 
 
Cada cop que faig camí per una amiga, 
sento el tacte que reneix com un infant. 
És la sensació més nova i més antiga 
que és capaç de reconèixer un vianant. 
I la mà s’emmotlla als braços, la cintura... 
Quan arriba al pit, reposa i és feliç, 
però aviat reprèn la marxa i no s’atura 
fins a fer seus els mil topants del nou país. 
 
Tacte, ets el Fènix dels tendres, 
sorgit de les cendres 
fredes del desig. 

Saps escalfar la sorpresa 
amarar l’eixutesa: 
ets escuma i esquitx! 
Qui et creu sentit de segona 
la vessa de mig a mig... 
Amb discreció ens acompanyes 
per terres estranyes 
i llocs familiars;  
bon torsimany de la vida, 
ens dones la mida 
de cossos i mars 
i, en la foscor, els teus murmuris, 
ens il·luminen com fars...! 
 
No s’acaba amb les paraules, el llenguatge; 
i el silenci, molt sovint, és aparent... 
Hi ha mil signes que ens dibuixen el paisatge 
si els sabem interpretar correctament. 
Tot és ple de portes verges, mai creuades; 
rere seu, està aguaitant l’inesperat, 
i nosaltres som les claus més indicades 
per obrir cada univers de bat a bat...! 
 
Dubta’n, si vols, però el tacte 
va néixer d’un pacte 
entre el cor i el cervell: 
va disposar un territori 
neutral, i és notori 
que fou a la pell 
on tingué lloc l’abraçada, 
la unió del seny i el rampell. 
I és des d’ençà, doncs, que el sexe 
vindica el seu nexe amb 
la imaginació; 
que, cos a cos, dia a dia, 
una dolça follia 
envaeix la raó. 
Dubta’n si vols, estimada, 
però acull al cor la cançó.

MIQUEL PUJADÓ 
Text inspirat en alguns fragments de la novel·la La paradoxa, de Sebastià Serrano. 
A Carme López, tot recordant les nits valencianes més tendres que ningú hagi mai viscut.

Apologia del tacte 



La conversa ensopegava amb la fumera, 
la cervesa agonitzava en un taulell, 
quan de sobte –és allò que un mai no espera– 
vas sentir el lleu fregadís d’una altra pell. 
Un somriure compartit, defenses baixes, 
quatre mots ben col·locats, un xut i gol! 
No et trobaves ja tot sol com un mussol 
a la plaça del Sol. 
Un fanal il·luminant la passejada, 
un ménage a tres –vosaltres dos i el vent–, 
una mà que s’atreveix, no és rebutjada... 
i dos cossos que es vinculen tendrament. 
El primer petó, clissat pel gran rellotge, 
un petó com una poma per la set... 
Era hivern però no sentíeu pas el fred 
a Rius i Taulet. 
 
Una plaça a Gràcia és un racó 
on els déus se’n van de copes 
si els rosega la tristor. 
Una plaça a Gràcia és un forat 
que t’acull sempre que intentes 
defugir la soledat. 
Una plaça a Gràcia és un cor nu 
que batega amb el teu ritme 
si el desig ja és prou madur. 
Una plaça a Gràcia és un infant 
que se sap sorprendre encara 
quan la vida es va imposant. 
 
Si l’atzar havia fet ja la jugada, 
a vosaltres us tocava collir els claus 
–i els vau fer vostres d’una esgarrapada– 
que els corsaris vacil·lant no aborden naus! 
Quan el Sol va haver vençut la Dama Hombra, 
va espiar des del carrer el combat galant 
que lliuràveu en un pis no gaire gran 
de la plaça del Diamant. 
 
Van anar passant els dies, les setmanes, 
i us anàveu retrobant regularment... 
Era abril i ja florien les baranes, 
i amb el peu anàveu llegint el paviment. 
Una nit, mentre sentíeu uns gitanos 
rumbejar a cops de guitarra, bongo i ball, 

et parla de viure junts... Quin cop de mall, 
a la plaça del Raspall!  
 
Una plaça a Gràcia té el caliu 
que alimenta l’esperança 
com l’ocell al fons del niu. 
Una plaça a Gràcia, si ets despert, 
fa que entenguis les llambordes 
com si fos un llibre obert. 
Una plaça a Gràcia, si la plaus, 
fa que el temps resti en exili 
fins que hi vulguis fer les paus. 
Una plaça a Gràcia et fa el regal 
d’un futur prenyat de joia 
–si és mentida, tant se val!– 
 
Però el temps no mira mai allà on trepitja 
i un bon dia us va trobar en el seu camí. 
Com a càstig, va envoltar-vos de calitja: 
mai no vau saber del cert qui perdé a qui...! 
El que saps és que un matí l’acompanyares 
fins al metro un darrer cop... «Adéu, Enric!» 
I no vas sentir cap pena –o potser un xic?– 
a la plaça Joanic. 
 
Ara tornes a arrambar-te a la fumera 
cada vespre amb la cervesa arran del nas. 
Duus la seva foto encara a la cartera: 
la volies estripar i no n’ets capaç. 
Veus els gestos, sents els mots que t’embolcallen, 
i et preguntes, somrient com qui no vol, 
quants merdes ara mateix són al bressol! 
a la plaça del Sol...! 
 
Una plaça a Gràcia és prou prudent 
per saber que tot es gasta i 
res no dura etenament. 
Una plaça a Gràcia no duu mai 
una pedra al fons del fetge, 
més s’estima l’això rai! 
Una plaça a Gràcia converteix 
cada adéu en un inici, 
cada mort en un esqueix.. 
Una plaça a Gràcia et fa costat: 
li plau veure’t melancòlic, 
però mai desesperat!

MIQUEL PUJADÓ (1989): A Elionor Andreu, fanal nocturn de la plaça del Sol.

Les places de Gràcia 
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DIARI D’IGUALADA, DIA 31 DE MARÇ DEL 1993

LA VEU DE L’ANOIA, DIA 26 DE MARÇ DEL 1993
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CONCERT DE PROFESSORS 
PRIMER CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA DE CAPELLADES 

 
Claudi Arimany, flauta, M. Victoria Fernández, violí 

Norbert Blume, viola, Marçal Cervera, violoncel 

Gonçal Comellas, direcció

C a p e l l a d e s, 1 1  d ’ a b r i l  d e l  1 9 9 3

    Quartet amb flauta, en Do major,        WOLFGANG AMADEUS MOZART 
    K. 285b 
          Andante 
          Tempo di minuetto 

 

   Duo per a viola i violoncel,                 LUDWIG VAN BEETHOVEN 
   en Mi b major, WoO 32 
          Allegro  
 
   Quartet amb flauta, en Re major, op. 5/1             LUIGI BOCCHERINI 
         Allegro vivace  
          Tempo di minuetto 
          Larghetto  
          Finale presto 
                                                

 

P R O G R A M A
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Orquestra de Cambra del Primer Curs Internacional de Música de Capellades 
Director: GONÇAL COMELLAS 

   Suite Holberg, per a orquestra de corda,               EDVARD GRIEG 
   op. 40  
         Allegro Vivace  

 
   Serenata per a corda, en Mi major,              ANTONÍN DVOR̆ÁK  
   op. 22, B. 52  
         Moderato  
                                                                                    
   Vistes al mar, per a quartet de corda                 EDUARD TOLDRÀ 
          Lent  
                                                                                    
   Simfonia simple per a orquestra de corda,         BENJAMIN BRITTEN 

     op. 4  
          Sentimental Saraband — Frolicsome Finale 
 
 
 
 

 
No sovintegen pas en el nostre país els 
cursos dedicats a la música de cambra. 
Una lleu reflexió sobre aquesta disci-
plina –tan important en la formació 
integral del músic– ens indica que a 
Catalunya i Espanya són poquíssims 
els grups de cambra instal·lats en el 
professionalisme, i això vol dir amb 
una entitat i una continuïtat que els 
facin creditors d’un reconeixement 
generalitzat. És ben possible que 
aquesta mancança sigui conseqüència 
del sempre tan caracteritzat individua-
lisme llatí i a una idea errònia i ances-

tral de la nostra pedagogia: l’afany de crear un artista aïllat i solitari, marginat 
del diàleg instrumental, aquest diàleg que en tota participació col·lectiva reduïda 
anomenem «música de cambra» i que pertany a les formes més sublims de l’art. 

SEGONA PART

P R E S E N T A C I Ó*

L’ALCALDE DE CAPELLADES, LLUÍS CASTELLS,  
ESTÀ A PUNT DE FER LA PRESENTACIÓ  
DEL CONCERT, ATÈS QUE L’AJUNTAMENT  
DE LA VILA PATROCINA EL CURS DE CAMBRA

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



 

CLAUDI ARIMANY 
Flauta 
 
Claudi Arimany és un dels solistes 
instrumentals catalans de més pres-
tigi i amb una trajectòria professio-
nal de major projecció. Va néixer a 
Granollers i inicià els seus estudis 
musicals a la seva mateixa ciutat. Allà 
fou deixeble de Josep Maria Ruera, 
figura cabdal de la música vallesana, 
i, a Barcelona, de Salvador Gratacós, 
per passar a ampliar els seus estudis a 
l’estranger amb figures tan destaca-
des com Alain Marion, Jean-Pierre 
Rampal i György Sebök i al Con-
servatori Hector Berlioz de París, 
amb Raymond Guiot. Aquest mo-
ment marca la inflexió de Claudi 
Arimany vers una dedicació plena-
ment professional, la qual ha exercit 
de forma pràcticament exclusiva 
com a solista. Ha actuat amb con-
junts de cambra, orquestres i solistes 
del prestigi del Trio de París, Josef 
Suk, Jean-Pierre Rampal, Nicanor 

Zabaleta, Victòria dels Àngels, Ma-
rielle Nordmann, Solistes de Zagreb, 
la Filharmònica Txeca, l’Orquestra 
Bach de Munic, la New American 
Chamber Orchestra, Orquestra Franz 
Liszt de Budapest, l’English Chamber 
Orchestra, l’Orquestra Nacional de 
l’URSS i l’Orquestra de Cambra de 
Moscou, entre d’altres. 

Claudi Arimany ha actuat arreu de 
Catalunya i de l’Estat espanyol i tam-
bé a Alemanya, Bèlgica, França, la 
Gran Bretanya, Hongria, Itàlia, Polò-
nia, Rússia, Suècia, Suïssa i els Estats 
Units. A la seva discografia excel·lei-
xen un enregistrament sobre l’obra 
dels deixebles de J. S. Bach, l’integral 
de l’obra per a flauta i orquestra de 
Mozart enregistrat amb l’Orquestra 
de Cambra de Moscou i el primer 
enregistrament mundial de l’obra 
per a flauta de François Devienne, en 
quatre CD, amb l’Orquestra Sim-
fònica de Gdansk. També ha enregis-
trat els tres concerts per a flauta i 
orquestra dels germans Manuel i Joan 
Pla, compositors catalans del segle 
XVIII, amb l’English Chamber Or-
chestra. 
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Aquest Curs Internacional de Música de Cambra voldria col·laborar, amb 
el prestigi dels seus mestres, a crear una llavor, un estat d’esperit, a establir 
–comptat i debatut– una sòlida base, tot invitant i encoratjant els nostres joves 
músics, els grups ja formats i els que tenen intenció de fer-ho, o simplement 
aquells que potser encara no han descobert les subtilitats d’aquesta forma artís-
tica, a fruir de l’exaltació que suposa el treball de les grans obres de la música 
de cambra. 



NORBERT BLUME 
Viola 
 
Norbert Blume nasqué a Alemanya i 
estudià la viola i la viola d’amore 
amb Emil Seiler, a Berlín. 

Havent guanyat el primer premi 
en el concurs nacional Jugend Mu-
siziert, estudià amb Cecil Arono-
witz, a Londres, i amb Bela Katona. 

El 1977 entrà a formar part de 
l’English Chamber Orchestra com a 
viola solista fins a l’any 1987. L’any 
següent esdevingué primera viola de 
l’Orquestra Filharmònica de Lon-
dres. Està principalment interessat en 
música de cambra i ha estat convidat 
a tocar amb molts dels principals 
conjunts britànics. 

Com a professor ha pres part en 
cursos d’estiu a Seül, Vicenza i a 
Llançà, regularment des del 1989. 

Ha actuat com a solista amb mol-
tes orquestres internacionals, especial-
ment amb la Royal Concertgebouw 
Orchestra el 1990, tocant Hindemith’s 
Kammermusik núm. 6, amb un gran 

èxit, enregistrat per Decca. També ha 
enregistrat el concert de Vivaldi per a 
viola d’amore i guitarra amb E-
duardo Fernández, per a Decca, i 
amb John Williams, per a Sony 
Classical. 

 
MARÇAL CERVERA 
Violoncel 
 
Marçal Cervera, nascut a Santiago de 
Cuba, estudià amb el seu pare, amb 
Lluís Millet Farga i amb Joan Massià 
a Barcelona, amb Gaspar Cassadó a 
Itàlia i amb Paul Tortelier a París. És 
membre del Musikkollegium de Win-
terthur i violoncel solista de l’Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 
Així mateix ha estat primer faristol 
de l’Orquestra del Festival de Lucer-
na sota la direcció de Karajan, An-
sermet, Keilberth... 

Des del 1963, dedicat a la carrera 
de concertista, com a solista i com a 
cambrista, les seves tournées l’han por-
tat per tot Europa, els Estats Units, 
Canadà, Mèxic, l’Àfrica del Sud, l’O-



rient Mitjà i Corea. A la seva disco-
grafia es destaquen les Sonates de Bach 
(disc Philips), amb Rafael Puyana. 

Ha desenvolupat igualment una 
intensa activitat pedagògica: cate-
dràtic durant més de vint anys de la 
Staatliche Hochschule für Musik de 
Friburg (Alemanya), així com dels 
cursos internacionals de Santiago de 
Compostel·la, entre d’altres. 

Actualment és professor del Cen-
tre Internacional d’Ensenyaments 
Musicals de Barcelona. 

 
GONÇAL COMELLAS 
Director 
 
Gonçal Comellas nasqué a Avinyo-
net de Puigventós (Alt Empordà) el 
1945. Des dels onze anys va ser dei-
xeble de violí de Joan Massià, i als 
catorze va debutar a Barcelona amb 
el Concert en La menor, de J. S. Bach. 
A partir de la interpretació del Concert 
de Brahms (1963), la seva carrera de 
concertista l’ha portat als principals 
centres musicals d’Europa, l’Amèrica 

Llatina i Israel, col·laborant amb 
importants directors i orquestres, com 
la Royal Philharmonic i la Philar-
monia de Londres, la Scottish Sym-
phony, l’ORTF de París, la Nacional 
de Bèlgica, la Simfònica d’Hamburg, 
la Israel Broadcasting Symphony, etc. 

El 1972, en ocasió del Concurs 
Internacional Carl Flesch (on obtin-
gué el primer premi de violí i el 
premi del públic), entrà en contacte 
amb Yehudi Menuhin i inicià una 
col·laboració amb aquest gran mestre, 
que li ha permès d’actuar amb ell en 
diverses avinenteses. 

Gonçal Comellas ha estat també 
premiat als concursos internacionals  
Jacques Thibaud, a París (1975), Rei-
ne Elisabeth, a Brussel·les (1976), i 
Viña del Mar, a Xile. 

També ha mantingut una conti-
nuada activitat cambrística, aspecte 
fonamental de la seva formació de 
músic, i ha estat director de diversos 
conjunts com l’Orquestra Catalana 
de Cambra i l’Orquesta Reina Sofía, 
de Madrid.
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LA VANGUARDIA,  
DIA 2 D’ABRIL DEL 1993

DIARI D’IGUALADA, 
DIA 17 D’ABRIL DEL 1993
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CONCERT DE CANT CORAL 
 

La Cigale de Lyon 
CHRISTIAN WAGNER, direcció 

C a p e l l a d e s, 1 8  i  1 9  d ’ a b r i l  d e l  1 9 9 3

PRIMERA PART

   Il fait danser les mondes                              JOHANN SEBASTIAN BACH 
      Transposició de DANIEL TAUPIN 
   Gloria sei Dir gesungen, BWV 140 

 

   Le chant d’Assise CÉSAR GEOFFRAY 

   Le rôdeur 
   Voilà Marie 
   La prière du matin 

 

   Canzonetta CLAUDIO MONTEVERDI 
 

    L’alphabet                                   WOLFGANG AMADEUS MOZART 
   Barcarolle 

 

   Ich fahr dahin, WoO 32                                JOHANNES BRAHMS 

    
   Der Wassermann, op. 91/3 ROBERT SCHUMANN 

 

Altres Concerts 
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   Senkim a világon (Cançó de solitud), Sz. 103/10          BÉLA BARTÓK 

   L’arbre-chanson ÉTIENNE DANIEL 

   West side story                                      LEONARD BERNSTEIN 
          Tonight 
          Somewhere 
          I feel pretty 

    Take care of this house 
   Le printemps, op. 43 NICOLAI RIMSKI-KÓRSAKOV 

   Le petit village JOSEPH BOVET 
                                                                                             Harm. CÉSAR GEOFFRAY 

    Le gai printemps                                          CARLO BOLLER 

   Kalinka IVAN LARIONOV 
Harm. CHRISTIAN WAGNER 

   Te c̆e  voda t e c̆e  (cant txec)           Harm. CHRISTIAN WAGNER 

   La chanson de l’Auvergnat GEORGES BRASSENS 
                                                                          Harm. CHRISTIAN WAGNER 

   Ma liberté GEORGES MOUSTAKI 
                                                                              Harm. CÉSAR GEOFFRAY 

 
 
 
 
 
 

Bona tarda. 

Jo només faré una breu presentació del cor de Christian Wagner. 

Recordo que als anys setanta, quan nosaltres érem tots novells i començàvem 
a posar-nos en el món de la direcció coral, un dia vam coincidir amb l’Oriol 
Martorell i li vam demanar si hi havia algun llibre que poguéssim consultar. Ell 
ens va dir: «Agafeu el llibre de Christian Wagner Aprenguem a fer cantar, i 
quan tingueu algun problema allà trobareu solucions pràctiques per a tots els 
dubtes que pogueu tenir». 

És un llibre molt simple i està traduït al català. Jo abans l’agafava sovint i 
encara ara continuo mirant-lo, més puntualment. No m’hauria pensat mai que 
un dia com avui en Christian Wagner i el seu cor poguessin estar aquí entre 
nosaltres! 

P R E S E N T A C I Ó*

SEGONA PART

* A càrrec de FREDERIC PRAT, director de l’Escola de Música i de la Coral Noves Veus de 
Capellades.
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El Cor La Cigale de Lyon és un cor de nens que no tots saben música, 
sinó que han estat seleccionats per la seva veu. N’hi ha alguns d’ells que saben 
música, però en general no en saben.Tenen entre vuit i setze-disset anys i prove-
nen de les diferents corals de la regió de Lió.  

El Cor La Cygale de Lyon va ser fundat l’any 1947 pel seu actual direc-
tor, Christian Wagner. Home competent, mordaç, segur d’ell mateix, irònic, efi-
caç, pràctic, directe i, sobretot, entregat a la vocació de fer cantar amb dignitat tots 
els nens, joves i adults que han passat sota el seu mestratge. 

 Christian Wagner és diplomat per l’Institut de Tecnologia de Lió. Va fer    
estudis d’orgue i d’harmonia en el conservatori d’aquesta ciutat. És professor de 
música de l’estat, professor de cant coral i de direcció en el Conservatori de la 
Regió de Lió. 

Juntament amb César Geoffray va fundar la Federació Francòfona A Cœur 
Joie! Concretament Wagner va ser el que va fundar la secció de cors infantils, 
quan César Geoffray ja havia fundat la branca dels cors d’adults. 

Ells estaran dos dies aquí. Demà visitaran l’Escolania de Montserrat, que 
Christian Wagner coneix molt bé, però els cantaires no, ja que sempre van can-
viant. També els portarem a visitar les Caves Codorniu. 

Bé, doncs, escoltarem aquest concert que forma part dels actes del Desè 
Aniversari de l’Escola de Música i que, juntament amb Paper de Música, hem 
organitzat perquè en pugueu fuir amb plenitud. 

Moltes gràcies per la vostra presència i que gaudiu dels cants d’aquests petits 
cantaires de la ciutat de Lió! 



 

LA CIGALE DE LYON 
 
És un cor de nens seleccionats des 
dels vuit anys entre els milers que 
actualment canten en els cors infan-
tils de la regió de Lió. Va ser fundat 
l’any 1947 pel seu director actual, 
Christian Wagner. 

És el «cor pilot» de la secció in-
fantil del moviment coral francòfon 
internacional A Cœur Joie. Així 
ma-teix, és membre de la Federació 
Europea de Joves Corals i de la Fe-
deració Internacional per a la Mú-
sica Coral. 

Ha obtingut les millors qualifica-
cions en els concursos internacionals 
més prestigiosos: Tours (França), gran 
premi; Arezzo (Itàlia), segon premi 
1971, 1981, 1991; Debrecen (Hon-
gria), medalla de plata; Celje (Iugos-

làvia), medalla de plata; Lausana 
(Suïssa), primer premi. 

Canten regularment, en aquelles 
obres simfònico-corals que requerei-
xen un cor de veus blanques, amb 
l’Orquestra Nacional de Lió i amb 
l’Òpera de Lió. També han cantat per 
al papa Joan Pau II, per al General De 
Gaulle i per a François Mitterrand. 

Tenen un programa que s’ano-
mena «De Bach a Brassens», que 
inclou música clàssica, música con-
temporània, folk i música popular. 

La Cigale de Lyon participa en la 
majoria dels millors festivals i troba-
des corals internacionals i ha ofert 
concerts arreu de França, així com a 
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espa-
nya, Holanda, Hongria, Itàlia, Iu-
goslàvia i als Estats Units i el Canadà, 

Ha enregistrat 38 discs i cassets 
amb prestigioses marques com Era-
to, Unidisc, R.C.A., Harmonia Mun-
di i Deutsche Grammophon. 

I N T È R P R E T S



CHRISTIAN WAGNER 
Director 
 
És professor de cant coral i de di-
recció en el Conservatori Nacio-
nal de la Regió de Lió. Juntament 
amb César Geoffray, és fundador de 
la federació francòfona A Cœur 
Joie, i creà la branca infantil d’a-
quest moviment. És autor d’un  
llbre sobre aspectes educatius i 
didàctics de la direcció coral, i ha 
escrit nombrosos arranjaments per a 
cors infantils.  

 

MONTSERRAT SABATER 
Pianista acompanyant 
 

Nascuda i resident a Capellades, 
va cursar els estudis de solfeig, piano 
i harmonia i s’examinà al Conser-
vatori Superior de Música del Liceu. 

Ha perfeccionat els estudis de 
piano amb Conxita Abadal, Josefina 
Rigolfas i Lilianne Mofiotte. 

Ha fet cinc cursos a l’Escola de 
Pedagogia Musical, mètode Ireneu 
Segarra, i un curs de llenguatge musi-
cal amb Laszlo Ordog, professor del 
Conservatori de Budapest, i un curs 
de direcció coral amb Pierre Laó.
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CHRISTIAN WAGNER

MONTSERRAT SABATER ACOMPANYA LA CORAL AMB EL PIANO
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LA MIRANDA, NÚM. 65, 
ABRIL DEL 1993



LLUÍS VIRGILI, 
EL PRESTIGIÓS DIRECTOR DE L’ORFEÓ LLEIDETÀ,  
VA VOLER PARTICIPAR EN AQUESTA CEL·LEBRACIÓ,  
PER LA SEVA AMISTAT AMB CHRISTIAN WAGNER 

DIARI D’IGUALADA, 
DIA 17 D’ABRIL DEL 1993
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CONCERT DE QUARTET AMB PIANO 
 

Moscow Piano Quartet  
ALEXEI TOLPYGO, violí 

ANDREI RATNIKOV, viola 
GENRIKH YELESIN, violoncel 

ALEXEI YEROMIN, piano 

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

PRIMERA PART

   Quartet amb piano núm. 1,             WOLFGANG AMADEUS MOZART 
   en Sol menor, K. 478 
         Allegro — Andante — Rondó. Allegro 
     
    Quartet amb piano,                             LUDWIG VAN BEETHOVEN 
    en Mi b major, op. 16 

Grave  
Allegro ma non troppo 
Rondó 
Allegro ma non troppo 

 
 
 

   Quartet amb piano núm. 1, JOHANNES BRAHMS 
   en Sol menor, op. 25 
          Allegro  
          Intermezzo. Allegro ma non troppo 
          Andante con moto 
          Rondó alla Zingarese. Presto

SEGONA PART

Altres Concerts 
010



P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts! 

Sempre, això sí, vull donar-vos les gràcies per la vostra presència i sobretot 
després del mes d’abril que hem tingut, que se’ns han acumulat els concerts per 
diverses raons, algunes vegades per falta d’experiència, altres perquè no estava 
previst; però no és la voluntat d’acumular tanta música en un mes perquè, tot  
i que són concerts molt macos, pensem que no és la idea i no està gaire ben fet. 
Procurarem que això no torni a passar, tot i que la resposta, com veieu avui, ha 
sigut cada dia magnífica, d’aquest ordre. Us estem profundament agraïts! 

Hi ha una cosa que vull dir sobretot per a la gent del poble: el dissabte dia 
1 de maig, tindrem la final del Quart Concurs per a la Promoció de Joves 
Intèrprets a partir de les dues de la tarda. Les persones que estigueu per aquí a 
la vora i que us faci gràcia venir-hi, si de cas, potser també truqueu per apun-
tar-vos, és clar que, quan la sala s’omple, és la cabuda que hi ha. 

Segurament hi haurà el mestre Ros-Marbà, i si hi ha algú que el vol saludar 
de la Joia Capelladina d’abans, doncs estarà content. 

Bé, avui tenim un quartet, el Piano Quartet de Moscou. 

És un quartet rus. Dels russos em sembla que hi ha diversa gent que en 
tenim molt bon record. Ells són d’aquell nivell amb la variant que no és de 
corda, sinó que n’hi ha un que toca el piano. El programa és preciós, clàssic-
romàntic, a mi em sembla que en gaudireu molt. 

I no em vull allargar, però no vull acabar sense dir-vos, sobretot als que éreu 
de molt al principi, que la Sra. Conxita Abadal, que ens va fer el programa 
núm. 2, juntament amb en Joan Amat, la Teresa Solà i en Carlos Gervilla, 
quan érem al començament del Paper de Música i ella hi havia col·laborat, fa 
unes quantes setmanes que ens va deixar sobtadament. 

Encara el dia abans va poder fer una classe, ella estava bé, venia aquí, va 
venir a l’últim concert com sempre, va tenir un vessament i se’n va anar. Jo li 
vull dedicar un record molt especial, sobretot perquè ella ja forma part de la 
història de Paper de Música. 

Després, com sempre, hi haurà el refresc, i acabo demanant si us plau que no 
es fumi dins d’aquesta sala: a l’entreacte es pot fer al jardí o al replà de l’escala. 

Gràcies. 
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MOSCOW PIANO QUARTET  
 
El Moscow Piano Quartet és la pri-
mera formació de piano, violí, viola i 
violoncel de Rússia. Es va formar 
l’any 1989. El seu debut en el Museu 
Yermolova el gener del 1990 va ser 
un èxit tant de premsa com de 
públic. La revista musical Muzykal-
naya Zhizn publicà una crítica molt 
favorable del concert. Va enregistrar 
el Quartet en sol menor de Brahms per 
a la Ràdio Nacional Soviètica. 

Posteriorment han ofert concerts 
a Moscou i a Leningrad i han fet 
gires per Portugal (Estoril, Oporto    
i Lisboa). A Itàlia van tocar en el Fes-
tival d’Assisi, formant quintet amb 
Ruggiero Ricci, i actuant també 
amb Ulrich Koch, Jervas de Peyc i 
Edith Matice. 

ALEXEI YEROMIN 
Piano 
 
És graduat per l’Institut Gnessin, on  
estudià piano amb el professor A. Satz 
i música de cambra amb els profes-
sors Samoliotov i Afanasieva. 
 
 
ALEXEI TOLPYGO 
Violí 
 
Va néixer en una família de músics. A 
l’edat de sis anys començà els estudis 
de violí a l’Institut Gnessin. Als 
catorze anys,  guanyà el premi del 
concurs «Concertino de Praga». 
Estudià amb el professor Akhtyamov 
(violí) i amb el professor Berlinsky 
(quartet). Després d’acabar la carrera 
a l’Institut Gnessin, va entrar a la 
Filharmònica de Moscou. 

 

I N T È R P R E T S

ALEXEI TOLPYGO ALEXEI YEROMIN



ANDREI RATNIKOV 
Viola 
 
Estudià a l’Institut Gnessin amb el 
professor Yurov (viola) i amb el pro-
fessor Berlinsky (quartet). Ha estat 
seleccionat com a concertino de 
l’Orquestra Simfònica Estatal de 
Moscou i com a concertino de l’Or-
questra Simfònica de la Ràdio i la  
Televisió russes. 
 

GENRIKH YELESIN 
Violoncel 
 
Estudià a l’Institut Gnessin amb el 
professor Georgian (violoncel), amb 
el professor Berlinsky (quartet) i amb 
la professora Anastasieva (música de 
cambra). El 1985 guanyà el Concurs 
Nacional per a Violoncel·listes, i el 
1987 el Concurs Nacional de Quar-
tets de Corda. Després de la seva gra-
duació, va treballar amb el Quartet 
de la Ràdio i la Televisió russes. 

Alexei Yeromin i Genrikh Yelesin 
també són en l’actualitat professors 
de música de cambra a l’Institut 
Gnessin.

ANDREI RATNIKOV GENRIKH YELESIN



129

RECULL GRÀFIC



DIARI D’IGUALADA, 15 DE MAIG DEL 1993

DIARI D’IGUALADA,  
DIA 24 D’ABRIL DEL 1993
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CONCERT DE PERCUSSIÓ 
 

BCN Percussió 
XAVIER JOAQUÍN 

i IGNASI VILA

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

PRIMERA PART

   Dimorphie, per a dos percussionistes YOSHIHISA TAÏRA 

 

   Duo per a dos percussionistes XAVIER BENGUEREL 
 

   Taiko ALBERT SARDÀ 
 

 
 

   Double Image Suite D. SAMUELS/D. FRIEDMANN 
         Nyack 
          Carousel 

 

   Anaconda, para dos marimbas TOMÁS MARCO 
 

SEGONA PART

Altres Concerts 
011



P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts a aquest concert extraordinari de percussió, que trenca 
totalment amb el que hem anat fent fins ara. I és extraordinari, a més a més, 
per la figura del mestre Xavier Joaquín, que avui, com a intèrpret, ens honora 
amb la seva presència, acompanyat del millor professional jove d’aquesta moda-
litat del nostre país, l’Ignasi Vila. 

El mestre Xavier Joaquín és una primera figura mundial de la percussió, 
ben coneguda de tots els músics. La seva vàlua no admet discussió. Ell està 
obrint nous camins a la percussió i per a ell s’estan component obres basades en 
aquests instruments (dues de les cinc peces que avui es tocaran han estat escrites 
a petició d’ell), i crec que un concert de l’envergadura i el virtuosisme que avui 
ens oferiran només és possible gràcies a ell i als fruits de la seva labor, dels quals 
l’Ignasi Vila és un excel·lent exemple. 

És una satisfacció i un orgull que aquest català hagi posat el llistó tan enlaire 
i sigui conegut arreu del món. 

Pel que fa a nosaltres, penso que és un esdeveniment de primera importància 
en la nostra comarca que avui el puguem escoltar en aquesta sala juntament 
amb l’Ignasi Vila. 

Nosaltres els vam descobrir quan van venir a fer un enregistrament d’estudi 
amb Catalunya Música. Sentir-los ens va causar un impacte tan gran que, des 
d’aquell moment, vam pensar que també a vosaltres us havíem d’oferir la pos-
sibilitat d’escoltar-los. 

D’això fa dos anys! Però tot arriba, i avui, finalment, aquí els tenim. 

Després hi haurà el refresc habitual. 

Des del passat setembre aquest llibre està al prestatge del final de la sala, a 
la disposició de qui vulgui escriure-hi les sensacions, els sentiments, etc. que li 
hagi produït el concert. 

Amb nosaltres, BCN Percussió, amb  

Xavier Joaquín i Ignasi Vila!
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XAVIER JOAQUÍN 
Percussió 
 
Nascut a Barcelona, estudià piano i 
percussió al Conservatori Superior 
Municipal de Música de Barcelona, 
on obtingué el premi extraordinari el 
1973. Guardonat amb els premis 
Maria Barrientos 1977, Yamaha en 
España 1984 i Concurs Internacio-
nal de Munic. Meister-Diplom per la 
Universitat de Würzburg i Premi 
Nacional de Música 1991 de la Ge-
neralitat de Catalunya.  

És professor de percussió en nom-
brosos cursos internacionals d’inter-
pretació (Torroella de Montgrí, 
Granada, Orquestra Mundial de 
Joventuts Musicals, Sitges, IGMF, 
etc.). Membre dels jurats als concur-
sos Maria Canals, Munic, Permanent 
de les Joventuts Musicals d’Espanya, 
Mostra Catalana, etc. Fundador del 
grup Percussions de Barcelona el 
1978.  Ha realitzat nombrosos enre-
gistraments discogràfics, i per a la 
ràdio i la televisió.  Com a solista ha 
actuat també a França, Alemanya, 
Iugoslàvia, Suècia, Itàlia, Bielorússia... 
 
 

IGNASI VILA 
Percussió 
 
Barceloní, estudià percussió al Con-
servatori Superior Municipal de 
Barcelona amb Xavier Joaquín. Fina-
litzà la seva carrera amb matrícula 
d’honor. Ha participat en nombrosos 
cursos internacionals d’interpreta-
ció impartits pels professors Xavier 
Joaquín, S. Fink, P. Metral, etc.  
Guardonat amb el primer premi del 
Concurs Permanent de Joves Intèr-
prets de les Joventuts Musicals d’Es-
panya, el segon premi del Concurs 
Internacional Maria Canals i el se-
gon Premi de la Mostra de Joves 
Músics de la Generalitat de Catalu-
nya. Membre del grup Percussions 
de Barcelona i diverses formacions 
de música contemporània, ha realit-
zat enregistraments per a la ràdio i la 
televisió i discs compactes. És do-
cent al Conservatori Superior Mu-
nicipal de Música de Barcelona i a 
l’Escola de Música de Berga. 
 

I N T È R P R E T S
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YOSHIHISA TAÏRA 

 
L’any 1966, en acabar els seus estudis 
musicals a la universitat de la capital 
japonesa, es va traslladar a París, on 
va cursar estudis en el Conservatori 
Nacional Superior de Música amb 
professors com ara André Jolivet, 
Henri Dutilleux i Olivier Messiaen. 

L’any 1971 va obtenir el premi 
Lily Boulanger, i el 1974 va rebre el 
Gran Premi de Composició de la 
SACEM en la categoria de música 
de cambra.  Taïra ha compost per als 
principals festivals i institucions de 
música contemporània: Domaine 
Musical, Itinéraire, Ensemble Inter-
contemporain, l’Orquestra Nacio-
nal de França i els festivals de 
Royan, Metz, Orleans, Estrasburg, 
Avinyó, Tòquio, Nova York, 

Darmstadt, Berlín, Amsterdam i 
Tanglewood, entre d’altres. 

L’any 1982 va guanyar el premi 
de la Tribuna Internacional de Com-
positors de la UNESCO.  Actual-
ment ensenya composició a l’Escola 
Normal de Música de París. 

Yoshihisa Taïra reivindica una 
estètica basada en el cant, la natura i 
l’emoció, lligada a una relació entre 
el so i el silenci. 

 
Dimorphie 

 
L’aparent semblança entre ambdós 
percussionistes es diferencia mitjan-
çant els ambients, els colors i les 
intensitats creats per cadascun d’ells, 
que esdevenen un «diamorfisme» 
que fa encreuar el producte de la 
unió entre la música escrita i la ins-

COMENTARI MUSICAL

BCN PERCUSSIÓ 
 
Un duo de percussionistes és alhora insòlit i atractívol, però el fet purament ins-
trumental no deixa de ser anecdòtic si el comparem amb allò més profund que 
consisteix en la unió de dues concepcions estilístiques, de dues personalitats, de 
dos músics. 

El duo és la minúscula cèl·lula que posseeix les característiques del conjunt ins-
trumental, i, potser per la seva esquemàtica constitució, aquestes característiques es 
fan més paleses i, per tant, més difícils d’aconseguir.  De la seva comunicació, el 
seu enteniment, la seva projecció i el seu art surt una música única, producte d’un 
treball d’entesa i d’esforç que es converteix en un únic so lligat pel mateix fet i 
motiu artístic.

PRIMERA PART



piració del percussionista, resultat 
final d’un bescanvi de sons i de silen-
cis: la calma d’alguns passatges, com-
binats amb sobtades intervencions 
d’alguns instruments, atorguen a 
aquesta obra les característiques d’una 
música impressionista, en la qual 
cada cop i cada ambient s’expliquen 
tot sols. 

 
XAVIER BENGUEREL  

 
El 1940 s’exilià a Santiago de Xile 
amb els seus pares i no retornà a Bar-
celona fins al 1954 –any que marcà 
el seu ingrés a l’anomenada Gene-
ració del 51– on continuà els seus 
estudis amb Cristòfor Taltabull. 

Aquests dos fets són ben significa-
tius, car impliquen un ràpid inseri-
ment de Benguerel en el moviment 
musical català i un progressiu con-
tacte amb les tècniques i les estèti-
ques més avançades que s’havien 
desenvolupat a Europa en el curs de 
la primera meitat de segle. 

Per bé que hom pot considerar-lo 
un compositor autodidacte, s’endinsà 
cuitosament a l’òrbita de tendències 
tan renovadores com les representa-
des per músics de la talla de Bartók 
o de Stravinsky, a les quals seguiren 
no gaire temps després les de l’Es-
cola de Viena. 

Pel 1959 escrigué l’obra Cantata 
d’Amic e Amat, a la qual incorporà 
tècniques serials. (Es tracta de la pri-
mera partitura d’un compositor 
espanyol programada en un festival 

internacional de la SIMC després de 
la guerra civil). 

Com a fites importants de la seva 
carrera sobresurten el concert mo-
nogràfic al Palau de la Música Cata-
lana (1972); l’obtenció del premi 
Luigi Dallapicola (1977); els encà-
rrecs de la ciutat de Hagen, del Fes-
tival Schütz de Berlín, del Süd-west-
funk de Baden-Baden, de la Biennal 
de Zagreb, de l’Orquestra Nacional 
de Madrid, de l’Orquestra de RTVE, 
del Festival d’Alacant i, ben especial-
ment, del Festival de Torroella de 
Montgrí, amb el Rèquiem a la memòria 
de Salvador Espriu, una de les seves 
partitures més significatives. 

També cal destacar l’estrena de 
l’òpera de cambra Spleen (1984) en 
el Festival Internacional de Barce-
lona, que l’any següent fou presenta-
da a l’Òpera de Frankfurt. 

De tota manera, l’obra que li ha 
procurat més anomenada ha estat 
Llibre vermell, estrenada en el Gran 
Teatre del Liceu el 1988 i presentada 
posteriorment a la catedral d’Espira 
(Alemanya), a l’església de St. Mi-
chaelis d’Hamburg, a la capital bielo-
russa, Minsk, en els monestirs de 
Santes Creus i de Montserrat, en ver-
sions de l’Orquestra Filharmònica i 
dels Cors de Minsk, i a Sant Peters-
burg, amb l’Orquestra Filharmònica 
d’aquella ciutat, sempre sota la direc-
ció de Leo Kraemer.  D’altra banda, 
Llibre vermell es tornà a presentar 
novament en el Gran Teatre del 
Liceu, aprofitant l’avinentesa dels 
Jocs Olímpics de Barcelona. 
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Recentment ha escrit dues obres: 
Obertura episòdica, encarregada per 
l’Orquestra Nacional de Madrid i 
estrenada el 8 de novembre del 1991, 
sota la direcció d’Aldo Cecatto, i Dos 
poemes de Charles Baudelaire, per a 
baríton i orquestra, encomanada per 
al Concert del Mil·lenari de Cata-
lunya 1991 i estrenada en el Gran 
Teatre del Liceu el 28 de novembre 
del 1991, amb E. Serra, baríton, i 
Mikhail Pletnev, director.  

 
Duo per a dos percussionistes 

 
A petició de Xavier Joaquín, Xavier 
Benguerel escriu el Duo per a dos per-
cussionistes l’octubre del 1991. 

L’obra, d’uns set minuts de dura-
da, es fonamenta en el diàleg entre el 
vibràfon i la marimba, a un ritme viu 
i contrastat que s’estén al llarg de la 
partitura, llevat d’un breu fragment 
cantabile cap al final de l’obra. 

El Duo ofereix, per tant, una 
intenció fins a cert punt virtuosística 
dels dos instruments esmentats, als 
quals l’autor afegeix, en interven-
cions brevíssimes, un joc de cròtals, 
un tambor i un tam-tam. 

 
ALBERT SARDÀ 

 
Ha estudiat contrapunt i composi-
ció amb Josep Soler, estudis que va 
realitzar simultàniament als d’en-
ginyer industrial, i és llicenciat en 

història de l’art per la Universitat de 
Barcelona. 

Ha estat convidat per diverses 
entitats nacionals i estrangeres a rea-
litzar cursos i conferències sobre la 
música del nostre temps i, des del 
1991, és director del Curs de Mú-
sica del Segle XX que s’imparteix a 
Sitges. 

El seu ballet L’ombra va obtenir 
el Premi Ferran Sors l’any 1984.  
L’any 1986 va guanyar el Premi 
Ciutat de Barcelona amb l’obra 
Concert per a violoncel i orquestra. 

És un dels fundadors de l’Asso-
ciació Catalana de Compositors i, 
des del 1981, el seu president. 

Actualment és catedràtic d’estè-
tica i d’història de la música en el 
Conservatori Superior Municipal 
de Música de Barcelona. 

 
Taiko 

 
Tambor japonès les primeres refe-
rències del qual daten del segle IX.  
La seva utilització va marcar la 
periodicitat dels temps musicals en 
els drames musicals del segle XIV. 

En aquesta obra la importància 
dels timbals serà notòria i mantindrà 
un diàleg constant amb els altres ins-
truments de percussió, creant així 
ambients de màxima tensió i distensió 
que s’aniran produint constantment, 
tot utilitzant diferents llenguatges i 
recursos tímbrics.



DAVID SAMUELS 
 

David Samuels, amb la seva persona-
litat musical diferenciada, s’ha conver-
tit ràpidament en un dels principals 
músics de maça d’avuia dia. 

Samuels començà a tocar el tam-
bor a l’edat de sis anys i, quan va aca-
bar els seus estudis secundaris, ja feia 
actuacions a Chicago i la seva rodalia.  
En ingressar a la universitat les ener-
gies musicals de Samuels van anar  
cap als instruments de maça, que va  
aprendre a dominar en poc temps de 
dedicació intensiva. Quan es va lli-
cenciar en psicologia a la Universitat 
de Boston, Samuels va impartir du-
rant dos anys i mig classes al Berklee 
College of Music i es va desenvolupar 
ràpidament tocant a Boston i la seva 
rodalia amb futurs valors com ara 
John Scofield i Pat Metheny. 

Tot just abans de traslladar-se a 
Nova York, cap a final del 1974, Sa-
muels es va incorporar al nou sextet 
de Gerry Mulligan. La seva estada 
amb Mulligan es va prolongar du-
rant tres àlbums, quatre gires euro-
pees i una gira per l’Amèrica del 
Nord.  Durant el mateix període va 
treballar en la producció d’un nou 
sistema de captació per a un vibràfon 
elèctric, que utilitzava durant els 
concerts i els enregistraments amb 
Gerry Niewood.  També va ampliar 
la seva esfera musical treballant amb 
Frank Zappa i enregistrant l’àlbum 
Live in New York, 1976. 

Double Image Suite 
 
La música de jazz, de tanta història  
a l’Amèrica del Nord, ens mena a 
aquest tríptic, on cadascun dels duets 
de marimba i de vibràfon desenvo-
lupa el màxim virtuosisme de l’in-
tèrpret en les intervencions solistes, 
reflex dels nous corrents de les ac-
tuals generacions d’aquest estil.  Tot 
seguint l’estructura típica de les com-
posicions jazzístiques, la presentació 
del tema principal és continuada per 
les improvisacions de cadascun dels 
instruments, per tancar la roda amb 
el tema principal. El jazz contempo-
rani que ha diferenciat els instru-
ments de làmines paral·lelament a la 
bateria com dues disciplines inde-
pendents té en aquest grup d’obres 
el seu màxim exponent de lluïment 
i de dificultat. 
 
 

TOMÁS MARCO 
 
Estudià violí i composició simultània-
ment amb el batxillerat i la llicencia-
tura en dret. Eixamplà els seus estudis 
musicals a França i a Alemanya amb 
Pierre Boulez, Karlheinz Stockhou-
sen, Bruno Maderna, Györgi Ligeti i 
Theodor W. Adorno. El 1967 fou aju-
dant de Stockhousen. 

Ha estat guardonat amb el Premi 
Nacional de Música (1969), el Pre-
mi de la Fundació Gaudeamus 
d’Holanda (1969 i 1971), el Premi  
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d’Honor de la Sisena Biennal de Pa-
rís, el Premi de la Tribuna de Com-
positors de la UNESCO (1976), el 
Premi Arpa d’Or i el Premi del 
Centenari de Casals, entre d’altres. 

Les seves obres pertanyen a tots 
els gèneres i s’escolten en el món 
sencer.  Ha rebut nombrosos encàr-
recs d’institucions musicals d’Euro-
pa, Amèrica i Àsia. 

Des del 1962 exerceix també la 
crítica musical (actualment Diario 16, 
de Madrid). Ha publicat diversos 
llibres i imparteix classes en univer-
sitats i centres europeus i americans.  
Durant tres anys ha estat professor 
de composició en el Conservatori 
Superior de Música de Madrid i 
professor d’història de la música de 
la UNED.  Ha treballat durant onze 
anys en els serveis musicals de Ra-
dio Nacional de España. Des del 
1981 fins al 1985 fou director gerent 
de l’organisme autònom Orquesta y 
Coros Nacionales de  España. Des del 
1985 dirigeix el  Centro para la Difu-

sión de la Música Contemporánea, 
càrrec que des d’octubre del 1990 
comparteix amb el de director tèc-
nic de l’Orquesta y Coros Nacio-
nales de España. 

 
Anaconda, para dos marimbas 
 

Anaconda va ser escrita entre finals 
del 1991 i començaments del 1992 a 
petició de Xavier Joaquín, al qual està 
dedicada. Concebuda per a dos per-
cussionistes, utilitza principalment 
marimbes com a lleu suggeriment 
d’un ambient «americà», ja que l’obra 
fou estimulada per les commemora-
cions del 1992. Amb tot, ni és des-
criptiva ni es basa en cap tema ameri-
cà. El títol i una certa calidesa de so 
fan al·lusió a les frondes tropicals i res 
més.  Fora d’això, es tracta d’un treball 
molt formal basat en ritmes i timbres 
i en l’estudi del temps real i virtual a 
través de la repetició-oposició, per 
acabar creant un espai paral·lel i propi 
que és tan real com virtual.

XAVIER JOAQUÍN
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DIARI D’IGUALADA, DIA 27 D’OCTUBRE DEL 1993

TRET DEL LLIBRE  
FET AMB PAPER DEL MUSEU MOLÍ PAPERER
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ESPECIAL MOZART  
 

Nati Cubells, piano 
Eulàlia Solé, piano 

C a p e l l a d e s, 2 7  i  2 8  d e  n o v e m b r e  d e l  1 9 9 3

PRIMERA PART

Piano a quatre mans 
 

   Sonata per a piano a quatre mans, en Re major, K. 123a 

         Allegro 
          Andante 
          Allegro molto 

 

          Andante amb cinc variacions, per a piano a quatre mans, 
   en Sol major, K. 501  

 

   Sonata per a piano a quatre mans, en Do major, K. 521 

        Allegro 
          Andante 
          Allegretto 

 

Duo de pianos 
 

   Sonata per a dos pianos, en Re major, K. 375a 

       Allegro con spirito 
          Andante 
          Allegro molto

SEGONA PART

Altres Concerts 
012



P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts! 

Primer de tot, gràcies per aquesta companyia tant nombrosa. 

Estem tan animats amb la vostra resposta que anem preparant tot el progra-
ma de l’any que ve, que us farem arribar al gener. 

A alguns us deu haver sorprès entrar gairebé amb llum d’espelmes. Feia 
temps que ens ballava pel cap de presentar un concert així. Havia de ser, però, 
que l’època del compositor ho justifiqués, perquè el que preteníem era precisa-
ment recrear-ne la il·luminació. Avui, atès que no ens mourem de Mozart, ens 
ha semblat que era una bona ocasió per provar aquesta experiència. 

Bé, ens trobem en el segon concert internacional de l’any, en el qual presen-
tem una primera part bastant llarga (en els programes teniu el temps aproximat 
de cada obra), i una segona part amb una novetat a Paper de Música: un duo 
de pianos. I tenim la sort de comptar en aquesta ocasió amb dues de les per-
sones més adients per al concert d’avui: 

La Nati Cubells. Fa més de 30 anys que passa l’estiu a Capellades. 
Pianista excel·lent, d’una sensibilitat i un rigor extrems, tant des del punt de 
vista de concertista com de professora. Això els diversos alumnes que avui hi ha 
a la sala ho saben molt bé. I, a més, ella ho viu intensament perquè la seva vida 
ha estat de dedicació plena al piano. 

L’Eulàlia Solé és una pianista molt coneguda i altament valorada en tots 
els ambients musicals del país. Com a concertista ha tocat en els auditoris més 
prestigiosos del món i, tot i tenir una agenda molt atapeïda de compromisos pro-
fessionals, gràcies a la Nati Cubells, amb qui s’encarrega del departament de 
piano del Conservatori de Badalona, ha sabut trobar un espai per incloure’ns 
a nosaltres i reservar-nos aquest cap de setmana perquè puguem gaudir de l’art 
d’aquestes dues grans pianistes amb un programa dedicat a un dels compositors 
més importants: Mozart. 

Recordem que al prestatge del final de la sala hi haurà aquest llibre per qui 
vulgui expressar-hi les idees, els sentiments, les sensacions, etc. que li hagi inspi-
rat el concert. 

Amb tots nosaltres: 

Nati Cubells i Eulàlia Solé. 
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NATI CUBELLS 
Piano 

 
Inicia els seus estudis amb la profes-
sora Araceli Gasòliba i els perfeccio-
na amb Alícia de Larrocha i Eulàlia 
Solé. Obté el títol superior de piano 
i el de música. 

Ha actuat com a solista amb les 
orquestres Amics dels Clàssics, Or-
questra del Liceu, Professionals de 
Cambra de Barcelona, Orquestra Fil-
harmònica i Orquestra Municipal de 
València. 

Ha actuat en les principals socie-
tats filharmòniques d’Espanya, les 
d’Orense, la Corunya, Bilbao, Ovie-
do, Pontevedra, Vigo, Santiago de 
Compostel·la, la Càtedra de Falla   
de la Universitat de Granada, les 
Tardes Musicals de Barcelona, el Cer-
cle Mallorquí... 

Ha col·laborat amb diversos grups 

de cambra, actuant a França (Salle 
Pleyel de París), Connaissance du 
Monde, Bèlgica, (Palais des Beaux 
Arts de Brussel·les), Alemanya, Ho-
landa, Suïssa, i ha fet enregistraments 
per a televisió i Ràdio RIAS de 
Berlín. 

Dedicada sempre a la pedagogia,  
actualment és professora de piano en 
el Conservatori Professional de Mú-
sica de Badalona. 
 

EULÀLIA SOLÉ 
Piano 

 
Nada a Barcelona, en el si d’una 
família amb tradició musical.  Ingres-
sa en el Conservatori Superior de 
Música de Barcelona, on cursa l’es-
pecialitat de piano amb Pere Vall-
ribera i ofereix el seu primer recital 
als catorze anys. 

Un any després, actua com a 
solista a les Variacions simfòniques de 
César Franck i en el Concert número 
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tres de Beethoven.  Viatja a París per 
estudiar sota la direcció de Chris-
tiane Sénart, amb qui roman tres 
anys. Retorna al seu país amb una 
tècnica més selecta i una superior 
densitat musical i torna a escometre 
les seves activitats de concertista. 

Estudia, a més a més, amb Alícia 
de Larrocha i amb Wilhelm Kempff.  
Resideix un any a Florència, invitada 
per Maria Tipo, i es diploma en el 
Conservatori Luigi Cherubini. De 
tornada a París, obté el diploma 
europeu del Conservatoire Euro-
péen amb el primer premi per una-
nimitat del jurat. 

Ha actuat en els festivals de Gra-
nada, Sant Sebastià, Astúries, Perala-
da, Cadaqués, Santes Creus, Cicle 
Mozartià a Barcelona, el Vendrell, 
etc., a banda de les seves actuacions 
amb l’Orquesta Nacional de España, 
l’Orquestra Ciutat de Barcelona, l’Or-
questra de Cambra d’Holanda, l’Or-
questra del Sud-oest d’Alemanya, 
l’Orquestra St. Smith Square de Lon-
dres, els Solistes de Catalunya, etc., 
sota la direcció d’Antoni Ros-
Marbà, Mariss Janson, Maximiano 
Valdés, John Lubock, Stanislav 
Skrowaczewski, David Afhterlon, 
Vladislav Czarnecki, etc. i ha realitzat 
nombrosos enregistraments per a 
ràdio i televisió. 

Eulàlia Solé ha actuat també als 
Estats Units (Carnegie Hall, de Nova 
York, 1980), a Puerto Rico, Txecos-

lovàquia, França, Itàlia, Bèlgica, 
Alemanya, Anglaterra, etc., tant en 
recital com amb orquestra. Recent-
ment ha actuat a l’Auditorio Nacio-
nal de Madrid amb l’Orquestra de 
Cambra de Mannheim, interpretant 
un concert de Mozart, i a Txecos-
lovàquia amb l’Orquestra Simfònica 
de Bratislava, interpretant un concert 
de Mendelssohn. El seu repertori 
abasta totes les èpoques i, a més a més, 
ha contribuït notablement a l’estrena 
d’importants obres d’avantguarda. 

La seva discografia inclou: Enric 
Granados, Goyescas (Harmonia Mun-
di-Edigsa); Anton Webern, Integral 
per a piano (Edigsa); M. de Falla, Obra 
per a piano (Etnos)*; Chopin, Preludis, 
obra completa; Adolfo Salazar, Obres per 
a piano (Assaig); Josep Soler, Obra per 
a piano (Etnos), Obres per a cant i piano 
(Assaig); Antologia de contemporanis 
catalans, (PDI); Ramon Barce, 24 
Preludis, vol. I (Etnos); Carlos Cruz de 
Castro, Obra per a piano (ACSE); 
Ramón Barce, 24 Preludis, vol. II 
(ACSE); Taltabull, Disc homenatge. 

Ha estat nomenada directora del 
Departament de Piano en el Con-
servatori de Música de Badalona, 
càrrec que exerceix des del 1982.  En 
el panorama pianístic del país sobre-
surt ben a la clara la personalitat 
musical d’Eulàlia Solé, que ha reei-
xit a conciliar des de sempre l’amor 
a l’estudi amb la veritable llibertat 
interpretativa.

* «Allegro de concert», primer enregistrament mundial.



WOLFGANG AMADEUS MOZART 

 
En el marc de la música per a teclat 
solista, hi ha una faceta no gaire 
coneguda ni preuada: la música per a 
dos intèrprets, ara amb dos instru-
ments, adés amb un (música a quatre 
mans). Resulta ben palès que, junta-
ment amb Franz Schubert, Mozart 
fou el compositor més important en 
aquest gènere. 

 
Sonata en Re major, K. 123a 

 
Fou composta probablement pel 

febrer del 1772. Podria tractar-se de 
la reducció teclística d’una simfonia 
italiana, en la qual els grups de corda 
i de vent, els passatges de tutti i de 
soli, són perfectament diferenciables. 

El primer tema de l’andante ha 
estat extret del Divertiment en Re 
major K. 136, i el segon pertany a la 
Simfonia en La, K. 114. 
 

Andante amb cinc variacions,  
en Sol major, K. 501 

 
Obra datada a Viena el 4 de no-

vembre del 1786. Una veritable delí-
cia musical; l’encís de l’andante afilla la 
beutat de les cinc variacions, originà-
riament concebudes per a dos pianos. 

 
Sonata en Do major, K. 521 

 
És l’última sonata que compon-

gué en aquesta modalitat. Mozart 
mai no tornà a escriure per a quatre 
mans i dos pianos. 

En principi fou destinada a Fran-
ziska von Jacquin: «Si us plau, tingueu 
la gentilesa de fer arribar la sonata a la 
vostra germana i digueu-li que s’acui-
ti a treballar-hi, perquè és força difí-
cil». Així li escrigué Mozart a Jacquin 
el dia en què enllestí la peça. Poste-
riorment fou dedicada a Nanette i a 
Babette Natorp. 

En aquesta sonata, els dos intèr-
prets tenen un paper de consemblant 
importància. La brillantor dels movi-
ments primer i tercer, ensems amb    
la bellesa de l’andante, constitueixen la 
culminació de l’obra mozartiana per a 
piano a quatre mans. 

 
Sonata per a dos pianos, 

en Re major, K. 375a 
 

Mozart compongué expressa-
ment aquesta sonata per a un con-
cert privat a casa dels Aurnhammer i 
la interpretà allà per primer cop el 
24 de novembre del 1781. 

D’aquesta sonata, ens admira el 
constant i perfectament contingut 
diàleg entre els dos instruments, 
sempre en un mateix pla, la delicade-
sa, el refinament i la combinació de 
les sonoritats dels dos pianos. 

Es tracta, sens dubte, d’una de les 
obres més madures de Mozart.
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MÚSICA CONTEMPORÀNIA 
 

Juanjo Villarroya, flauta, i Inés Borràs, piano 

Duet A2 
ALBERT JULIÀ, saxòfon, i ANNA M. CABRERA, piano 

Fu-Mon, quartet de flautes 
MIQUEL DURAN, QUIM OLLÉ, ORIOL RIGAU i JOAN VAYREDA

C a p e l l a d e s, 2 6  d e  f e b r e r  d e l  1 9 9 4

PRIMERA PART

JUANJO VILLARROYA, flauta - INÉS BORRÀS, piano 

   Màgic, per a flauta i piano JOAN GUINJOAN 

   Gymel, per a flauta i piano NICCOLÒ CASTIGLIONI 

     Serenata a Lydia de Cadaqués                 XAVIER MONTSALVATGE

   Honeyrêves, per a flauta i piano BRUNO MADERNA 
                                                        

 
 

DUET A2:  ALBERT JULIÀ, saxòfon - ANNA M. CABRERA, piano 

   Sonata, per a saxòfon i piano, op. 29 JINDR̆ICH  FELD 
          Molto moderato — Scherzo — Finale 

   Tres danses, per a quartet de saxòfons                    ADOLF VENTAS 
         Exòtica — Tarantel·la — Oriental 

 
                                                     

Altres Concerts 
014



P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts! 

Com sempre agraïm la vostra assistència, que dóna suport a la nostra tasca 
i ens engresca per anar tirant endavant amb molta il·lusió. Avui tenim un con-
cert molt diferent del que estem habituats, tant pel contingut com per les forma-
cions que hi participen. 

Pel contingut perquè és música contemporània, força més difícil d’entendre 
per a la majoria de la gent. Però hem cregut que, atès el ritme dels concerts, men-
suals, que tenim plantejat en aquesta sala, hem d’anar donant pas a tot tipus 
de músics, sempre, això sí, amb un nivell d’interpretació elevat. 

Pel que fa a les formacions, n’hi ha dues de noves a Paper de Música: un 
duo de saxo i piano i un quartet de flautes (recordem que el duo de flauta          
i piano va venir en les sessions del núm. 6, el gener de l’any 1990, que van 
tenir lloc en el menjador i la cuina d’abans i van ser de música clàssica). 

L’interès de presentar els 3 conjunts en un sol concert ha estat amb la fina-
litat d’endolcir un tema àrid i complicat, per a la majoria de nosaltres, com ho 
és el de la música contemporània, tot i que ens pot deixar impressionats per la 
qualitat extraordinària dels intèrprets. 

Nosaltres els hem conegut a través del nostre concurs, que en aquests 
moments, tenint en compte la composició del jurat presidit pel mestre Ros-
Marbà, té posat el llistó molt alt, tant en l’aspecte tècnic com en l’artístic. 

A part d’això, cal destacar alguns dels diversos premis d’aquests joves artistes 
que avui hem tingut la sort de reunir per a aquest concert: 

SEGONA PART 
FU-MON, quartet de flautes 

     Quartet per a quatre flautes                          SOFIA GUBAIDULINA

            Moviment I — Moviment II — Moviment III 
          Moviment IV — Moviment V  

   Fu-Mon, per a quatre flautes YOSHIHISA TAÏRA
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Juanjo Villarroya i Inés Borràs, duo de flauta i piano, tenen matrícula 
d’honor i premi extraordinari de fi de carrera, i l’any passat van guanyar com 
a duo de cambra el primer premi en el Tercer Pòdium per a Joves Intèrprets a 
Sant Joan de Vilatorrada. 

El Duet A2 està format per Albert Julià, saxòfon, medalla d’or de grau 
superior de música de cambra i, per unanimitat del jurat, de saxòfon al 
Conservatori Nacional de París, i Anna M. Cabrera, piano, que té el títol supe-
rior amb menció d’honor. 

I, finalment, el Quartet de Flautes Fu-Mon, que al cap d’un any de la 
seva formació guanyen el primer premi en el Tercer Pòdium Concert per a Grups 
de Cambra també a Sant Joan de Vilatorrada. 

Aquests, doncs, seran els joves valors que avui ens faran un gran concert de 
música contemporània, únic i irrepetible. 

Hi haurà una primera part una mica llarga perquè hi hem ajuntat els dos 
duos. En el programa teniu les duracions aproximades de cada obra per anar 
orientats en el temps. 

Després hi haurà el refresc habitual. 

I ara us deixem amb Juanjo Villarroya i Inés Borràs, el duet A2, format per 
Albert Julià i Anna M. Cabrera, i a la segona part el quartet de flautes Fu-
Mon, amb Miquel Duran, Quim Ollé, Oriol Rigau i Joan Vayreda. 

Al final de la sala, recordem que us hi deixem aquest llibre per a aquelles 
persones que vulguin deixar record escrit de les impressions, les sensacions, els 
sentiments, etc. que els hagi produït el concert. 

També hi trobareu tríptics amb les bases del Cinquè Concurs per a la 
Promoció de Joves Intèrprets.  

I fullets del Segon Curs Internacional de Música de Cambra. 

I com a novetat, el Resum d’Activitats de l’any passat, on per primera 
vegada hi ha una petita explicació dels diferents tipus de concerts i de les diver-
ses activitats... que està molt ben fet perquè l’ha fet el Miquel, el meu marit! 



 

 
JUANJO VILLARROYA 
Flauta 
 
Neix a Benicarló l’any 1964. Inicia 
els seus estudis musicals al Conser-
vatori Professional de Música de 
Castelló, i els finalitza posterior-
ment al Conservatori Superior de 
Barcelona, amb el catedràtic de 
flauta travessera Rafel Casasempere, 
amb matrícula d’honor i premi ex-
traordinari de fi de carrera. L’any 
1991 és premiat per la Generalitat 
en la vuitena Mostra de Joves Intèr-
prets en l’especialitat de solistes. 
L’any 1992 cursa estudis de post-
grau a la Royal Academy of Music 
de Londres sota la direcció de 
William Bennett. L’any següent 
guanya, amb Inés Borràs, el Primer 
Premi de Duos de Cambra en el 
Tercer Pòdium per a Joves Intèr-
prets de Sant Joan de Vilatorrada. 
 

INÉS BORRÀS 
Piano 
 
Va néixer a Barcelona l’any 1968. 
Finalitza el grau superior de piano 
amb matrícula d’honor i premi ex-
traordinari de fi de carrera al Conser-
vatori de Música de  València amb el 
professor Perfecto García Chornet. 
Ha estat professora especial de piano 
al Conservatori Professional de Músi-
ca de La Rioja. Ha estudiat amb els 
pianistes Georgy Sebök, Pedro Espi-
nosa, Sofía Puche, Roberto Brava, 
Karl Engel... Ha realitzat diversos 
concerts per la geografia estatal, 
havent-hi enregistrat diversos progra-
mes per a Radio Nacional de España. 
Ha aconseguit el «Performer Diplo-
ma» de la Guildhall School of Music 
and Drama de Londres. L’any 1991 
comença estudis de perfeccionament 
a l’Escola de Música de Barcelona 
amb el pianista Albert Giménez 
Attenelle, i aconsegueix les màximes 
qualificacions. L’any 1992 és guardo-
nada amb el segon premi al Concurs 
de Piano de Berga, i l’any 1993 acon-

I N T È R P R E T S

JUANJO VILLAROYA INÉS BORRÀS



segueix el primer premi d’interpreta-
ció en el Tercer Pòdium-Concert de 
Grups de Cambra i Joves Intèrprets 
de Sant Joan de Vilatorrada. Actual-
ment es trasllada regularment a Lau-
sana (Suïssa), on rep classes magistrals 
del pianista Karl Engel. 
 
 
DUET 2  
 
ALBERT JULIÀ 
Saxòfon 

 
Nascut a Barcelona, estudia al Con-
servatori Superior de Música del 
Liceu, on obté el títol superior de 
saxòfon. Posteriorment es trasllada a 
París, on estudia amb els mestres 
Jean-Yves Fourmeau, Daniel Def-
fayet, Claude Delangle i Dominique 
My, i obté les medalles d’or de grau 
superior de música de cambra i –per 
unanimitat– de saxòfon al Conserva-
toire National de Region de Cergy-
Pontoise (París). 

Ha participat en formacions or-
questrals, de música de cambra i com 

a solista per Espanya, França, Ale-
manya, Itàlia, Suïssa, Luxemburg i 
Bèlgica. És membre fundador del 
Quartet +4 de saxòfons i del Duet 
A2. Ha fet diversos enregistraments 
per a Ràdio 4, Catalunya Ràdio, 
SWT, RTL a Luxemburg, i Ràdio 
Sarroise, a Alemanya. També per a 
TVE i TV3. 

Actualment és professor de saxò-
fon del Conservatori Professional 
Municipal de Música de Terrassa. 
 

ANNA M. CABRERA 
Piano 

 
Nascuda a Barcelona, realitza els es-
tudis al Conservatori Superior de 
Música del Liceu, on obté els títols 
superior de piano –amb menció 
d’honor– i solfeig. Ha estudiat amb 
les mestres Montserrat Padrosa, Teresa 
Gràcia, Maria Canela, M. José Fer-
nández i amb el concertista cubà 
Cecilio Tieles. Ha fet diferents cursos 
de perfeccionament de piano i de 
música de cambra amb els professors 
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Monique Deschaussées, Constanza 
Dávila, Salomon Mikonsky, Rosa 
M. Kucharsky i Evelio Tieles. Ha 
participat en seminaris sobre música 
contemporània a càrrec de Liliana 
Mafiotte. 

Ha fet concerts com a solista i 
amb grups de cambra arreu de Cata-
lunya i l’Estat espanyol, i ha enregis-
trat per a Ràdio 4 en el programa 
«Joves Intèrprets». És membre del 
Duet A2. 

Actualment és professora de piano 
del Conservatori Professional Muni-
cipal de Música de Vilaseca, i de piano 
i solfeig del Conservatori Elemental 
Municipal de Música Victòria dels 
Àngels, de Sant Cugat del Vallès.  
 
 
QUARTET DE FLAUTES 
FU-MON 
 
MIQUEL DURAN, QUIM OLLÉ, 

ORIOL RIGAU, JOAN VAYREDA 
 
El quartet de flautes FU-MON va néi-
xer a Barcelona a principis de l’any 

1992.  Tot i el seu curt bagatge, l’any 
1993 obtingué el primer premi en el 
Tercer Podium-Concert per a Grups 
de Cambra de Sant Joan de Vilator-
rada i el tercer premi de la Primera 
Mostra de Música de Cambra de la 
Generalitat de Catalunya. 

Això li ha permès de realitzar 
diversos concerts arreu de Catalunya  
i donar a conèixer una formació nova 
i un ample repertori d’obres del se-
gle XX. 

Els seus components són fundadors 
i col·laboradors habituals de l’OFF 
(Orchestre Française de Flûtes). 

FU-MON treballa regularment 
amb Arlette Leroy-Biget i P. Y. 
Artaud, membres del Quartet Arca-
die, formació pionera gràcies a la 
qual s’ha escrit la major part del 
repertori per a quartet de flautes dels 
darrers vint-i-cinc anys. 

El quartet pren el seu nom del 
títol d’una obra emblemàtica del 
gènere escrita pel compositor japo-
nès Yoshihisa Taïra.  Fu-Mon signifi-
ca «les traces que el vent dibuixa 
damunt l’arena»...



JOAN GUINJOAN 
 

Màgic 
 
Màgic, composta l’any 1989, és una 
obra dedicada a Rafel Casasempere, 
catedràtic de flauta del Conservatori 
Municipal de Barcelona. És impor-
tant en aquesta obra la creació  
d’ambients, diferents atmosferes mit-
jançant la utilització de variats co-
lors, contrasts en les intensitats... 

 
NICCOLÒ CASTIGLIONI 

 
Gymel 

 
Gymel fou composta l’any 1960.  El 
ritme intern d’aquesta obra es crea a 
mesura que la música es desenvolu-
pa, donant sensacions contradictòries 
de gran quadratura rítmica i llibertat 
total, que conclouen en una peça 
d’un gran impacte. 

 
XAVIER MONTSALVATGE 

 
Serenata a Lydia de Cadaqués 

 
Serenata a Lydia de Cadaqués (1974), 
està inspirada en la coneguda minyo-
na de Salvador Dalí, el qual veia en 
ella una fidel «vident» de l’anàlisi 
paranoico-crítica, ja que interpretava 
d’una manera molt personal els arti-

cles que l’escriptor Eugeni d’Ors feia 
al periòdic local. 

 
BRUNO MADERNA 

 
Honeyrêves 

 
Maderna és conegut principalment 
per l’obra electrònica i aleatòria, a la 
qual renuncia per una escriptura 
«clàssica», de gran construcció formal. 

La complexitat d’execució està 
justificada pel resultat de cara a 
l’oient, un resultat impactant, brillant. 

 

JINDR̆ICH  FELD 
 

Sonata per a saxo i piano, op. 59 
 
Compositor txec, ha estat deixeble 
de Béla Bartók i del moviment do-
decafonista. 

La Sonata per a saxòfon soprano i 
piano és d’estructura clàssica i juga 
amb constants contrastos rítmics i 
melòdics dels dos instruments. 

 
ADOLF VENTAS 

 
Tres danses, per a quartet de saxos 

 
Compositor català, ha estat professor 
de saxòfon al Conservatori de Barce-
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SOFIA GUBAIDULINA 

 
Quartet per a quatre flautes 

 
El quartet de Sofia Gubaidulina és un 
encàrrec que el Quartet Arcadie fa 
l’any 1976 a una compositora poc 
coneguda, «amagada» per l’antic 
règim soviètic i companya de gene-
ració de compositors com E. De-
nisov. 

L’obra té forma cíclica, construï-
da a través de cinc moviments sense 
títol, i està escrita en llenguatge con-
vencional per a quatre flautes en Do 
i tres flautes en Sol. Només en algu-
na secció concreta l’autora utilitza 
sons multifònics i recursos com el 
flatterzung (so produït per la gola), 
per exemple. 

Gubaidoulina ens mostra en aquest 
quartet un gran domini de la forma, 
de la tensió dramàtica i de les possi-
bilitats expressives que té un quartet 
de flautes. 

 
 

YOSHIHISA TAÏRA 

 
Fu-Mon 

 
Fu-Mon és una obra escrita l’any 
1978 per encàrrec del Quartet Ar-
cadie. S’hi utilitzen quatre flautes en 
Do, dos piccolos, una flauta en Sol i 
una flauta baixa. 

Yoshihisa Taïra, japonès d’origen i 
parisenc d’adopció, utilitza una am-
pla gamma de recursos instrumentals 
propis del shakuhachi, (flauta tradi-
cional japonesa), gran varietat de 
sons, d’atacs, des d’extremadament 
lleus, a extremadament violents, glis-
sandos, percussió, etc., per donar ca-
ràcter a una obra d’estructura formal 
gairebé clàssica. 

Taïra mostra en aquesta obra la 
seva profunda fascinació per la flauta, 
instrument més propi de la seva cul-
tura que de la nostra.  La mateixa 
idea de l’obra és d’inspiració orien-
tal.  Fu-Mon significa «les traces que 
el vent dibuixa damunt l’arena»... 
 
 

lona. Les Tres danses formen part d’un 
recull de capriccios escrits a partir dels 

modes transpositors d’Olivier Monia, i 
tenen totes elles un caràcter descriptiu. 

SEGONA PART
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DIARI D’IGUALADA, 19 DE FEBRER DEL 1994

LA VEU DE L’ANOIA,  
DIA 25 DE FEBRER DEL 1994

QUIM OLLER ÉS FELICITAT PER LA COMPOSITORA SOFIA GUBAIDULINA,  
LA QUAL HA VOLGUT ASSISTIR A LA INTERPRETACIÓ DE LA SEVA OBRA
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CONCERT DE VIOLONCEL I PIANO 
 

Cristian Florea, violoncel 

Luminitza Duca, piano

C a p e l l a d e s, 2 6  i  2 7  d e  m a r ç  d e l  1 9 9 4

PRIMERA PART

   Sonata per a violoncel i piano núm. 4,         FRANÇOIS FRANCŒUR 
   en Mi major                              
        Adagio cantabile — Allegro vivo — Tempo da gavotta 
          Largo cantabile — Gigue 

 
   Sonata per a violoncel i piano núm. 3,      LUDWIG VAN BEETHOVEN
   en La major, op. 69  
            Allegro ma non tanto  — Scherzo — Adagio cantabile 

 
 

   Siete canciones populares españolas MANUEL DE FALLA 
       El paño moruno — Seguidilla murciana 
          Asturiana — Jota — Nana — Canción — Polo 

 

   Liebesleid FRITZ KREISLER 
 

      Cançó sense paraules, per a violoncel i piano, FELIX MENDELSSOHN 
   en Re major, op. 109 

 

   El carnaval dels animals. XIII. Le cygne CAMILLE SAINT-SAËNS 
 

      Goyescas. Intermezzo, per a violoncel i piano ENRIC GRANADOS 
 

   Vocalise, per a violoncel i piano, op. 34/14   SERGUEI RAKHMÀNINOV 
 

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

SEGONA PART
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P R E S E N T A C I Ó

Bona tarda i benvinguts al primer concert internacional d’aquest any 1994. 

Avui hi ha aquí Antoni Dalmau, vicepresident del Parlament i persona 
destacada dins l’àmbit cultural del nostre país. Estem molt contents de tenir-lo 
entre nosaltres. 

Tot i que el duo de violoncel i piano és una formació força habitual dins el 
món de la música, nosaltres la presentem avui per primera vegada a Paper de 
Música en concert. 

Pel que fa al violoncel tenim la sort de comptar amb un artista tant de 
primera categoria, que la revista Amadeus, especialitzada en temes musicals, el 
considera un dels cinc millors violoncel·listes actuals. Poca cosa més s’hi pot afe-
gir, però sí que us diré, jo que l’he sentit un parell de vegades, que com a persona 
és vital, brillant, emotiu, temperamental. 

A l’hora d’interpretar, totes aquestes qualitats surten reflectides de tal forma, 
que ens arrosseguen amb força dins del món ric i màgic de la música. 

A més a més, el mestre Cristian Florea té l’habilitat de construir programes 
que, tot mantenint una qualitat fora de sèrie, són assequibles i entenedors, cosa 
que els públics no gaire especialitzats sempre agraïm molt. 

I qui el podria acompanyar millor que la seva pròpia professora de música de 
cambra? Poc us puc dir d’ella: l’acabo de conèixer. Porta una filleta de deu anys 
que només arribar s’ha assegut al piano i ha tocat com si fos una concertista: 
crec que si la sala hagués estat plena no s’hauria immutat gens ni mica. Llavors 
he pensat: quina gran pedagoga és la seva mare! Ella és Luminitza Duca. 

Recordem, a més, que en les sonates, que ocupen tota la primera part, la 
importància dels dos instruments va repartida a parts iguals. I això és tant com 
dic, que en la segona sonata Beethoven va escriure: per a piano i violoncel (el 
programa està equivocat!). 

Després, com sempre, us oferirem el refresc habitual. 

Amb tots nosaltres:  

Cristian Florea  

i Luminitza Duca! 
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CRISTIAN FLOREA 
Violoncel 
 
Cristian Florea, nascut a Romania, fa 
els seus estudis musicals a Sibiu i Bu-
carest i clou la seva carrera essent 
deixeble del violoncel·lista Marçal 
Cervera a la Stadtliche Hochschule 
für Musik de Friburg de Brisgòvia 
(Alemanya), on obté el seu diploma 
amb menció especial. 

Ja des de les seves primeres apari-
cions en públic és considerat un mú-
sic de gran talent. Guanyà premis 
com a solista a Romania i obtingué 
diplomes als concursos internacio-
nals de Ginebra 1979 i ARD de 
Munic 1982, i també en l’especialitat 
de música de cambra, formant part 
del Trio George Enescu, aconsegueix 
primers premis a Belgrad i Colmar. 

Viu uns quants anys a Zuric 
(Suïssa), on serà violoncel solista de 

l’Orquestra Tonhalle i de l’Opern-
haus, i més tard a Alemanya, on inicia 
la seva activitat pedagògica a Friburg 
i a Trossingen. 

Tanmateix, l’activitat que sempre 
tindrà com a principal, és la de con-
certista. Realitza concerts i recitals 
de violoncel arreu d’Europa i els 
U.S.A., així com innombrables enre-
gistraments de discos, programes ra-
diofònics i de televisió. Gairebé totes 
les grans obres escrites per a violon-
cel figuren en el seu repertori. 

Desenvolupa un estil d’interpre-
tació musical –com a violoncel·lista i 
també com a director d’orquestra– 
que troba la seva principal font 
d’inspiració en l’escola de Pau 
Casals. 

Actualment resideix a Catalunya  
i col·labora com a director i com a 
solista amb diverses orquestres del 
país, de Romania i la CEI. 

És considerat per la revista Ama-
deus un dels cinc millors violon-
cel·listes actuals. 

I N T È R P R E T S



Luminitza Duca 
Piano 
 
Ha estat catedràtica de música de 
cambra del Liceu de Música Georges 
Enescu de Bucarest, on va realitzar 
una magnífica tasca pedagògica re-
coneguda internacionalment. Sota la 
seva direcció, diversos conjunts de 
cambra obtingueren primers premis 
d’importants concursos internacionals 
del gènere. Amb diferents forma-
cions de cambra ha realitzat concerts 
a Romania, França, l’antiga Iugoslà-
via, Luxemburg, Itàlia, el Canadà, la 
CEI, Alemanya, i també ha fet graba-
cions per a les televisions d’Itàlia, 
França i l’antiga Iugoslàvia. 

Actualment exerceix la docència 
del piano i de la seva especialitat, la 
música de cambra, al País Basc, on 
resideix des de fa alguns anys. 

Cristian Florea ha estat un dels 
seus deixebles que, essent membre 
del Trio Enescu, ha aconseguit diver-
sos premis internacionals, gràcies a 
les seves orientacions i la seva gran 
sensibilitat musical. 
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CONCERT DE TRIO AMB PIANO 
 

Trio Ludwig 
JOSEP LLUÍS PUIG, violí 

SERGI BOADELLA, violoncel 
JOAN AMILS, piano

C a p e l l a d e s, 2 2  d e  m a i g  d e l  1 9 9 4

PRIMERA PART

   Concert per a violí, violoncel i piano, LUDWIG VAN BEETHOVEN 
   en Do major, op. 56, «Triple concert»          Transc. de CARL REINECKE 
         Allegro  
          Largo 
          Rondó alla polaca 
 
 

 

   Trio amb piano núm 7, en Si b major,       LUDWIG VAN BEETHOVEN 
   op. 97, «L’Arxiduc»  
          Allegro moderato 
          Scherzo 
          Andante cantabile, ma però con moto 
          Allegro moderato

SEGONA PART

El Concert de Beethoven és una transcripció feta pel compositor Carl Reinecke.  Aquest 
triple concert el va escriure Beethoven a petició d’un amic seu que era violoncel·lista, i per 
això la part d’aquest instrument és molt important dins del context de l’obra. 

El trio «L’Arxiduc» és considerat una de les obres més profundes de Beethoven.  El trio el va per-
filar el 1810 i el va compondre en un mes, el març del 1911, any en què va començar a treballar 
en la vuitena i novena simfonies.  El sobrenom de «L’Arxiduc» li ve del fet que va dedicat al 
seu benefactor i amic l’arxiduc Rodolf.

Altres Concerts 
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P R E S E N T A C I Ó

Bona tarda i benvinguts a aquest concert de preestrena que ens ve a oferir en 
forma d’obsequi el Trio Ludwig. 

El Trio Ludwig està format per dos professors d’experiència reconeguda dins 
el camp de l’ensenyament musical: el professor Joan Amils, pianista i fundador 
d’aquest trio, és també fundador i director del curs de Ripoll, i com a intèrpret 
ha tocat a llocs tan diferenciats com el Japó, el Canadà i l’Àfrica del Sud; ha 
enregistrat amb diferents solistes i ha dirigit l’orquestra de la BBC de Londres 
en ocasió d’un festival d’Eurovisió. 

El professor Josep Lluís Puig, violinista, exerceix al Conservatori de Saba-
dell, al Conservatori de Tàrrega, al Curs Internacional de Ripoll, és director-
fundador de l’Orquestra Eduard Toldrà i ha estat guanyador del premi 
«Mérito a la vocación», atorgat per la Fundació Espanyola de la Vocació. Com 
a intèrpret ha actuat tant a Espanya com a l’estranger amb diversos pianistes, 
i té enregistraments fets per a Ràdio Nacional d’Espanya i també per a la TV 
francesa. 

En Sergi Boadella, violoncel·lista, és el benjamí del Trio Ludwig. Tot i així, 
ja ha actuat amb la Joven Orquesta Nacional de España, amb l’Orquestra de 
Cambra de Friburg (Alemanya) i amb la del Palau de la Música, durant tres 
anys. Com a professor, està en el Conservatori de Cervera, a Matadepera i és 
assistent de Marçal Cervera al Centre Internacional d’Ensenyaments Musicals 
de Barcelona. 

El veurem lluir en la transcripció del concert en Do major de la primera part, 
atès que va ser compost per Beethoven a petició d’un amic seu cel·lista, i per 
aquesta raó la part del violoncel és important. 

Com que Beethoven, dins la música romàntica, és un dels compositors més 
assequibles i agraïts d’escoltar, penso que tots plegats passarem una estona molt 
agradable de la mà del Trio Ludwig. 

Després, us oferirem el refresc habitual que, en vista de la temperatura suau, 
farem en el jardí. 

Amb tots nosaltres,  

el Trio Ludwig.
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JOSEP LLUÍS PUIG

 

 

 
JOSEP LLUÍS PUIG 
Violí 
 
Va néixer a Sabadell el 18 de setembre 
del 1948. Inicià els estudis musicals als 
sis anys a l’Escola Municipal de 
Música de Sabadell. Els prosseguí  a 
Barcelona amb Jaume Llecha i Joan 
Massià. Finalment decidí estudiar    
a París amb la cèlebre professora Do-
minique Hoppenot a fi de conèixer 
profundament la tècnica moderna del 
violí. 

És professor especial de violí del 
Conservatori Professional de Músi-
ca de Sabadell, professor de violí del 
Conservatori Elemental de Música 
de Tàrrega, professor de violí del 
Curs Internacional d’Estiu de Ri-
poll, director-fundador de l’Orques-

tra «Eduard Toldrà» del Conservatori 
Professional de Música de Sabadell   
i premi «Mérito a la vocación» per 
la Fundación Española de la Vo-
cación. 

L’any 1978 inicia, juntament amb 
el pianista Gabriel Amat, una intensa 
col·laboració oferint innombrables 
concerts tant a Espanya com a l’es-
tranger. Ha enregistrat diverses vega-
des per a Ràdio Nacional d’Espanya 
i també per a la televisió francesa. És 
invitat habitual d’importants festivals 
de música de cambra, i es destaquen 
les actuacions amb la pianista islan-
desa Lara Rafnsdottir i el pianista 
català Joan Amils. Ha col·laborat tam-
bé amb els pianistes Antoni Besses, 
Albert Flotats, Josep Pagès, Àngel 
Soler, Susanna Allande... 

També ha estat invitat per impar-
tir cursos de violí al Conservatori 
Professional de Música de Lleida i al 
Conservatori Superior de Música de 
Badajoz. 

 

SERGI BOADELLA 
Violoncel 
 
Nascut a Barcelona l’any 1966.  Co-
mença els estudis musicals a l’Escola 
de Música de Barcelona amb els pro-
fessors Antoni Perramon i Lluís 
Claret.  De l’any 1985 en endavant, 
continua els estudis al Conservatori 
Superior de Trossingen (Alemanya), 
amb el professor Cristian Florea.  
Actualment és deixeble del mestre 
Marçal Cervera. 



Ha realitzat cursos amb els profes-
sors Pedro Corostola, Michael Flaks-
man, Radu Aldulescu i Bernhard 
Greenhouse. 

Ha estat membre de la Joven Or-
questa Nacional de España, de la 
Freiburger Kammerorcheste (Ale-
manya) i durant tres anys violoncel 
solista de l’Orquestra de Cambra del 
Palau de la Música Catalana. 

Actualment és professor de vio-
loncel al Conservatori de Cervera, a 
l’Escola de Música de Matadepera    
i professor assistent de Marçal Cer-
vera al Centre Internacional d’Ense-
nyaments Musicals de Barcelona. 
  
JOAN AMILS 
Piano 
 
Nascut a Ripoll.  Diplomat al Con-
servatori del Liceu de Barcelona.  
Ha estudiat virtuosisme amb Josep 
Caminals. Posteriorment estudià a 

l’Acadèmia Marshall amb el mestre 
Frank Marshall i també amb la con-
certista Alícia de Larrocha. 

Ha tocat en públic al Japó, Tai-
làndia, el Canadà, l’Àfrica del Sud     
i una gran part dels països europeus. 

Solista amb orquestra simfònica. 
Fundador del Curs d’Interpreta-

ció de Ripoll, del qual és també el 
director. Fundador del Trio Ludwig. 

Ha gravat música a dos pianos 
amb Josep Maria Escribano per a 
Catalunya Música i música de cam-
bra amb altres solistes com Anton 
Serra, flauta; Rosa M. Conesa i Chan-
tal Botanch, sopranos; Josep Lluís 
Puig, violinista. Solista amb el 
Quartet de Vic. Ha dirigit l’Or-
questra de la BBC de Londres, a 
Harrogate, en ocasió del Festival 
d’Eurovisió. 

Primer premi d’arranjament al 
Golden Orpheus de Bulgària.

JOAN AMILSSERGI BOADELLA
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BLUES I ESPIRITUALS NEGRES 
 

Big Mama, veu i guitarra 

Ignasi Terraza, piano

C a p e l l a d e s, 1 1  i  1 2  d e  j u ny  d e l  1 9 9 4

PRIMERA PART

   Glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down          Tradicional 
 

   Amazing grace JOHN NEWTON 
 

   He’s got the whole world Tradicional 
 

    God bless the child B. HOLIDAY/A. HERZOG JR. 
 

     When the saints go marchin’ in Tradicional 
 

   Piano stride (Improvisació) 
 

   Maple leaf rag SCOTT JOPLIN 
 

   Careless love WILLIAM CH. HANDY 
 

   Downhearted blues L. AUSTIN/A. HUNTER    
                                                                                                                                  
   The nearness of you H. CARMICHAEL 

  
   There ain’t nobody’s business, if I do P. GRAINGER/E. ROBINS 
                                                                                                                                  

 
   Sweet home Chicago ROBERT JOHNSON 

 

   Let the midnight special... LEADBELLY 
 

      Johnny, Jim o Jack? BIG MAMA 
 

   Basin Street blues SPENCER WILLIAMS 
 

      Strange fruit LEWIS ALLAN 
 

   You’ve been a good old wagon BEN HARNEY 
 

   The blues is alright! LITTLE MILTON

SEGONA PART

Altres Concerts 
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P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts a aquest concert especial de Blues i Espirituals Negres. 

Estem molt contents que aneu compartint aquestes sessions amb nosaltres, i 
per això us repetim el nostre agraïment. 

Us deia que aquest concert és especial per diverses raons. 

Una, perquè en tant que impressors dedicats quasi exclusivament al sector 
del llibre, avui ens acompanyen en Quim Monzó i l’Ignasi Riera (*), dos 
escriptors de primera magnitud dins la nostra cultura, dels quals sovint tenim la 
satisfacció de fer obres seves en el nostre taller. Estem realment encantats de 
tenir-vos avui aquí tots dos junts. 

Una altra raó és la temàtica del concert: per primera vegada en aquesta sala, 
s’hi cantaran blues. Si bé d’espirituals negres n’hem tingut amb un tenor de 
color dels Estats Units, els d’avui tenen un caire més popular i ens seran oferts 
per una artista de casa nostra: la Big Mama, sobrenom de Montserrat 
Pratdesaba, de Sant Quirze de Besora. Però la Big Mama, tot i ser d’aquí, 
els entesos comparen la seva veu amb la de la gran Bessie Smith, una de les 
cantants de color nord-americanes més importants. 

Un crític de la revista Cuadernos de Jazz acabava el seu escrit titulat «Big 
Mama – la nova Bessie» dient: «Big Mama és tota ella frescor, Big Mama és 
tota ella força amb un swing incontenible. Creieu-me, arribarà lluny». Un altre 
crític afirmava: «Algun dia Sant Quirze de Besora, al igual que Liverpool pels 
Beatles, serà conegut com el poble d’una gran cantant: La Big Mama Montse». 
I mentre El Periódico la saluda com «la nova reina musical de Barcelona”, 
un altre diari li reconeix a la veu «una glòria divina que s’expressa amb les 
arrels més profundes del llenguatge blues». I és que la Big Mama ha entrat tan 
a fons dins el tema del blues que fins i tot en compon: com a botó de mostra en 
tenim un en el programa d’avui. 

Tot i ser una persona amb una agenda carregada d’actuacions, la Big Mama 
ha dedicat temps i esforç per oferir-nos els comentaris que teniu a les mans 
explicant-nos d’una manera breu i clara la naixença del blues, el ragtime i el 
jazz, el seu desenvolupament i una breu ressenya de les seves principals figures. 

També s’ha encarregat de traduir les cançons de l’anglès, perquè les tingueu 
en edició bilingüe com fem habitualment. 

* Josep M. Espinàs i Jaume Cabré, el segon dia.
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L’acompanya al piano l’Ignasi Terraza, un professional consumat dins el 
món del jazz, fins a tal punt que l’any 1991 guanyà, juntament amb el gui-
tarrista nord-americà Dave Mitchell, el primer premi del Concurso Interna-
cional de Jazz de Getxo, en la modalitat de grups, i enregistrà a continuació un 
primer disc. Ha tocat en formacions tan conegudes a casa nostra com La 
Locomotora Negra i La Vella Dixieland. 

L’any 1993 enregistra un segon disc amb la col·laboració de dos músics 
coneguts internacionalment: Ralph Lalama i Jim Leff. No podríem, doncs, estar 
millor servits per a una primera sessió de blues en aquesta sala. 

Canviant per un moment de tema, no voldria acabar aquesta presentació 
sense esmentar dues pèrdues importants que hem sofert al poble d’ençà de l’úl-
tim concert: la primera, la del Ton Colom, una persona de les més entranyables, 
col·laboradora desinteressada d’una colla d’entitats, algunes d’elles benèfiques, 
sempre amb un somriure permanent i vital als llavis, que ens ha deixat tan sob-
tadament com prematura. 

Pocs dies més tard se n’anava el Sr. Josep Altarriba, director del teatre del 
poble en la meva infantesa, persona d’una vasta cultura que ens enriquia mit-
jançant actes, conferències, consells... Li quedaven tantes coses per oferir-nos 
encara! 

En aquest moment voldria dedicar un dolgut record per a tots dos, que segu-
rament compartireu els vilatans aquí presents. 

Després, us oferirem el refresc habitual, que farem en el jardí. No caldrà, 
doncs, plegar cadires. 

I ara, entrant ja dins el món del blues, amb tots nosaltres:  

Big Mama i Ignasi Terraza. 

 
 



 

BIG MAMA 
Veu i guitarra 
 
Montserrat Pratdesaba neix a Sant 
Quirze de Besora l’any 1963. Co-
mença a dedicar-se professionalment 
al blues l’any 1989, a la Cova del 
Drac, d’on rep el sobrenom de «Big 
Mama» per part dels seus amics. 

Pel març del 1990 aplega una sèrie 
de músics en un estudi de gravació, 
amb els quals enregistra una sessió 
que dura una tarda.  D’aquella grava-
ció, en fa una maqueta amb el nom 
de Blues Reunion i presenta el grup al 
Festival de Blues de Cerdanyola. 

L’any 1991 canvia el nom del 
grup per Big Mama & The Blues Mes-
sengers i enregistra un disc que mai no 
s’edita. Després dels Jocs Olímpics 
canvia la formació de The Blues Mes-
sengers i no és fins al març del 1993 

que en sorgeix una formació ben 
consolidada, amb la qual enregistra el 
seu primer disc, en directe, a La Boîte 
de Barcelona. 

Actualment acaba de gravar un 
disc acústic a la Sala Paper de Música 
de Capellades, juntament amb Víctor 
Uris, de l’Harmònica Coixa Blues Band, 
i amb el guitarrista Amadeu Casas. 

Ha participat en diversos festivals 
de blues i jazz arreu d’Espanya, entre 
els quals es poden destacar els de 
Terrassa, Cerdanyola, Barcelona, Ma-
drid, Santiago de Compostel·la, Get-
xo, Bilbao, Castelló, etc., i també a 
França, al Segon Festival Internacio-
nal de Blues de Lisieux (Normandia). 

Ha col·laborat amb molta gent 
tant en enregistraments com en con-
certs, però de tots ells en vol destacar 
l’estreta col·laboració que va fer amb 
l’Harmònica Coixa Blues Band de 
Mallorca durant més de dos anys, dei-
xant-ne un disc com a testimoni: 
Walking Blues. 

I N T È R P R E T S



IGNASI TERRAZA 
Piano 
 
Neix a Barcelona l’any 1962. Estu-
dia piano en el Conservatori Supe-
rior de Música amb Antoni Besses. 

Des de molt jove ja és un músic 
professional de jazz. Toca en trios, 
quartets, quintets i, també, en for-
macions més grans com La Loco-
motora Negra i La Vella Dixieland. 
Un dels grups més coneguts d’a-
quella època va ser Hot Swing, que 
es va formar l’any 1984, grup amb 
el qual participa en diversos festivals 
de jazz durant els tres anys que va 
durar la banda. 

Actualment és pianista de diverses 
formacions, entre les quals cal desta-

car Barcelona Hot Seven, New Or-
leans Rag Band, Dixie Drac Band, 
etc. 

L’any 1991 participa en el Fes-
tival Internacional de Jazz de Get-
xo, juntament amb el guitarrista 
nord-americà Dave Mitchell, i gua-
nya el primer premi del concurs de 
grups. D’aquesta experiència surt un 
disc i una gira pels festivals de jazz 
més importants d’Espanya. 

L’any 1993 enregistren un segon 
disc que titulen Shell Blues, on col·la-
boren dos músics coneguts interna-
cionalment: Ralph Lalama (saxo 
tenor) i Jim Leff (trombó). 

Ignasi Terraza ha acompanyat al 
piano nombrosos cantants i instru-
mentistes espanyols i estrangers.
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PREÀMBUL 

 
L’any 1492, es descobreixen oficial-
ment les Amèriques. Poc temps des-
prés una allau d’europeus inicia un 
procés de colonització de les noves 
terres. 

Després de la massacre dels indí-
genes comença el tràfic d’africans. 
Els supervivents de les llargues tra-

vessies per l’Atlàntic són venuts com 
a esclaus per treballar les noves terres 
conquerides. 

Els criteris de selecció d’aquests 
esclaus varien segons la denominació 
d’origen del comprador. Per exem-
ple: a les Amèriques del Sud i Cen-
tral, on dominen majoritàriament els 
espanyols i els portuguesos, compren 
pobles sencers d’africans, i aquests 
poden mantenir la seva cultura i les 

COMENTARI MUSICAL*

«En aquest lloc, som carn –deia–. Carn que plora i que riu, carn que balla amb els peus des-
calços a l’herba. Estimeu-la. Estimeu-la intensament. Enllà no estimen la vostra carn, la 
menyspreen. No estimen els vostres ulls, us els voldrien arrencar. No estimen la pell de la 
vostra esquena. Enllà l’escorxen. I, oh poble meu, no estimen les vostres mans. Només les 
utilitzen, les lliguen, les fermen, les tallen i les deixen buides. Estimeu les vostres mans! 
Estimeu-les. Aixequeu-les i beseu-les. Toqueu a d’altres amb elles, aplegueu-les amb d’al-
tres, acaroneu-vos el rostre amb elles, car enllà tampoc no estimen el vostre rostre. Vosaltres 
heu d’estimar-lo, vosaltres! I no, no estimen la vostra boca. Enllà, la veuran trencada i tor-
naran a trencar-la. No faran cas d’allò que digueu amb ella. No sentiran allò que crideu 
amb ella. Us arrabassaran allò que hi poseu dins per nodrir el vostre cos i us donaran sobra-
lles, no estimen la vostra boca. Vosaltres heu d’estimar-la. Estic parlant de la carn. Carn que 
cal estimar. Peus que necessiten descansar i ballar, esquenes que necessiten recolzament, 
espatlles que necessiten braços, braços forts us dic. I, oh poble meu, enllà, escolteu-me bé, 
no estimen el vostre coll sense dogal i recte. De manera que heu d’estimar el vostre coll, 
cobrir-lo amb la vostra mà i amanyagar-lo, mantenir-lo dreçat. I les vostres entranyes, que 
s’estimarien més de gitar-les als porcs, heu d’estimar les vostres entranyes. El fetge fosc... esti-
meu-lo, estimeu-lo, i estimeu també el vostre cor apallissat i bategant. Més que els ulls o els 
peus. Més que els pulmons que mai no han alenat aire lliure. Més que el vostre ventre que 
conté la vida i més que les vostres parts donadores de vida, escolteu-me bé, estimeu el vostre 
cor. Perquè aquest és el preu. 

Sense afegir ni un mot, Baby Suggs s’alçava i dansava amb el seu maluc torçat la resta del 
que li quedava per dir al seu cor, mentre que els altres obrien la boca i l’emplenaven de 
música. Llargues notes mantingudes fins que l’harmonia per a quatre veus era prou perfecta 
per a la seva carn profundament estimada.» 

 
(Fragment extret de la novel·la Beloved, de l’escriptora Toni Morrison, premi Nobel de Literatura del 
1993).

* Autora: MONTSERRAT PRATDESABA, BIG MAMA.



seves tradicions. Però a l’Amèrica del 
Nord, colonitzada bàsicament per 
anglesos, francesos i també per alguns 
espanyols, prefereixen d’alienar total-
ment els esclaus, escampant per diver-
ses plantacions la gent procedent dels 
mateixos pobles africans. D’aquesta 
manera pretenen d’evitar possibles 
revoltes. 

Així doncs, a l’Amèrica del Nord, 
en una mateixa zona conflueixen 
homes i dones esclavitzats, proce-
dents de llocs molt diferents. I gaire-
bé ningú no parla la mateixa llengua 
ni té cap mena de tradició comuna. 

Però l’alienació forçada d’aquests 
individus i el tracte infrahumà que 
reben fan que del sofriment sorgeixi 
un vincle. I aquest vinvle comença a 
manifestar-se com a una nova tradi-
ció. I ho fa a través de la forma més 
elemental de l’expressió anímica: 
mitjançant la música. 

Paradoxalment, aquesta música els 
produeix una reacció «revitalitzado-
ra», per la qual cosa els «amos» els 
permeten de cantar, ja que obtenen, 
així, més producció. 

Amb el temps, aquells esclaus i els 
seus descendents van haver d’apren-
dre el llenguatge dels seus domina-
dors. L’estímul era la brutalitat. 

També se’ls va imposar la religió, 
cristiana en alguns casos, i en d’altres 
ja més especialitzada, com la baptista 
o la metodista. Es feien celebracions o 
misses, on es cantaven alguns textos 
bíblics. D’aquí sorgiren els primers 
cants espirituals. Els aplegats a la 

cerimònia es confabulaven a través 
d’aquells cants, donant-hi una sego-
na interpretació: la de l’esperança d’a-
lliberar-se de l’esclavitud. Els esclaus 
que vivien més pròxims a les grans 
mansions (Big Houses) van ser els més 
influenciats per la religió, mentre 
que els qui habitaven a les parts més 
allunyades de les plantacions no en 
van rebre tant l’influx. 

Així doncs, van coexistir durant 
molts d’anys els cants espirituals amb 
els cants de treball, que tant podien ser 
individuals com col·lectius. Tenien 
com a particularitat que eren molt 
repetitius, un fet condicionat per l’a-
nalfabetisme: a base d’anar repetint 
les cançons, era possible recordar-les. 

Alguns «amos» eren més tolerants 
que no pas d’altres, sobretot els fran-
cesos. Acostumaven a adoptar els fills 
que solien tenir de dones esclaves. I 
els donaven una certa educació. Al-
guns d’ells aprenien música, la música 
europea. Però la seva forma d’inter-
pretar-la era molt més rítmica i sin-
copada. S’acostumaven a escriure en 
partitures aquelles melodies que eren 
una barreja de l’escola europea amb 
la forma d’execució innata d’aquells 
nous músics. Aquest gènere, precur-
sor del jazz, se’n digué rag-time. 

Després de la guerra de Secessió 
nord-americana (1861-1865), quan 
s’aboleix l’esclavitud i els negres 
obtenen els drets civils, molts d’a-
quells músics viuen a Nova Orleans, 
un port comercial ple de locals de 
diversió, on es reuneix gent de tot el 
món. Allà poden començar a viure 
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amb independència, tocant al carrer 
(en les marching bands) i en els clubs. 
A aquests mestissos privilegiats, se’ls 
va anomenar «criolls», i ells mateixos 
van distanciar-se dels negres que 
seguien relegats a treballar a les plan-
tacions. En aquell paradís de la plu-
ralitat, els criolls s’identificaren com 
els creadors del jazz. 

Per a la majoria de la població ne-
gra del sud dels Estats Units, el fet de 
l’abolició de l’esclavitud no va supo-
sar un gran canvi. La guerra de Se-
cessió s’havia basat en la declaració 
dels drets humans per tal d’obtenir 
dels aristòcrates del sud la mà d’obra 
barata per a les indústries del nord. 
Però aquests terratinents no estaven 
disposats a renunciar-hi i van comen-
çar una sèrie d’accions de represàlia: si 
algun treballador negre volia marxar 
al nord, ho havia de fer d’amagat; si el 
descobrien, el linxaven. 

Les persecucions de la població 
negra, que fugia per tal d’escapar d’a-
quella situació, no van servir per ter-
roritzar-los a tots. Van ser molts els 
que aconseguiren d’arribar a les ciu-
tats del nord, on, ben aviat, engruixi-
ren la massa obrera que necessitaven 
aquelles fàbriques en plena època de 
revolució industrial. 

Aquells negres descendents dels 
esclaus van proporcionar la majoria 
de la mà d’obra als tres sectors de la 
població activa: 
  — Sector primari. 

Eren els agricultors, productors 
de les matèries primeres que 
s’elaboraven a les indústries. 

  — Sector secundari. 
Molts d’ells eren obrers de les 
fàbriques. 

  — Sector terciari. 
La construcció de les vies de 
ferrocarril i de carreteres va ser 
feta per aquells homes. 

En alguns casos, era fruit dels tre-
balls forçats que van haver de fer en 
passar pel presidi. 

Així doncs, de les plantacions a 
les vores del Mississipí fins a tots els 
punts de la geografia dels Estats Units, 
es va estendre, juntament amb aquells 
homes i dones, la música que proce-
dia del sofriment d’ells i dels seus 
avantpassats: el blues. 

Alguns llibres estableixen l’any 
1902 com a data orientativa per fixar 
uns orígens al blues i assenyalen Ma’ 
Rainey (The Mother of the Blues) com 
la persona que en va deixar constàn-
cia. Si fou aquell any o si va ser 
abans, no ho podem pas testimoniar. 

El primer enregistrament d’un 
blues s’esdevingué en el 1920, per 
Mammie Smith, i es titulà Crazy 
Blues. 

Durant aquells anys van posar-se 
de moda els anomenats race records, 
que eren discos enregistrats per mú-
sics negres i destinats a un públic ne-
gre. La majoria d’aquells discos eren 
de blues. 

El blues va mantenir el seu públic 
fidel fins als anys cinquanta, però amb 
el naixement del rock-and-roll als 
Estats Units, va quedar arraconat. A 
Europa, però, després de la Segona 



Guerra Mundial, va començar a des-
cobrir-se. Alguns soldats americans 
l’havien «portat» i van deixar-ne la 
influència. 

Europa va ser el recer del blues 
després de mitjan segle. Molts blues-
men i blueswomen (aquest és el nom 
que es dóna als homes i les dones, 
respectivament, que canten i/o to-
quen blues) ja havien deixat de tocar 
en concerts i treballaven fent els ofi-
cis més diversos quan van tornar a 
recuperar les seves cançons i a fer 
gires europees. 

Actualment el blues s’ha difós ar-
reu del món i, malgrat que és una 
música no gens comercial, té molts 
adeptes i seguidors. 

 
BLUES 

 
«Faré del meu cant 

 un poema de paraules 
retallat a mida  

de qui pugui valdre. 
 

Deixaré que tot  
sigui tal com ara 

envellint de temps 
nodrint-se de gana. 

 
Diré sense dir  

allò que hom amaga 
rere el fons d’uns ulls  

eixuts de mirada.» 
BIG MAMA 

ELS PIONERS 
 

Ben poques referències tenim de la 
música negra anterior al nostre segle. 
Alguns cants populars s’han mantingut 
gràcies a la tradició oral. D’altres, per 
causa del treball de recopilació d’alguns 
músics encuriosits, que de vegades s’a-
propiaven d’aquelles cançons, tot sig-
nant-les com a pròpies. Tot i així, hi ha 
un gènere que s’ha mantingut fins als 
nostres dies gràcies al fet que els seus 
autors en deixaven constància mitjan-
çant partitures: el ragtime. 

 
SCOTT JOPLIN 

 
Va ser pianista i el més important de 
tots els compositors de ragtime. En 
va escriure uns 50, el primer dels 
quals, que li va proporcionar un 
gran èxit, va ser Maple leaf rag. Molts 
dels seus ragtimes van ser tocats per 
pianoles, que solien funcionar més 
ràpides d’allò que l’autor volia per 
tal d’utilitzar-se com a música de 
ball. Aquesta mecanització, malgrat 
la dinàmica de l’execució, va con-
tribuir enormement a popularitzar 
aquest gènere. En els nostres dies, 
un dels ragtimes més coneguts de 
Scott Joplin ens ha arribat gràcies a 
la indústria cinematogràfica i és The 
Entertainer, de la pel·lícula El Golpe. 
(The Sting, de George Roy Hill). 
 
El jazz fou un estil de música negra que, 
a les acaballes del segle passat, va florir a 
la ciutat de Nova Orleans. Com a barre-
ja de les cultures africana i europea (te-
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nint el ragtime com a fons), després de la 
guerra de Secessió es va convertir en una 
música portaveu de la llibertat. La impro-
visació n’era l’expressió. 

 
FERDINAND «JELLY ROLL» 

MORTON 
 

Es va autoproclamar «l’inventor del 
jazz». Pel seu caràcter extravagant i per 
la seva ambició, els seus contempora-
nis el van titllar de vulgar i pompós. 
Ningú no nega, però, el seu talent 
com a pianista, compositor, arranja-
dor i líder de grans bandes. 
 
L’any 1877, Thomas A. Edison va in-
ventar el fonògraf. Van passar uns quants 
anys abans no es va desenvolupar el pri-
mer prototip en un model més pràctic i 
comercial. A principis del segle XX, ja hi 
havia algunes companyies dedicades a la 
producció tant de fonògrafs com de discs. 
Però no va ser fins a l’any 1920 que es 
va enregistrar el primer disc de blues. La 
protagonista n’era Mammie Smith amb 
la cançó Crazy Blues, que va fer vendre 
a la companyia Okeh Records més de 
100.000 còpies. Amb ella comencen els 
anomenats race records (discos fets amb 
músics negres i per a un públic exclusiva-
ment negre). 

 
GERTRUDE MA RANEY 

 
Ha estat considerada The Mother of 
the Blues (La mare del blues). Va néi-
xer i va treballar des de molt jove en 
una mena de parada ambulant on 

tant ella com la seva família es dedi-
caven a l’entreteniment, anant de 
poble en poble i cantant vestigis 
d’antics vodevils barrejats amb els 
primers sons de blues. Tant ella com 
Bessie Smith van començar a enre-
gistrar discs l’any 1923 i van aportar 
el so de l’autèntic blues de les classes 
treballadores del sud, en contrast amb 
els blues que eren enregistrats en 
aquells dies per d’altres cantants de 
les ciutats. 

 
BESSIE SMITH 

 
Filla d’una família de 7 germans, va 
quedar òrfena als set anys i, per tal de 
sobreviure, va cantar pels carrers a 
canvi de caritat. Va entrar a treballar 
de molt jove en un xou ambulant on 
també treballava Ma Rainey, la qual 
li va fer de mentora. L’any 1923 
enregistra Downhearted Blues i obté 
un gran èxit de vendes, convertint-se 
en l’emperadriu del blues (The 
Empress). L’any 1929, amb el crac de 
Wall Street, la crisi va afectar molt 
fort tota la indústria del show busi-
ness. Bessie, que sempre havia malba-
ratat els seus guanys en diversions de 
tota mena, va gairebé arruïnar-se. Uns 
quants anys després, quan decideix 
tornar a fer gires pel sud, té un acci-
dent en el qual perd la vida, dessag-
nant-se. Entorn de la seva mort va 
aixecar-se un mite: el d’una pobra 
dona que havien deixat morir ago-
nitzant pel fet de ser negra. La seva 
tomba no va tenir làpida fins força 
anys després, quan Janis Joplin i una 



associació de dones negres de Fila-
delfia en van adquirir una. A l’epitafi, 
hi diu: 

«La cantant de blues més gran del món 
que mai no deixarà de cantar». 

 
Arran del gran èxit dels race records, 
la indústria fonogràfica va decidir de cer-
car nous talents. Improvisant estudis de 
gravació en habitacions d’hotels, van en-
registrar-se nombrosos cantants que, 
acompanyant-se només d’una guitarra, 
tenien l’esperança que l’èxit dels seus 
blues els salvés de la misèria. Molts 
d’ells procedien del camp, i no fa gens 
estrany que la majoria fossin homes, atès 
que la dona mantenia una posició rele-
gada a criar nombrosos fills i a mantenir 
la llar. 

Aquestes gravacions solien durar una 
sessió i, si se’n feia un disc i tenia èxit, 
el bluesman era considerat un artista. 
Així doncs, es reconeixia la vàlua d’un 
bluesman per la seva capacitat de 
comunicació amb l’audiència. 

 
Texas 

 
BLIND LEMON JEFFERSON 

 
Havent nascut cec i negre a finals del 
segle passat en una zona rural de 
Texas, i portant el sobrenom de «Lli-
mona cega», aquell nen va aprendre a 
tocar la guitarra i als tretze anys ja 
tocava i cantava per fer ballar a la 
gent. Als vint anys va traslladar-se a 
Dallas, on va treballar i va formar 
una família. Però no s’hi va quedar 

permanentment car viatjà per moltes 
regions, especialment pel Delta del 
Mississipí, tot enriquint el seu parti-
cular estil de tocar blues. Ens han 
quedat unes 100 cançons que va 
enregistrar entre el 1926 i el 1930, 
fins que va morir congelat a Chica-
go, segons que sembla després d’ha-
ver patit un atac de cor. Els qui el 
van conèixer han dit d’ell que era 
una gran persona, a més de ser un 
gran geni. 

 
SAM LIGHTNIN’ HOPKINS 

 
Va néixer i va viure al camp fins als 
vint anys, que va ser quan es traslladà 
a Houston. Malgrat fer gires arreu 
del món, la seva veu profunda i la 
seva manera de tocar la guitarra van 
ser fidels als seus orígens: el món 
rural. Quan tenia vuit anys va tocar 
al costat de Blind Lemon Jefferson, 
el qual  l’animà a seguir, i així ho va 
fer fins a la fi dels seus dies. 

 
T-BONE WALKER 

 
Va ser un innovador en la forma de 
tocar la guitarra i se li atribueix la res-
ponsabilitat que tota una generació 
de guitarristes seguís els seus passos 
electrificant les seves guitarres. Així 
com el seu estil és únic, també ho era 
la seva forma de penjar-se la guitarra: 
gairebé horitzontal respecte del seu 
cos. Gran compositor i cantant, un 
dels blues més populars i coneguts és 
el seu I call it Stormy Monday. 
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LOUISIANA 
 

LONNIE JOHNSON 
 

Cantant i guitarrista, va sobressortir 
gràcies a la seva gran habilitat tocant 
la guitarra. La forma sofisticada amb 
què entenia les harmonies li va per-
metre de transcendir barreres estilís-
tiques i de tocar tant blues com jazz 
amb els millors músics que tingué 
com a contemporanis. 

 
LEADBELLY 

 
Malgrat haver nascut a Louisiana, va 
créixer a Texas. Va ser un home físi-
cament gros i fort, d’un geni incon-
trolable, a conseqüència del qual 
passà força anys a la presó. Contrari 
a la segregació, tenia un odi visceral 
als blancs i ho reflectia en les seves 
cançons. Tot i això, els darrers anys 
de la seva vida els passà oferint con-
certs a tot tipus de públic, la majoria 
de les vegades a una audiència blanca 
encuriosida per la música folk dels 
negres americans. 

 
MISSISSIPÍ 

 
CHARLIE PATTON 

 
Va ser un dels més importants, in-
fluents i inventius bluesmen del Delta. 
Es considerava a si mateix més un 
animador que no pas un sentimenta-
lista, fent dels seus xous un espectacle 
divertit i distès. 

BIG BILL BROONZY 
 

Va ser el músic més prolífic, quant a 
enregistraments, de tots els bluesmen 
tradicionals. Malgrat que els seus orí-
gens el situen al Mississipí, l’estil de 
tocar la guitarra de B. B. Broonzy és 
molt més versàtil que no pas l’estil del 
Delta, caracteritzant-se pel seu finger-
picking i per la influència del ragtime. 

 
ROBERT JOHNSON 

 
Ha estat el més mitificat de tots els 
bluesmen. Sense gaire habilitat tocant 
la guitarra, va desaparèixer un quant 
temps i, en tornar, en tenia un gran 
domini. La superstició va atribuir-ho 
al fet que havia fet un pacte amb el 
diable. Va morir molt jove, essent la 
seva mort un misteri, però, tot i així, 
ens va deixar un llegat de 29 cançons 
enregistrades. 
 
El Delta del Mississipí va ser una regió 
selvàtica fins a l’any 1835, quan, amb 
l’expansió de la producció de cotó, cal-
gueren més terres per a conreu. Esde-
vingué un sòl molt fèrtil pel fet que les 
inundacions del riu hi havien dipositat, 
any rere any, gran quantitat de sedi-
ments. 

Després de la guerra de Secessió, molts 
homes i dones negres lliures van emigrar 
cap a aquelles terres per tal de conrear-hi 
els camps. Però les taxes que havien de 
pagar als propietaris moltes vegades su-
peraven els beneficis de les collites. Alguns 
van marxar a les grans ciutats, entre ells 
també molts músics. 
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ORÍGENS: EL DELTA 
DESTÍ: CHICAGO 

 
ELMORE JAMES 

 
Seguidor de l’estil de Robert John-
son, però amb la guitarra electrifica-
da, va ser el creador del so Chicago. 
De l’energia amb què feia lliscar el 
bottleneck sobre les cordes de la guitar-
ra, n’aconseguia fer-les xisclar, carre-
gant de força els espais que la seva veu 
agressiva deixava. L’atmosfera que 
creava Elmore James amb els seus 
blues era d’autèntica passió i nervi. 

 
HOWLIN’ WOLF 

 
Howlin’ Wolf era un gegant que to-
cava l’harmònica i la guitarra, i que, 
mentre cantava, feia un lament com 
l’udol d’un llop solitari. Aquell home 
enorme, de veu rasposa, seguia a Chi-
cago amb la línia de Charlie Patton, 
tot convertint-se en un dels pilars del 
blues d’aquesta ciutat.  

 
MUDDY WATERS 

 
És potser el més conegut de tots. 
Tenia una gran visió per envoltar-se 
sempre de músics de molt talent i és 
sabut que de les seves bandes han 
sorgit grans figures. Amb una veu 
profunda, quasi hipnòtica, captivava, 
com una serp a punt de fer presa, l’a-
tenció de l’auditori. A ell se li atri-
bueix el so típic de l’estil South Side 
de Chicago. 

WILLIE DIXON 
 

Contrabaixista i cantant, era l’home 
que estava a l’ombra de Howlin’ Wolf 
i de Muddy Waters. Tocava i compo-
nia per a ambdós, mantenint amb 
diplomàcia la seva postura intermèdia 
davant la forta rivalitat que entre 
aquells existia. Ha estat potser un dels 
més grans compositors de blues. 

 
Actualment s’atorga un premi anual als 
més reconeguts músics de blues de cada 
temporada. Aquest premi rep el nom de W. 
C. Handy i és en honor de William 
Christopher Handy (Florence, Alabama, 
1873 - Nova York, 1958) i a la seva tasca 
com a editor. Va publicar llibres dedicats al 
blues, als espirituals negres i als composi-
tors negres. També va ser un gran composi-
tor, i d’ell és el popular Saint Louis Blues. 

Els cants espirituals negres eren càntics 
inspirats en els textos bíblics. Però, a mesu-
ra que van passant els anys, noves cançons 
van engruixint el repertori, i nous compo-
sitors van creant nous himnes. També hi 
afegeixen instrumentació per fer un acom-
panyament. D’aquesta evolució del cant 
negre-espiritual, se’n diu música gospel. 

La cantant per excel·lència d’aquesta 
música ha estat Mahalia Jackson. 

 
MAHALIA JACKSON 

 
Profundament creient, va cantar fins 
poc abans de morir amb la convicció 
de contribuir a difondre la fe en el 
Senyor. Humil i senzilla, més aviat 
tímida i introvertida, obria, però, el 
seu cor a l’auditori mentre cantava. La 
seva veu de contralt, reblida de sensi-
bilitat, no té cap imitació possible.



CANÇONS DEL PROGRAMA 

PRIMERA PART

        Amazing grace                       
           
          Amazing grace!                                
          how sweet the sound                          
          that saved a wretch like me!                
          I once was lost                                 
          but now I’m found,                           
          I was blind                                      
          but now i see.                                   
           
          It was grace that taught                      
          my heart to fear                                
          and grace my fears relieved.                 
          How precious                                   
          did that grace appear                          
          the hour                                          
          I first believed!                                  
 
          Though many dangers                       
          toils and snares                                 
          I have alredy come.                           
          This grace has brought me                  
          save thus far                                    
          and grace                                        
          will lead me home. 

 
        He’s got the whole world         
           
          He’s got the whole world               
          in his hands.                                   
           
          He’s got you and me, brother,         
          in his hands.                                   
 
          He’s got the little petty baby           
          in his hands.                                   
 
          He’s got everybody here,                
          in his hands.                                  

Sorprenent gràcia 
 
Sorprenent gràcia! 
Que dolç és el teu so 
que ha salvaguardat un desgraciat com jo! 
Abans em sentia perdut, 
però ara m’he trobat, 
estava encegat, 
però ara hi veig. 
 
Va ser el perdó el que va alliçonar 
el meu cor a témer 
per després dissipar els meus temors. 
Que sublim 
aparegué aquesta gràcia 
en el moment mateix 
en què vaig creure-hi! 
 
Malgrat molts perills, 
esforços i paranys, 
he aconseguit sobreviure. 
Aquesta gràcia m’ha mantingut 
estalvi fins ara 
i la gràcia 
em portarà a recer. 

 
Ell sosté el món sencer 
 
Ell sosté el món sencer 
a les seves mans. 
 
Ell ens té a tu i a mi, germà, 
a les seves mans. 
 
Ell sosté el petit infant 
amb les seves mans. 
 
Ells ens té a tots els que som aquí, 
a les seves mans. 
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    God bless the child                      
 
     Them that’s got shall get                         
     them that’s not shall loose                        
     so the Bible said                                    
     and it still is news.                                 
     Mama may have,                                   
     papa may have,                                     
     but God bless the child                            
     that’s got his own!                                  
     That’s got his own!                                 
      
     Yes the strong gets more                           
     while the weak ones fade.                        
     Empty pockets don’t                               
     ever make the grade.                               
     Mama may have...                                  
 
     When you get money                             
     you get lots and lots of friends                   
     crowdin’ around your door.                       
     But when your money’s gone                    
     you don’t have no friend                          
     anymore.                                               
 
     Rich relations give                                  
     crust of bread and such                            
     you can help yourself                              
     but don’t take too much!                          
     Mama may have... 

 
    When de saints go marchin’ in     
 
     When the saints go marchin’ in,                 
     when the saints go marchin’ in,                  
     I wanna be in the number                         
     when the saints go marchin’ in.                  
 
     When the sun refuses to shine,                   
     when the sun refuses to shine,                   
     I wanna be in the number                        
     when the saints go marchin’ in                  

Que Déu beneeixi els infants 
 
«El que és teu tindràs, 
i el que no, ho perdràs.» 
Ho diu la Bíblia 
i encara són paraules vigents. 
La mare pot tenir, 
el pare pot tenir, 
però que Déu beneeixi els infants 
pel seu propi bé! 
Pel seu propi bé! 
 
Els forts cada cop tenen més 
mentre els més pobres flaquegen. 
Unes butxaques buides 
no sempre et classifiquen. 
La mare pot tenir... 
 
Mentre tens diners 
tens moltes i moltes «amistats» 
al teu voltant. 
Però quan no tens ni un ral 
no tens cap amic 
mai més. 
 
Les relacions amb els rics et donen 
rosegons de pà 
que et poden ajudar 
però no n’agafis massa! 
La mare pot tenir... 

 
Quan els sants passin desfilant 
 
Quan els sants passin desfilant, 
quan els sants passin desfilant, 
també jo vull ser a la cua 
quan els sants passin desfilant. 
 
El dia que el sol es negui a lluir, 
el dia que el sol es negui a lluir, 
també jo vull ser a la cua 
quan els sants passin desfilant. 

Piano stride 
 
El mestre Ignasi Terraza farà una mostra d’improvisació d’un estil de tocar 
el piano que es popularitzà a principis de segle i que, literalment, vol dir 
«tocar el piano a gambades».



Careless love  
 
Love, oh love, careless love  
don’t you see what careless love will do?  
 
Don’t you see what careless love will do?  
Make you love someone that don’t love you.  
 
Don’t never drop a stranger out from  
your door  
he might be your best friend  
you don’t know!  

 
Downhearted blues  
 
Gee, but it’s hard to love someone  
when that someone dont’t love you.  
I’m so disgusted 
heartbroken too,  
I’ve got those downhearted blues.  
 
Once I was crazy ’bout a man
he mistreated me all the time.  
The next man I get  
he’s  got to promise me  
to be mine,  
all mine!  
 

     Trouble, trouble,                                     
     I’ve had it all my days.                           
     It seems like trouble’s                              
     going to follow me to my grave!                  
      
     Say, I ain’t never loved                            
     but three men in my life:                         
     it was my father, brother,                          
     and the man who wrecked my life!              
 
     Trouble, trouble,                                     
     I’ve had it all my                                   
     It seems like trouble’s                              
     going to follow me to my grave!                 

Amor negligent 
 
Amor, oh amor, amor negligent, 
no veus el que l’amor negligent pot fer? 
 
No veus el que l’amor negligent pot fer? 
Et pot fer estimar algú que no t’estimi. 
 
Mai no despatxis cap estrany que truqui 
a la teva porta 
podria ser el teu millor amic 
mai no es pot saber! 

 
Blues del descoratge 
 
És molt dur estimar algú 
quan aquest algú no t’estima. 
Estic ben fastiguejada 
i amb el cor ben destrossat, 
tinc el blues del descoratge. 
 
Vaig estar molt boja per un home, 
i ell sempre m’estava maltractant. 
El meu proper home 
abans m’haurà de prometre 
que només serà per a mi, 
tot meu! 
 
Problemes i més problemes, 
jo sempre n’he tingut, 
Em fa l’efecte que fins i tot 
em seguiran a la fossa! 
 
Només he estimat 
tres homes durant la meva vida: 
han estat el pare, mon germà, 
i l’home que m’amargà l’existència! 
 
Problemes i més problemes, 
jo sempre n’he tingut. 
Em fa l’efecte que fins i tot 
em seguiran a la fossa! 

Maple leaf rag                                El ragtime de la fulla d’auró 
 
Aquest ragtime, escrit originalment per a piano, va ser el primer que donà 
èxit al famós compositor d’aquest estil Scott Joplin. 
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     The nearness of you                         
 
     It’s not the moon that incites me                     
     baby that thrills and delights me,                    
     Oh, no,                                                    
     it’s just the nearness of you.                           
 
     It’s not your sweet conversation                       
     baby, that disturbs my imagination,                 
     Oh, no,                                                     
     it’s just the nearness of you. 
      
     When you’re in my arms                              
     I can feel you so close to me                          
     all of my wildest dreams                               
     baby come true,                                          
     yes they do!                                                
 
     It’s not your sweet conversation                       
     baby, that disturbs my imagination,                 
     Oh, no,                                                    
     it’s just the nearness of you!                            

 
     There ain’t nobody’s business,            
    if I do 

     If I should take the notion                            
     to jump out in the ocean,                              
     there ain’t nobody’s bizness, if I do.                  
 
     If I dislike my lover                                     
     and I leave him for just another,                     
     there ain’t nobody’s bizness, if I do.                  
 
     If I should get the feeling                              
     to dance up on the ceiling,                             
     there ain’t nobody’s bizness, if I do.                  
 
     If I go to church on sunday                           
     then cabaret on monday,                               
     there ain’t nobody’s bizness, if I do.                 

La teva proximitat 
 
No és la lluna la que m’incita, 
la que m’emociona i em delita. 
Oh, no, 
és la teva proximitat. 
 
No és la teva afable conversació 
la que em destorba la imaginació. 
Oh, no, 
és la teva proximitat. 
 
Quan ens abracem 
puc sentir-te molt a la vora, 
totes les meves fantasies més desbocades 
es fan realitat, 
sí, es fan realitat! 
 
No és la teva afable conversació 
la que em destorba la imaginació. 
Oh, no, 
és la teva proximitat! 

 
No passa res, si ho vull fer 
 
Quan per caprici m’agafarà 
de capbussar-me a l’oceà, 
no passa res, si ho vull fer. 
 
Si el meu amant no em satisfà 
i per un altre l’he de canviar, 
no passa res, si ho vull fer. 
 
Si de cop em ve la caparrada 
de pujar a ballar a la teulada, 
no passa res, si ho vull fer. 
 
Si el diumenge em veus a missa amb uns 
i amb altres, al cabaret, el dilluns, 
no passa res, si ho vull fer. 



Sweet home Chicago  
 

Come on, baby, don’t you want to go?
Come on, baby, don’t you want to go?
Back to the land of California (?!)  
to my sweet home Chicago.  

 
Let the midnight special...  

 
Well, you wake up in the morning
and hear the ding-dong ring
you go a-marching on the table
see the same damned thing.  
 
Well, it’s on a one table  
knife anf fork and a pan  
and if you say anything about it
you’re in trouble with the men.  

 
 
Let the midnight special  
shine your lights on me.  
Let the midnight special  
shine your lights on me.  
 
If you ever go to Houston  
man you better walk right  
and you better not stagger  
and you better not fight.  
Sheriff Benson will arrest you
and he’ll carry you down   
and you can bet your bottom dollar
Penitentiary bound.  
 
Let the midnight special  
shine your lights on me.  
Let the midnight special  
shine your lights on me.  
 
Yonder comes Miss Rosie  
tell me how do you know,  
I know her by the apron  
and the dress she wore,  
umbrella on her shoulder  
piece of paper in her hand  
well I heard her tell the captain  
«I want my man!».  
 
Let the midnight special  
shine your lights on me.  
Let the midnight special  
shine your lights on me.

Chicago, la dolça llar 
 
Vinga, nena, no vols venir? 
Vinga, nena, no vols venir? 
Cap a terres de Califòrnia (?!) 
a Chicago, la dolça llar. 

      
Deixa que el tren de mitjanit... 
 
Et lleves pel matí 
i sents el ding-dong de les campanetes de la porta, 
i quan vas cap a la taula 
hi veus la mateixa maleïda «cosa». 
 
Ho tens a la taula 
amb el ganivet, la forquilla i el perol; 
si hi repliques alguna cosa, 
ben segur que tindràs «problemes» 
amb els homes que t’ho han portat. 
 
Deixa que el tren de mitjanit 
m’enlluerni amb els seus fars. 
Deixa que el tren de mitjanit 
m’enlluerni amb els seus fars. 
 
Si mai vas a Houston, 
més val que paris compte, 
més val que no vagis de tort, 
més val que no et barallis amb ningú. 
El xèrif Benson t’arrestarà 
i se t’emportarà al quarter, 
pots jugar-t’hi fins a l’últim dòlar 
que aniràs directe a la Penitenciaria. 
 
Deixa que el tren de mitjanit 
m’enlluerni amb els seus fars. 
Deixa que el tren de mitjanit 
m’enlluerni amb els seus fars. 
 
Per allà ve la Sra. Rosie. 
Digue’m com ho saps. 
Ho sé pel seu davantal. 
pel vestit que porta, 
pel para-sol a l’espatlla 
i pel tros de paper que du a la mà, 
i perquè he sentit dir-li al capità 
«Vull el meu home!». 
 
Deixa que el tren de mitjanit 
m’enlluerni amb els seus fars. 
Deixa que el tren de mitjanit 
m’enlluerni amb els seus fars.

SEGONA PART
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   Johnny, Jim o Jack?               
 
     Avui dormiré ben poc,                        
     veig la lluna en el seu lloc,                   
     i et tinc al meu costat i no sé                
     si ets en Johnny, en Jim o en Jack!         
     Beuré amb tu tota la nit                       
     fins que caigui sobre el llit...!                
     Demà no recordaré                             
     res de tot el que vaig fer.                      
     Tant me fa, t’ho dic ben clar,                
     si ets en Johnny, en Jim o en Jack!          
      
     Un diari al matí                                  
     em fa començar a patir,                       
     i mentre estic menjant                         
     les notícies m’omplen el plat de sang!    
     Vaig cap al supermercat                        
     i et trobo allà ben precintat.                 
     Tant me fa, t’ho dic ben clar,                
     si ets en Johnny, en Jim o en Jack...       
     Tant em fa, t’ho dic ben clar,                
     si ets en Johnny, en Jim o en Jack!          
      
     Quan l’ampolla està mig buida             
     me l’acabo d’un sol cop,                      
     d’un sol cop jo me l’acabo                   
     me l’acabo d’un sol trago!                    
     Whisky sol o whisky amb gel               
     no tinc fetge ni tinc fel                        
     per aguantar                                        
     aquesta manca de paladar!                    
     Tant me fa, t’ho dic ben clar,                
     si ets en Johnny, en Jim o en Jack!          
 
    Basin Street blues                        
      
     Why don’t you come along whith me         
     to the Mississippi?                                 
     We’ll take your boat                               
     to the land of dreams                              
     and steam down the river                         
     down to New Orleans                             
      
     You know the band is here to meet us?       
     Old friends to greet us!                           
     Where all the light and                           
     dark folks meet,                                     
     ’way over younder                                  
     down on Basin Street.                             
      
     Basin Street                                          
     is the street                                           
     where the elite                                       
     always meet in New Orleans.                   

Johnny, Jack or Jim? 
 
I feel I won’t sleep tonight 
up in the sky the moon is shinning bright 
then, what’s that? 
Is it Johnny, Jim or Jack? 
Maybe it’s good a little drinking 
when your mind stops thinking...! 
I’ll fall down on the bed 
completely out of my head. 
But the thing is I don’t care 
if it’s Johnny, Jack or Jim! 
 
As i take lunch in the mornig 
I see misery on T.V. 
«What can I do?» That’s what I think, 
«Oh, babe, doesn’t that stink?» 
Then I go to the supermarket 
and you are there, waiting for me. 
But I don’t care 
if you’re Johnny, Jack or Jim... 
The thing is I don’t care  
if it’s Johnny, Jack or Jim! 
 
Just a half-empty bottle 
it’s enough for me to drink, 
if it’s scotch or if it’s bourbon 
it’s the same damn thing! 
On the rocks or with some soda 
in a short glass or a cup 
I know I’m not a good model 
I love whiskey, that’s enough! 
But the thing is I don’t care  
if it’s Johnny, Jack or Jim! 
 
El blues de Basin Street 
 
Perquè no veniu amb mi 
pel Mississipí? 
Agafarem el vostre bot 
cap a la terra dels somnis 
costejant riu avall 
fins a arribar a Nova Orleans. 
 
No sabeu que la banda ens hi espera? 
Vells amics ens acolliran! 
Allà on es barregen gents 
de pell fosca i clara, 
allà baix, 
a un carrer anomenat Basin. 
 
Basin Street 
és el carrer 
on l’elit 
es troba bé a Nova Orleans.



     Basin Street                                          
     is the street                                           
     where the elite                                       
     always meet 
     in New Orleans,                                   
     the land of the million dreams,                  
     you’ll never know how nice it seems           
     and just how much it really means!            
     I’m glad to be (yes sire)                           
     where wellcome’s free                               
     and dear to me                                      
     that’s why I can’t loose                            
     this Basin Street Blues.                            

 
    Strange fruit                               
      
     Southern trees                                       
     bear a strange fruit,                                
     blood on the leaves                                 
     and blood at the root.                              
     Black body swinging                               
     in the southern breeze.                            
     Strange fruit hanging                              
     from the popular trees.                              
 
     Pastoral scene                                        
     of the galant South,                                
     the bulging eyes                                     
     and the twisted mouth. 
 
     Scent of magnolia                                   
     sweet and fresh,                                     
     and then the sudden smell                        
     of burning flesh!                                     
 
     Here is a fruit                                       
     for the crows to pluck,                             
     for the rain to gather,                              
     for the wind to suck,                               
     for the sun to rot,                                   
     for a tree to drop.                                   
     Here is a strange                                    
     and bitter crop.                                       

 
    You’ve been a good old wagon       
 
     Listen to me daddy                                
     I wanna tell tou                                    
     please, get out of my sight!                       
     I’m gonna picture you                             
     up on this very night.                             
     You had you day                                   
     so don’t sit around in front.                      
                                                               
     

Basin Street 
és el carrer 
on l’elit 
es troba bé 
a Nova Orleans, 
terra de milions de somnis, 
mai no sabreu que bonica em sembla 
ni el que significa per a mi! 
Estic content d’estar (sí, senyor) 
on la rebuda és lliure 
i sincera, 
per això no em puc separar  
d’aquest Basin Street Blues. 

 
Estranys fruits 
 
Dels arbres del sud 
pengen estranys fruits, 
i a les fulles i arrels, 
sang d’un roig brut. 
Un cos negre gronxant-se 
en la brisa del sud. 
Fruits estranys que pengen 
d’arbres sabuts. 
 
Una escena pastoral 
del galantejador sud, 
les boques retortes 
i els ulls boteruts. 
 
Fragància de magnòlia 
fresca i ensucrada, 
i de sobte, la pudor 
d’una carn cremada! 
 
Aquí tenim un fruit 
per al descarnament dels corbs, 
per xopar-se de pluja, 
per al xuclet del vent bord, 
perquè el sol podreixi 
i caigui amb so sord. 
Aquí tenim un estrany 
i agre conror. 

 
Vas ser una bona tartana 
 
Escolta’m, home, 
vull dir-te 
vés-te’n, ja no vull veure’t més! 
T’ho explicaré amb pèls i senyals 
aquesta mateixa nit. 
Tu ja vas tenir la teva època, 
i doncs, què fas aquí assegut davant meu? 
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You’ve been a good old wagon                           
but daddy now you done broke down! 
You’d better go to the head-shrinking man            
and try to get yourself a head overhaul.               
There’s nothing about you                                 
to make a good woman’s fault.
No woman want a clown  
when a real man can be found.
You’ve been a good old wagon  
but daddy now you done broke down!  
 
Now when the sun is shinning
I wanna tell you  
that’s the time to make haze?  
Told you that you’ll need me  
need me for a ready day.  
But when you were young  
you had to run around.. 
You’ve been a good old wagon  
but daddy now you done broke down.  
 
There’s no need to cry, I wanna tell
please don’t make this thing a big toe.
My new man has tought me more about lovin’
that you’ll ever know.  
He’s the king of love  
that’s why I give him a crown,
’cause he’s the real good wagon
daddy and he ain’t broke down!  

 
The blues is alright!  
 
I got a song  
come on to sing!  
And I’m gonna sing it  
just for you.  
If you dig the blues  
I want you to help me singing, too.
I want everybody  
to hear me what I say!:  
the blues is back  
and it’s here to stay!  

 
Because he left me  
he gave me the blues  
and there’s one thing  
I didn’t think I can lose.  
But when the blues cought me  
the blues dropped me to you  
and made me feel  
made me fell greatful and new.   
That’s why I sing:         
Hey, hey, the blues is alright!        

Vas ser una bona tartana, 
però ara estàs ben espatllat! 
Més val que vagis al metge de la «closca» 
perquè t’arregli una mica el seny. 
No és culpa de les senyores, 
tu no funciones bé. 
Cap dona no vol un pallasso 
quan pot tenir un home de veritat. 
Vas ser una bona tartana, 
però ara estàs ben espatllat! 
 
Ara quan el sol està brillant 
vull dir-te: 
són hores de fer certes feines? 
Et vaig dir que em necessitaries, 
que algun dia estaries a punt. 
Però també sé que quan eres jove 
em deixaves i anaves a fer disbauxa fora de casa. 
Vas ser una bona tartana, 
però ara estàs ben espatllat! 
 
No cal que ploris, 
per favor, no en facis un gra massa. 
El meu nou amant m’ha ensenyat més sobre  
                                              [la passió 
del que et puguis imaginar! 
Ell sí que és el rei de l’amor, 
per això li poso una corona, 
perquè és una autèntica tartana 
i no té res espatllat! 
 
El blues està bé! 
 
Tinc una cançó, 
vinga, per cantar! 
La cantaré 
per a tots vosaltres. 
Si us agrada el blues, 
vull que m’ajudeu a cantar, també. 
Vull que tothom  
m’escolti el que dic!: 
el blues ha tornat, 
aquí està, per força temps! 
 
Quan ell em va deixar 
em va donar el blues, 
i això és quelcom 
que mai no em podrà abandonar. 
Però quan el blues em va enganxar 
cap a vosaltres vaig ser llançada, 
em va fer sentir 
plena i renovada. 
 
És per això que canto: 
Ei, ei, el blues està bé! 



RECULL GRÀFIC
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DIARI D’IGUALADA,18 DE JUNY DEL 1994

LA VEU DE L’ANOIA, 
17 DE JUNY DEL 1994



SERRA D’OR, NÚM.  415

AVUI, 17 DE JUNY DEL 1994
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EL DIUMENGE A LA TARDA, EN CANVI,  
EL BON TEMPS HA PERMÈS COMPARTIR EL REFRESC AL JARDÍ



P R O G R A M A      195

 

CONCERT DE QUARTET DE CORDA  
 

Quartet de Corda Naidin 
NATALIA NAIDINA, primer violí 

PETER SIROTIN, segon violí 
ÍGOR NAIDIN, viola 

ÍGOR ZUBKOVSKY, violoncel

C a p e l l a d e s, 1 0  d ’ a g o s t  d e l  1 9 9 4

PRIMERA PART

   Adagio per a quartet de corda, JEAN SIBELIUS 
   en Re menor,  JS 12 

   Fuga per a Martin Wegelius,  
   per a quartet de corda, en La menor, JS 85  

 

   Quartet de corda MIQUEL CAPLLONCH 
         Adagio  
          Scherzino 
          Presto 
                                                                                    

 
   Quartet de corda núm. 9, en Do major,     LUDWIG VAN BEETHOVEN 
   op. 59/3, «Razumowsky»  

         Introduzione. Allegro vivace 
          Andante con moto quasi allegretto 
          Menuetto. Grazioso 
          Allegro molto 

SEGONA PART

Altres Concerts 
019



P R E S E N T A C I Ó

Déu vos guard i benvinguts a aquest concert amb el que el Quartet de Corda 
Naidin ens obsequien. 

Molts de nosaltres els coneixem perquè aviat farà un parell d’anys van pro-
tagonitzar el segon concert internacional de l’any, de molt grat record. 

Ara han canviat dos components: el segon violinista i el violoncel·lista, man-
tenint-se els dos germans Naidin (d’aquí el nou nom del quartet), la Natalia, 
primer violí, i l’Igor, viola. 

Com que ara estan de gira i els tenim amb nosaltres, ahir els vam demanar 
si voldrien fer un concert per a la família, cosa que van acceptar immediatament 
encantats. I nosaltres encara més! 

Llavors, amb la col·laboració de la Núria i la Rosalina, hem avisat gairebé 
només els més pròxims, ja que ens semblava bonic compartir amb vosaltres un 
concert de tanta qualitat. 

Ja que no tenim comentaris, us diré algunes paraules sobre el programa segons 
la informació transmesa pel quartet. 

Les dues obres de Sibelius són una raresa musical. Ells les van tocar per 
primera vegada a Finlàndia i sembla que a la resta d’Europa no s’han sentit 
mai. 

L’obra de Miquel Capllonch, mallorquí de Pollensa, la toquen avui en 
públic per primera vegada. Oficialment l’estrenaran a Mallorca, d’aquí a pocs 
dies, on continuaran la gira. 

El quartet de la segona part és el novè d’una quinzena que va compondre 
Beethoven, i és el que es toca més sovint. 

Esperem, doncs, tots plegats passar una molt bona vetllada. 

Demà el quartet toca a Begur un concert completament diferent amb solista. 
Per aquesta raó avui no farem refresc, ja que després han de sopar i no els vol-
dríem fer anar a dormir massa tard. 

I ara, amb tots nosaltres, el Quartet de Corda Naidin!* 

 

* El curriculum del Quartet Naidín es recull en el concert AC 004, pàgina 67.
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RECULL GRÀFIC

IGOR NAIDIN, POC ABANS D’INCORPORAR-SE  
AL PRESTIGIÓS QUARTET BORODIN

NATALIA NAIDINA, 
QUE TÉ EL PRIVILEGI DE TOCAR  

UN VALUÓS VIOLÍ PROPIETAT DE L’ESTAT RUS 



IGOR NAIDININ, ASSEGUT, INCORPORAT EN EL QUARTET BORODIN DES L’ANY 1995



P R O G R A M A

     199

 

ESPECIAL CHOPIN 
 

Leonid Sintsev, piano

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

PRIMERA PART

   Polonesa en La b major, op. 53, «Heroica»          
 

   Sonata núm. 2, en Si b menor, op. 35                
         Grave. Doppio movimento 
          Scherzo. Più lento. Tempo I 
          Marche funèbre. Lento 
          Finale. Presto 

 
                                                                                                    

 
   Estudi en Do major, op. 10/1                       

   Estudi en La menor, op. 10/2  

    Estudi en Mi b menor, op. 10/6 

    Estudi en Sol # menor, op. 25/6  

    Estudi en Do # menor, op. 10/4  

   Balada núm. 1, en Sol menor, op. 23  

   Scherzo núm. 1, en Si menor, op. 20

SEGONA PART

Altres Concerts 
020



P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts. 

Avui estem molt contents de compartir amb vosaltres aquest concert perquè 
té un caire diferent dels altres per diverses raons. 

Per primera vegada a Paper de Música presentem un recital dedicat exclusi-
vament a Chopin, el compositor de piano per excel·lència, que té la virtut 
d’agradar a molta gent perquè es diu que la seva música va directe al cor. 

D’altra banda, tenim la sort extraordinària de comptar per a aquest especial 
de Chopin amb un gran artista que ve de Sant Petersburg: Leonid Sintsev, 
un virtuós, considerat a Rússia el seu millor intèrpret. 

I com a tal ha escollit un programa sense concessions, només a l’abast de 
pocs artistes: totes les obres que el configuren són de la màxima dificultat. 
Realment avui us oferim una sessió excepcional, disposem-nos, doncs, a gaudir-
ne tots plegats. 

Després, el refresc habitual. 

No voldria acabar sense tenir un sentit record per a la Maria Farriol, la 
nostra popular Xata, personatge entranyable de Capellades que a l’agost ens 
deia l’últim adéu. I d’una manera més familiarment directa, un agraït record 
per a l’Amèlia Olivé, la mare de la Rosalina, que ahir ens va deixar. 

I ara, amb tots nosaltres, 

Leonid Sintsev. 
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LEONID SINTSEV 
Piano 
 
Va néixer el 1944, al si d’una família 
de músics.  Comença els seus estudis 
musicals a l’edat de sis anys.  Als deu 
anys ja va tocar el seu primer concert 
amb orquestra, mentre estudiava a 
l’Escola Especial per a Genis del Con-
servatori Rimsky Kórsakov de Sant 
Petersburg sota la tutela del professor 
B. Lysenko. El 1962, amb motiu del 
100 Aniversari del Conservatori 
Rimski Kórsakov, va ser seleccionat 
com a intèrpret per tocar el Concert 
núm. 1 de Txaikovski.  En el període 
comprès entre el 1963 i el 1968 estu-
dia al Conservatori Superior Rimski 
Kórsakov amb els professors S. Savs-
cinsky i N. Perelman. Desenvolupa 
una activitat de perfeccionament amb 
els mestres J. Flier i L. Vlasenko. El 
1967 obté el primer premi en el 
Concurs de Conservatoris Superiors 
de Rússia. Així mateix, aconsegueix el 
doctorat pel Conservatori Superior 
Rimski Kórsakov. 

El 1975 és premiat al Concurs 
Vianna da Motta de Lisboa. La seva 
activa trajectòria concertística ja co-
mença el 1963, tant de solista com 
amb les millors orquestres simfòni-
ques de l’antiga URSS, amb més de 
30 concerts l’any. 

Ha tocat sota la batuta de directors 
de la talla d’A. Katz, V. Synaisky, V. 
Txernuensko i V. Nelson entre d’al-

tres. Sovint ha efectuat gravacions per 
a la televisió i la ràdio, així com per    
a la firma discogràfica Melodia. Des-
prés de l’obertura política de l’antiga 
URSS, s’han obert noves possibilitats 
a la seva carrera musical. 

Ha fet masterclasses a l’Acadèmia de 
les Arts Janáček/AMU, a Txecoslo-
vàquia, a la Juilliard School de Nova 
York, etc. El 1992 imparteix master-
classes a Torroella de Montgrí i a di-
verses acadèmies de Barcelona i de la 
seva província. 

Ha realitzat concerts a Txecoslo-
vàquia, Itàlia, Espanya i ha enregistrat 
per a la Ràdio Brno de Txecoslo-
vàquia. Habitualment forma part dels 
jurats de diversos concursos interna-
cionals a Itàlia. 

Actualment és professor superior 
en el Conservatori Rimski-Kórsa-
kov de Sant Petersburg. Pel que fa a la 
seva faceta pedagògica, és dels pocs 
professors russos que ha centrat la 

I N T È R P R E T

LEONID SINTSEV, AMB LA SEVA MULLER



FRÉDÉRIC CHOPIN 
 

Chopin, «El Piano» 
 

Si desitgéssim trobar la personifica-
ció del piano, de l’ànima, de l’esperit 
que l’envolta i que el caracteritza, no 
la trobaríem en ningú millor que en 
Chopin. Autor rebel, íntim, capriciós 
i aïllat, «nou»; la seva música neix del 
fet mateix de ser tocada, neix del pia-
no, i no hi ha res en ella que no s’ha-
gi pensat per a la mà d’un pianista. 
Ell mateix escrigué des de Palma: «El 
meu piano encara no ha arribat […]. 
Penso música, però no la faig perquè 
aquí no hi ha piano». Descobrí una 
nova manera de tocar l’instrument 
(dinàmica, digitalització, timbre), 
n’obrí les possibilitats expressives tot 
convertint-lo en un mitjà de recerca 
i mostrà sonoritats que, més tard, van 
fer possible els pianos de Debussy o 
de Scriabin. Tot i així, el Chopin més 
genial no es troba a les obres dels 
gèneres majors, sinó a les dels gène-

res breus, com si el seu desig fos con-
centrar en un moment tota una 
impressió del món, i les transforma   
a la mesura i a l’essència de la seva 
ànima. Al gènere de l’estudi afegí 
una transcendència melòdica que no 
posseïa, convertí el nocturn en un 
estat d’ànim i transformà la polonesa 
en un cant on el ritme popular i el 
sentiment nacional s’agermanaven. 
Dissortadament, una delicada salut, 
combinada amb problemes senti-
mentals i econòmics, el menà a la 
mort quan encara era jove. 

Ell, tan aristòcrata com humil, 
només demanava des de l’agonia que 
el postrava al llit: «Compreu-me un 
pom de violetes per tal que el saló 
estigui perfumat». Morí la matinada 
del 17 d’octubre del 1849. D’acord 
amb la seva volença, el seu cos fou 
tramès a Polònia i dipositat a l’esglé-
sia de la Santa Creu. En el seu fu-
neral, també seguint el seu desig, 
s’interpretà el Rèquiem de Mozart a 
l’església de la Madeleine. 

seva activitat tant a nivells elementals 
com mitjans o superiors. Molts dels 
seus alumnes han estat premiats a im-
portants concursos internacionals. 

És fundador i president de la Fun-
dació de Pianistes Antón Rubinstein. 

El seu repertori inclou obres d’es-
pecial dificultat i virtuosisme. La crí-
tica musical l’ha considerat «com un 
dels millors intèrprets de Chopin i 

Liszt a Rússia», i ha dit d’ell que és un 
«pianista virtuós de brillant tècnica»,   
i que «posseeix una paleta de diversos 
colors i sons».  Es destaca la seva inter-
pretació seriosa i meditada, amb una 
clara arquitectura. Així mateix, la prem-
sa coincideix a caracteritzar la seva 
interpretació «plena d’una ànima ar-
tística poderosament hipnòtica i de 
gran força expressiva».

COMENTARI MUSICAL



Polonesa en La b major, op. 53 
 

Aquest gènere, que possiblement data 
del segle XVI, ja havia estat utilitzat 
per Bach, Haendel, Mozart o Schu-
bert, i originàriament era una dansa 
lenta, ballada per la noblesa davant del 
rei de forma greu i majestuosa. Quan 
Chopin començà a compondre, la 
polonesa era només un ritme, i la me-
lodia i l’harmonia eren absolutament 
tradicionals. Chopin la convertí en un 
vertader cant heroic d’harmonies 
audaces. Sembla que la consciència 
nacional hagués demanat als artistes 
que fessin cas de les fonts populars per 
expressar l’afirmació del poble, en 
perill per la invasió russa. A aquesta 
crida respongué Chopin tot compo-
nent «Canons amagats entre les flors». 
La Polonesa en la bemoll major opus 53, 
anomenada «Heroica», és, tal vegada, 
la més popular de totes i, alhora, l’o-
bra mestra del gènere; brollà després 
de rebre l’autor una capseta, plena de 
terra procedent de la seva pàtria, que 
provocà les seves llàgrimes i abrandà 
el seu cor. 

Sonata núm. 2, en Si b menor,  
op. 35 

 
Quan Chopin compongué les seves 
sonates, aquest gènere havia cedit el 
pas a d’altres que exigien una estruc-
tura menys rígida i que permetien al 
compositor el lluïment de totes les 
seves facultats. Les sonates de Cho-
pin foren revolucionàries en la me-
sura que apliquen els conceptes   
clàssics a l’idioma del virtuós romàn-
tic i al peculiar sentit harmònic de 
Chopin, tot i que és ben cert que, en 
aquest gènere, no palesa el seu geni 
tal com ho fa en d’altres composi-
cions. 

Chopin compongué tres sonates. 
La segona, en si bemoll menor, opus 
35 es construeix sobre una marxa fú-
nebre que data del 1837, mentre que 
la resta Chopin la féu a Nohart el 
1839. L’estructura de l’obra gira en-
torn del tercer moviment, que la 
inunda d’un caràcter lúgubre i li ator-
ga una unitat que va més enllà de la 
simple harmonia. El darrer moviment, 
conegut com «el vent entre les tom-
bes», posa un punt suspensiu a una 
obra criticada per certs erudits, però 
aclamada i estimada per tothom. 
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Estudis: op. 10, núms. 1, 2, 4 i 6; 
op. 25, núm. 6  

 
Chopin compongué els estudis opus 
10, dedicats a Liszt, i els opus 25, de-
dicats a la comtessa Marie d’Agoult, 
que era amant de Liszt, i pel qual 
abandonà els seus fills i el seu marit 
per embarcar-se en un afer que hau-
ria d’acabar en una tràgica separació. 

Els Estudis són, sobretot, poemes 
musicals que cerquen un perfeccio-
nament que serveixi per cantar, per 
expressar. Però allò més esbalaïdor 
són les innovacions tècniques que 
introduí el músic polonès. Cada es-
tudi s’adreçava al perfeccionament 
d’algun problema tècnic, però amb 
una visió tan oberta que gairebé els 
constitueix com una única obra. 

Tot continuant aquesta tradició, 
no pas sense fonaments, que veu els 
estudis (alhora que els preludis) com 
una sola obra, o com un «camí prefi-
xat», s’interpreten el núm. 1, núm. 2, 
núm. 6, opus 10, per passar al núm. 6, 
opus 25, que compleix la funció 
tonal de la dominant del núm. 4, 
opus 10, que clou la sèrie d’avui. 

 
Balada núm. 1, en Sol menor, op. 23 

 
Tota balada narra una història, es 
basa en ella o en neix. Sent la força 
rapsòdica d’un interior inquiet, cro-
nista de somnis, aliè i formós. 

Les balades de Chopin s’han vol-
gut relacionar sovint amb obres lite-

ràries que fonamentessin o justifi-
quessin la seva beutat; allò que succe-
eix és que, de vegades, la comparança 
ha estat considerada un fi en ella 
mateixa i no pas com un mitjà de 
conèixer l’obra, cosa que ha menat 
a analogies forçades i a falses inter-
pretacions. 

Les quatre balades de Chopin te-
nen forma de sonata, modificada 
segons les necessitats del músic. La 
primera d’elles, en Sol menor, opus 
23, fou publicada el 1836 i està ins-
pirada, tal vegada, en el poema de 
Mickiewicz Konrad Walleirod. Hi tro-
barem dos temes (en Sol menor i en 
Mi bemoll major) que Chopin des-
envolupa amb una enorme origina-
litat i que condueixen a una coda 
final desesperada i associada, a causa 
de l’ocupació russa del seu país, al 
folklore rus, tant rítmicament com 
temàticament. 

 
Scherzo núm. 1, en Si menor, op. 20 

 
Scherzo, terme italià traduïble per joc 
o per broma, denota, d’igual manera 
que a la balada, que existeix, intrín-
seca a l’obra, una idea o trama que li 
serveix de motor i de carcassa es-
tructural. Chopin parteix del model 
beethovenià, però tot allunyant-lo de 
la sonata per tal de donar-li un caire 
autònom, en pren només la mesura i 
no pas el contingut. 

Chopin compongué quatre Scher-
zos. El primer, en Si menor, segueix 

SEGONA PART



l’esquema A-B-A, al qual s’afegeix 
una breu coda. Allò més interessant 
potser és el profund contrast que hi 
ha entre la música agitada i fantàstica 
de les parts extremes, el seu contingut 
diabòlic, gairebé malvat, enfront de la 
reposada part central, els elements 
melòdics de la qual són d’origen fol-

klòric. D’altra banda, el Si menor 
sempre ha estat associat a allò que és 
demoníac, d’aquí referències com la 
sonata en la mateixa tonalitat de Liszt, 
on es fonen la comoditat pianística 
d’aquesta tonalitat amb la seva har-
monia agra i subtil, que imprimeix a 
aquest scherzo un caràcter sinistre.
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MÚSICA CLÀSSICO-POPULAR 
 

Les Violinistes de Moldàvia 
LILIA SOLOMEI, soprano, MARIAN GHERAS, flauta de Pan 

ANGELA TSOURKANOU, violí concertino, ANGELA SOCOLOVA, piano 
BORIS DUBOSSARSKY, direcció

C a p e l l a d e s, 3 0  i  3 1  d ’ o c t u b r e  d e l  1 9 9 4

PRIMERA PART

   Variacions sobre un tema de Corelli TARTINI - KREISLER 

   Melodia, per a violí i piano (flauta de Pan)                       C. W. GLUCK 

   Vivaldiana (flauta de Pan) BORIS DUBOSSARSKY 
   Scherzo, per a violí i orquestra, op. 34 PIOTR I. TXAIKOVSKI 
   Vals, op. 110 SERGEI PROKÓFIEV 
   Ave Maria (soprano)  BACH - GOUNOD 

   Al·leluia, K. 158a (soprano) WOLFGANG AMADEUS MOZART 

   Rondó en Re major, K. 382 WOLFGANG AMADEUS MOZART 

   Dansa romanesa, Sz. 47a, (flauta de Pan) BÉLA BARTÓK 
 
 

   Pupurri sobre temes de la pel·lícula                  ENNIO MORRICONE 
    Esto es América (flauta de Pan i soprano) 
   Fantasia sobre temes italians BORIS DUBOSSARSKY 
   El bes (soprano) LUIGI ARDITI 
   Serenata espanyola (soprano) LÉO DELIBES 

   Tango CONSTANTIN RUSNAK 

   La vida breve. Primera danza española MANUEL DE FALLA

SEGONA PART

Altres Concerts 
021



P R E S E N T A C I Ó

Bona tarda i benvinguts a aquest concert extraordinari que tenim avui de la mà 
de les Violinistes de Moldàvia. Diem que és extraordinari perquè no hi comp-
tàvem dins la programació anual, no estava previst. 

Ens el van oferir perquè era pont i estaven de pas. A nosaltres ens va sem-
blar que no podíem desaprofitar l’oportunitat de sentir aquestes fantàstiques 
violinistes oferint-nos un concert de música clàssico-popular, és a dir, aquella 
música clàssica que coneixem tots. 

Estem molt contents i agraïts per la vostra resposta a aquesta nova proposta 
que us fem des de Paper de Música, i esperem que tots plegats passem una 
estona ben agradable. 

Després, hi haurà el refresc habitual. 

I ara, per a tots nosaltres: 

Les Violinistes de Moldàvia, 

acompanyades al piano per la professora Angela Socolova; soprano, Lilia 
Solomei; flauta de Pan, Marian Gheras; violí concertino, Angela Tsourkanou, i 
dirigides totes elles per Boris Dubossarsky. 

LILIA SOLOMEI MARIAN GHERAS
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LES VIOLINISTES DE 
MOLDÀVIA 
 
Conjunt original format per 14 
joves virtuoses violinistes, que han 
culminat els seus estudis al Conser-
vatori de Chis,inău, un dels més 
prestigiosos del món pel que fa a 
l’escola violinística, acompanyades 
al piano per la professora Angela 
Socolova i amb la col·laboració dels 
solistes Lilia Solomei (soprano) i 
Marian Gheras (flauta de Pan), sota 
la direcció, tots plegats, de Boris 
Dubossarsky. 

En el seu repertori són presents 
obres dels clàssics europeus i russos, i 
també de compositors de la Repú-
blica de Moldàvia i arranjaments de 

música folklòrica i de jazz. La   
premsa especialitzada i els especta-
dors coincideixen a fer ressaltar l’alt 
nivell d’interpretació i el repertori 
interessant i variat que tenen. 

Amb el conjunt han col·laborat 
destacats solistes del seu país, com els 
cantants Maria Biesu i Mihail Mun-
teanu o els instrumentistes Simion 
Duja i Vasile Iovu, entre d’altres. 

Aquesta original orquestra ha fet 
diferents gires per Rússia, Ucraïna, 
Romania, Polònia, Itàlia i França, i 
també ha realitzat molts enregistra-
ments per a la ràdio i la televisió 
nacionals. 

Dirigides i preparades pel profes-
sor Boris Dubossarsky, que els escriu 
arranjaments d’especial delicadesa, in-
terpreten, sense partitures i en per-
fecta sincronització, melodies i peces 
de gran qualitat i dificultat.

I N T È R P R E T S

EL DIRECTOR, BORIS DUBOSSARSKY, ACOMPANYAT DE LA CONCERTINO, ANGELA TSOURKANOU,  
I LA PROFESSORA I PIANISTA, ANGELA SOCOLOVA



RECULL GRÀFIC
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DIARI D’IGUALADA,  
DIA 26 DE NOVEMBRE DEL 1994
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CONCERT DE NADAL 
 

El Poema de Nadal 
de JOSEP M. DE SAGARRA 

 
Lola Lizaran, actriu 

Alfred Lucchetti*, actor 

acompanyament musical 
QUARTET DE CORDA DELS SOLISTES 

DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICA EUROPEA

C a p e l l a d e s, 1 0 , 1 1  i  1 2  d e  d e s e m b r e  d e l  1 9 9 4

   El Poema de Nadal JOSEP M. DE SAGARRA 
         Cant I 
          Cant II 
          Cant III 
          Cant IV 
          Final 
 
   Quartet de corda núm. 1, en Sol menor, CLAUDE DEBUSSY 
   op. 10, L. 85 

         Animé et très décidé 
          Assez vif et bien rythmé 
          Andantino doucement expressif 
          Très modéré 
 
   El noi de la mare Tradicional catalana 

Arranjament ERNEST CERVERA 

Altres Concerts 
022

* El dia 12 de desembre fou substituït per Miquel Cors.



P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts al concert nadalenc d’aquest any. 

Una vegada més, estem molt contents de l’èxit que la vostra nombrosa 
assistència significa per a aquesta nova proposta de Paper de Música. 

I és totalment nova, ja que el d’avui no és ben bé un concert des del punt 
de vista convencional, sinó que estarà protagonitzat pel Poema de Nadal de 
Josep M. de Sagarra: la música servirà en aquesta ocasió per acompanyar-lo. 

I per això comptem amb el Quartet de Corda dels Solistes de l’Orquestra 
Simfònica Europea. Els que vam tenir la sort de veure les Violinistes de 
Moldàvia hi trobarem una cara coneguda: l’Angela Tsourkanou, primer violí,   
i és una bona pauta per fer-nos una idea de l’alta qualitat d’aquest quartet. 
L’obra de Debussy la vam sentir per primera vegada en aquesta sala el setembre 
del 1992 amb el Quartet de Corda Rus. Avui Debussy servirà per acompanyar 
el Poema amb un muntatge musical pensat pel mestre Cristian Flores, i dirigit 
tot plegat per Joan Castells. 

Per donar vida al Poema comptem amb dos artistes realment excepcionals, 
tant des del punt de vista professional com popular, a causa de la sèrie televisiva 
Poble Nou. 

Ells són la Lola Lizaran i l’Alfred Lucchetti*. Jo us els vull presentar, 
però, al marge d’aquesta sèrie, per destacar l’extraordinària trajectòria teatral que 
tenen tant l’una com l’altre, ja que, com tots sabem, és en el teatre on es mesuren 
els grans actors. I és en aquest sentit que avui estem orgullosos de presentar-vos 
en la nostra sala uns artistes de la talla de Lola Lizaran i Alfred Lucchetti. 

També amb aquestes sessions la sala Paper de Música s’afegeix als actes 
commemoratius que, amb motiu del centenari de la naixença de Josep M. de 
Sagarra, se celebren arreu del país. 

La sessió durarà uns 60-70 minuts i serà tota d’una tirada, sense entreacte. 

I ara, amb tots vosaltres,  

Lola Lizaran i Alfred Lucchetti*, 

acompanyats pel Quartet de Corda de l’Orquestra Simfònica Europea. 
 

* El dia 12 fou substituït per Miquel Cors.



Bona tarda a tothom!** 

És habitual que la presentació dels 
concerts la faci la Sra. Gemma 
Romanyà. Avui, però, no li és possi-
ble fer-ho, ja que la nit del dissabte al 
diumenge va morir la seva mare, la 
Maria Valls, prou coneguda de tots els 
capelladins perquè era una persona 
entranyable com a esposa i mare, tre-
balladora i lluitadora fora mida, tant 
des dels anys que ho féu al tèxtil com 
a la botiga del carrer Major, procurant 
sempre fer de la seva vida un servei. 

Puntal emprenedor per a l’empresa 
Romanyà Valls, a redós de la qual va 
néixer i continua l’activitat Paper de 
Música. 

També, quan encara la malaltia li ho permetia, molts la recordem gaudint de 
les vetllades musicals d’aquesta sala. Reposi en pau. 

Ha estat especial desig dels esposos Pujol-Romanyà que la segona i tercera 
sessió del concert se celebrés, malgrat el dol que aclapara la família, a la qual 
acompanyem amb un especial i afectuós record mentre gaudim de la Paraula      
i la Música, meravellosa successió de sons i silencis que ens permeten expressar 
els nostres sentiments més íntims. 

Us donem la benvinguda al concert nadalenc d’aquest any. 

NEUS BARTROLÍ

** Presentació dels dies 11 i 12 de desembre, a càrrec de NEUS BARTROLÍ.
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I N T È R P R E T S 

 

 

LOLA LIZARAN 
Actriu 
 
Ha dedicat gran part de la seva vida 
al teatre. Comença de molt petita a 
La Passió d’Esparreguera, el seu 
poble, on s’inicia en diverses inter-
pretacions encara actuals. 

Lola Lizaran és un dels membres 
fundadors del grup professional El 
Teatrí, dirigit per Joan Castells. 

Col·labora en diverses produc-
cions del Centre Dramàtic de la Ge-
neralitat de famosos autors com Joan 
Brossa, Josep M. de Sagarra, Santiago 
Rusiñol i, recentment, de Mercè 
Rodoreda amb l’obra La senyora 
Florentina i el seu amor Homer. 

Amb Dagoll Dagom interpreta el 
musical La botiga dels horrors, i amb   
el Teatre Lliure participa a Terra bai-
xa, dirigida per Fabià Puigserver. 

Cal destacar el treball singular 
com a actriu que porta a terme en la 
Companyia de dansa Metros, que 
dirigeix el prestigiós coreògraf Ra-
mon Oller. 

Intervé esporàdicament en tre-
balls televisius en les sèries l’Avi 
Bernat, La Granja, i Quico a TV3. 
Actualment interpreta el paper de 
tieta Victòria en la sèrie televisiva 
Poble Nou. 

 
ALFRED LUCCHETTI 
Actor 
 
Neix a Barcelona i acredita una no-
table i dilatada tasca dedicada al món 
de l’espectacle. 

Teatre: ha estrenat unes 100 obres. 
Les darreres han estat Pels pèls, 
Roberto Zucco i Bones Festes. Ha col·la-
borat amb les principals companyies 
de teatre de Catalunya. És un dels 
actors assidus del Teatre Lliure de 
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Barcelona. Amb aquesta companyia 
representà a Roma i a París l’obra 
Un dels darrers dies de carnaval i, per 
tot l’Estat espanyol, Les noces de 
Fígaro en versió castellana. 

Cinema: també ha participat en un 
centenar de pel·lícules; les darreres 
són La teranyina, Ho sap el ministre, i La 
febre d’or. Altres títols destacats són La 
ciutat cremada, Valentina i Victòria. 

Enguany li ha estat atorgat el Pre-
mi Nacional de Cinematografia de la 
Generalitat de Catalunya. 

Televisió: ha intervingut en unes 
80 produccions. La darrera més co-
neguda és Poble Nou, interpretant el 
personatge de l’Andreu. 

Doblatge: presta la seva veu a una 
innombrable llista de pel·lícules es-
trangeres, de les quals cal destacar en 
especial la veu de «Gargamel» als 
Barrufets. 

 
MIQUEL CORS 
Actor 
 
L’any 1967 comença com a cantant 
les seves activitats en el món de l’es-
pectacle i enregistra alguns discs. 

Paral·lelament, s’interessa pel mo-
viment del teatre independent col·la-
borant en alguns grups. 

Decidit a emprendre una carrera 
d’actor, procura formar-se realitzant 
cursets puntuals a l’Escola Dramàtica 

Adrià Gual, a l’Institut del Teatre      
i, sobretot, a través del meritatge, 
que, tal com era costum a l’època, 
consistia a aprendre els secrets de l’o-
fici actuant en el si de la companyia. 

A partir del 1972, Miquel Cors 
desenvolupa la seva carrera profes-
sional i col·labora regularment a les 
diverses produccions teatrals del país 
com Bestiari, Faixes, turbants i barreti-
nes, La granja animal, Cyrano de Ber-
gerac, La Blanca rosa, sirena de la mar 
blava, Romeo i Julieta, Antígona, A la 
glorieta, Medea, Cabaret... i, darrera-
ment, en la telenovel·la Poble Nou, 
interpretant el personatge de l’An-
toni. 

Ha realitzat simultàniament una 
tasca de doblatge cinematogràfic, 
prestant la seva veu a actors de pres-
tigi com Burt Lancaster, Tyrone 
Power i Errol Flynn, entre d’altres. 

MIQUEL CORS



QUARTET DE CORDA DELS 
SOLISTES DE L’ORQUESTRA 
SIMFÒNICA EUROPEA 
 
Els joves components d’aquest 
quartet –incorporats a l’Orquestra 
Simfònica Europea des dels seus co-
mençaments, l’any 1992– tenen, 
cadascun d’ells, un important bagat-
ge d’experiència als escenaris, mar-
cada sobretot per formacions de 
música de cambra. Tot i la seva jo-
ventut, ja han format part de dife-
rents trios, quartets i orquestres de 
cambra. Angela Tsourkanou és tam-
bé primer violí-concertino de l’Or-
questra de les Violinistes de Moldàvia, 
que ha realitzat concerts a diferents 
països d’Europa. Viorel Mouscalu és 
viola solista de l’Òpera de Chis,in̆au. 

Ana Rusnak i Vladimir Visco són 
també membres de l’Orquestra de 
Cambra Nacional de Moldàvia. 

El quartet s’ha format al Conser-
vatori de Música G. Muzisescu de 
Chis,in̆au (República de Moldàvia), 
un dels més prestigiosos pel que fa a 
l’escola de corda, i que dóna una 
especial empenta i suport a les for-
macions de música de cambra que 
neixen de les seves aules. 

El seu repertori comprèn les 
obres més universals de compositors 
com Beethoven, Haydn, Mozart, 
Debussy, Schubert i, en especial, 
Xostakòvitx. 

El quartet participà al Festival de 
Música de Corea l’any 1993, i 
enguany ha realitzat una gira de 
concerts als Estat Units.

ANGELA TSOURKANOU I ANA RUSNAK VLADIMIR VISCO I  VIOREL MOUSCALU
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COMENTARI MUSICAL*

EL POEMA DE NADAL 
 
Josep Maria Espinàs va escriure: «Sagarra ha estat el poeta. Gosaria dir el 
príncep dels poetes, que és el títol que se li hauria donat si el nostre país 
hagués tingut sensibilitat social per aquesta mena de manifestacions». La 
mancança que fa manifesta aquesta citació és certa, però El Poema de Nadal 
en podria constituir l’excepció, perquè és una peça que molt sovint ha passat 
del paper a la paraula viva. Tant que, de forma general, el poble el coneix i el 
reconeix. D’aquesta manera ha assolit un paper predominant en la nostra tra-
dició. 

Escrit el 1930 per encàrrec i en poques hores, el va recitar el mateix poeta 
al Palau de la Música Catalana. Des d’aleshores n’han proliferat les lectures,  
i El Poema de Nadal ha revelat els seus valors plàstics en diverses representa-
cions. Al llarg dels anys grans figures de l’escena catalana s’han posat al servei 
d’aquest text per fer-lo arribar a un públic que sempre el rep amb fruïció. El 
Nadal d’enguany són Lola Lizaran i Alfred Lucchetti els qui s’afegeixen a 
aquest grup. 

Hem pres com a patró de la nostra lectura el comentari que Josep Maria 
de Sagarra va fer del seu poema. Deia: «He intentat destriar en mi l’emoció 
lírica de la palla decorativa, tan abundant en les meves obres». D’acord amb 
això, els actors han fet un treball rigorós per comprendre quin és el sentit 
profund del poema, i han descobert una visió crítica en les paraules del poeta. 
El Poema de Nadal no és un passeig per la dolçor enfarinada de les pastes 
nadalenques, sinó que constitueix un retrat crític i lúcid de la societat de 
sempre i d’ara. Aquest fet el converteix en actual, en un clàssic en el sentit 
més ple del mot. 

La posada en escena és viva per la presència dels actors i dels músics. Junts 
en un mateix espai, amb un mateix esperit, s’escolten, s’influencien, dialo-
guen i es compenetren per fer-vos arribar la meravellosa ficció que ha creat 
Josep Maria de Sagarra, el poeta. 

                         JOAN CASTELLS 

* Les xilografies que encapçalen els Cants són d’ENRIC C. RICART i han estat reproduïdes 
de l’edició del Poema de Nadal de la Llibreria Catalònia, de l’any 1931.



CANT I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai, aire d’aquesta nit! 
Quina sentida de rosa 
hi ha en l’aire gelat que es posa 
sobre el pols esfereït? 
Ai, aire d’aquesta nit! 
Dins la teva covardia 
i en la gira del teu llit, 
home nafrat de cada dia, 
tremola el mot que el llavi no diria; 
hi ha una estrella que anuncia 
dins l’aire d’aquesta nit! 
Una estrella!… 
Perquè l’escletxa que el cor veu, 
i l’absoluta meravella 
de la bellesa de la creu 
sols pot dir-la una estrella! 
Tu i jo i els altres follament, 
direm les coses quotidianes 
del nervi i de la dent, 
direm el nostre pensament 
que vola baix, i que té ganes 
de senyoria i nodriment… 
Però l’estrella solament 
tremoladissa i impalpable, 
pot anunciar el neguit d’un naixement, 
entre el bou i la mula d’un estable. 
Que les trompetes i els timbals 
i el llavi roig de gelosia, 
cantin la glòria de l’or fals 
i el collaret de pedreria. 
Però el qui cerca l’oli pur 
que el lliurarà de tot conjur 
mentre la infàmia es descabdella, 

que aixequi el front totes les nits, 
i es fregui els ulls adolorits, 
i tingui fe per esperar l’estrella! 
Avui el llavi cansat 
vol estrafer l’alegria; 
homes de bona voluntat, 
avui la llengua impia 
sembla com que demani caritat 
per esborrar la gran malenconia 
del nostre món atabalat. 
Del nostre món de crits i arpelles, 
de mandrejar encomanadís, 
del nostre món cansat i gris, 
de miserables coses velles 
emmascarades de vernís, 
del nostre món tan lluny de les estrelles! 
Malgrat això, l’alegria 
la vull vermella en el meu cant, 
trencant la monotonia 
del somriure vergonyant. 
Malgrat el vestit impotent 
i la misèria carnal, 
malgrat el pensament 
de màquina i d’asfalt, 
jo et vull sentir viva i lluent, 
estrella de Nadal, 
esgarrinxant el blau del firmament! 
És per això que us donc la bona nit, 
perquè entre tots cerquem l’alegria 
i l’estrella en l’infinit 
i el perfum de misteri d’aquest dia. 
Què us diré de la nit meravellosa 
si la veu que es vestia de blanc 
és igual que neu fosa, 
i en el pit s’hi ha fet negra la sang? 
Però tens el record d’altres dies, 
que els teus ulls eren nets, transparents, 
i tot ple de misteris dormies 
amb el somni enganxat a les dents. 
Si el despit que se’t menja tu acales, 
per somriure a uns paisatges llunyans, 
veuràs l’àngel tot neu a les ales, 
amb la cinta de seda a les mans. 
Si t’oblides d’avui, de la febre 
que et priva de viure, que et crema la sang, 
veuràs la molsa del pessebre, 
amb les figures de fang. 
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Veuràs la muntanya segura 
blanca de bens emblanquinats, 
amb la llum dels teus ulls de criatura 
completament desentelats. 
Si et penses caçar l’estrella 
no vagis baladrejant, 
humiteja’t la parpella 
amb tres llàgrimes d’infant, 
ajup-te fins al temps que eres infant. 
Jo, en aquell temps, pensava que el miracle, 
de l’àngel que anuncia el Fill de Déu, 
es feia lluminós, amb l’espectacle 
de quatre pins aclaparats de neu, 
d’un pendís tot rissat d’escabelloses, 
i una dent de guineu desfent el glaç 
i unes esquelles tímides, ploroses, 
musicalment acompanyant el pas 
d’uns xais engorronits pel mal temperi, 
que muts esparpillaven l’ull encès 
i oloraven ventades de misteri, 
tranquil·lament, sense comprendre res. 
I entre aquest món d’hivern on tot delira 
veia quatre pastors envernissats 
igual que les figures de la fira, 
que amoixaven la llana dels ramats. 
I vora el foc, torrant les avellanes, 
desasprejaven l’esperit i el pèl, 
amb un sac de gemecs, ple de sardanes, 
i amb l’alegria d’un porró blau cel. 
Era un paisatge que jo em feia a mida, 
de molses tendres, de morat encís, 
de muntanyes amb punta arrodonida 
que eren semblants a les del meu pais, 
però més musicals, més inflamables, 
amb uns argelaguers desesperats, 
que si senten el sofre dels diables, 
senten el vol dels àngels platejats. 
Un món amb les entranyes més descloses, 
un aglevat més viu i més despert… 
Així jo imaginava aquestes coses 
en aquell temps enyoradís i verd. 
I fulgurants de diamantina gebra 
em guarnien els somnis del capçal 
de pastors de Betlem, del meu pessebre, 
quan venia la vetlla de Nadal. 
Els meus pastors de Betlem 
havien sentit un àngel, 

duia una cinta a les mans 
amb les lletres d’un miracle. 
Només els quatre pastors 
li van veure bé la cara; 
l’àngel els fregà el cabell 
amb la punta de les ales. 
Només els quatre pastors 
sabien el que passava! 
Només ells, només ells! Aquella nit, 
els pirates del mar 
damunt la negra barca engalanada, 
navegant a l’atzar 
no van tenir pit 
per enfonsar cap punyalada! 
Els pirates del mar 
van respirar la gran humitat 
de l’aigua salada 
sense poder dormir… 
Aquella nit, les caravanes del camí 
sentien un gran pes, 
i era verdós i encès 
l’ull de la pantera; 
però ningú no sabia el que era, 
ningú no va veure res… 
Ni el rostre emmascarat, 
ni el braç despullat, 
ni la galta de seda que es fonia, 
varen poder comprendre l’alegria! 
I només els pastors precisament, 
perquè no duien greix al pensament 
perquè sabien les quatre paraules, 
per dir el nom dels vents 
i el nom dels torrents 
i el nom de les herbes menudes 
i el nom de l’ocell estantís 
i el nom de les muntanyes del país 
tan conegudes! 
Però ells, lluny de tothom, 
ells, no tenien nom!… 
Eren cossos a sol i a serena 
bo i gronxant nostre somni d’infant, 
els pastors de Betlem, caminant 
amb el sac de gemecs a l’esquena. 
I només aquests pobres pastors, 
de les nostres estones més pures, 
els de la calma i els dolors 
del nostre cor de criatures, 



tenen el front lliure de mal, 
tenen els ulls plens d’alegria, 
per veure l’astre virginal, 
per veure l’àngel, que anuncia 
tot el misteri de Nadal!… 

 
CANT II  

Els pastors han sentit el sotrac 
de les ales brillants i fredes; 
l’estrella s’ha fet viva en el parrac 
ple de palla de les cledes. 
Els pastors galta sorruda 
no han estudiat ni han après, 
són igual que una mata de ruda, 
no saben res de res… 
Però, què hi fa? La ciència i la paraula 
no descobreixen el llampec diví, 
són inútils els colzes a la taula 
i els ulls clavats al pergamí… 
Cau dins la fosca l’ambició que fibla 
fins a l’espasme i al sanglot, 
si no hi ha una ala d’àngel ben visible, 
que ho aclareixi tot! 
Per això els pastors, gentalla temorega, 
senten que el fred no llevarà cadarn; 
la veritat calenta els batega 
com un ocell clavat sobre la carn. 
La veritat! Només en saben una, 
aquella que l’àngel ha dit, 
aquella que penja del clar de la lluna 
dins la calma serena de la nit! 
No saben res del buf irrespirable 
que el gran concert de les estrelles mou, 
però saben que dins un estable 
ha nascut un Infant! Ja en tenen prou!… 

Però, per què? Si cada dia 
hi ha un plor de criatura violent 
que ve a inflar la monotonia? 
Un infant! No val pas una rialla 
ni un glop més de vi! 
Si a la terra viu tanta pobrissalla 
la que neix s’hi ajunta per patir!… 
Sí, sí, això és cert! Però bé deu haver-hi 
un llampec de més altes tempestats; 
per les misèries sense cap misteri 
no enraonen els àngels platejats! 
I ells ho comprenen. Les galtes vermelles 
reprenen els sentits, 
i amb els dits 
avesats a munyir les ovelles 
i a resseguir la pell de les primales 
es van fregant els ulls, adolorits 
d’aguantar el cop de llum de les ales… 
I els pastors van trobar el rabadà 
que jeia com sempre a la palla, 
a les dents una llesca de pa 
i al cor una escorrialla 
de cançó per mandrejar. 
El rabadà, de tots ells 
es triava la carn més ben salada 
i tenia pel jaç les millors pells 
i fins per la pluja tenia teulada: 
i si era l’hora d’escorxar 
sortia el ganivet del rabadà. 
La veritat dels pastors 
el rabadà no la volia veure. 
No va sentir ni llampecs ni clarors, 
com s’ho podia creure? 
Però la veritat era tan clara, 
que hauria capgirat el més mesell 
i ells la duien pintada a la cara, 
i els escaldava la pell! 
L’home que ha vist un àngel de debò 
gasta una llengua que no es deixa tòrcer, 
i en la paraula s’hi endevina un to 
que s’ha de creure allò que diu, per força! 
Ai, però el rabadà d’aquella nit 
massa estimava el seu porró blau cel 
i a la nina de l’ull tenia un tel 
i una rata-pinyada dins el pit! 
–A Betlem me’n vull anar, 
vols venir, tu, rabadà? 
–Vull esmorzar. 
–El Messias elegit 
ha nascut aquesta nit. 
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–Qui t’ho ha dit? 
–Un arcàngel flamejant 
pel cel ho va pregonant. 
–No serà tant!  
Ningú sentí la conversa 
del rabadà i els pastors 
i aquesta conversa estranya 
s’ha fet més vella que el món. 
Des del temps de criatures 
la portem penjada al coll. 
S’hi dibuixen les paraules 
de la gran desolació. 
Hi ha respostes desmaiades 
com les orelles d’un gos 
i somriures que anuncien 
la covardia de tots. 
Escolteu bé la conversa 
a dins les parets del cor! 
La sang, una anguila mansa, 
s’ajup tremolant de por, 
quatre gotes de vergonya 
taquen l’angúnia del front. 
Escolteu com es barallen 
el rabadà i els pastors! 
Guanyar o perdre en la batalla 
vol dir la vida o la mort! 
 
–Un arcàngel flamejant! 
pel cel ho va pregonant! 
 
–No serà tant!… 
 
En el Nadal d’avui, com se fa viva 
la resposta brutal dels rabadans! 
Com ens cou dintre l’ànima, el que ens priva 
de donar el pit i d’aixecar les mans! 
Avui precisament? No és cosa nova! 
És mil·lenari el mal que arrosseguem! 
Sobre la carn, hi ha la mateixa roba 
de la nit de l’estable de Betlem. 
L’estrella viu en el cimal abrupte,  
a mig camí la voluntat es torç, 
i abans de començar, ja salta el dubte 
i la peresa que aigualeix l’esforç. 
Volem el pàmpol de la fresca parra, 
volem la glòria de l’eixida estant, ens pica 
el cos el pèl de la samarra 
del rabadà que diu: –No serà tant–, 
del rabadà que ha vist la llum salvatge, 
que ha vist la veritat nua i rebel, 
i estira el braç per abastar el formatge 
i el broc lluent del seu porró blau cel.

No és que li manquin ulls per sentir el dia, 
no és que li manqui llengua per cridar, 
no és res d’això, la seva covardia, 
és només que va néixer rabadà! 
Ell no deixà la grisa cantarella 
ni les tres coses del seu baix profit, 
i mentre els altres van seguir l’estrella, 
ell continuava rondinant al llit. 
Ni un sol moment el va ferir el desvari, 
ni el perquè de l’Estable i de l’Infant, 
i quan l’Infant es va morir al Calvari, 
ell encara seguia rondinant! 
I encara és viu, i té unes carns madures 
que li cauen dels ossos resclumits, 
i ell espia les tendres criatures 
per si pot amoixar-los amb els dits. 
Per si els clava l’empremta miserable 
de rabadà, d’innoble rabadà, 
que contempla l’estrella de l’estable 
amb el porró blau cel dintre la mà. 
Per’xò en el temps que jo tenia 
el meu pessebre flamejant, 
amb l’Anunciata i l’Establia 
entre l’arboç i el galzeran 
i l’argelaga que es moria, 
com un estrany pressentiment 
d’alguna pena molt més alta, 
amb una llàgrima a la galta 
deia els meus cants de naixement. 
I no em cansava de mirar 
envernissat de pell i roba, 
aquell trosset de rabadà, 
que no volia anar a adorar 
les figuretes de la cova. 
I és que per dins la xarxa fina 
d’aquell meu somni blau i verd, 
ja m’hi sagnava el tall obert 
fet per la punta d’una espina! 
Alguna veu, qui sap d’a on, 
m’havia dit que en aquest món 
el rabadà de l’eixorquia 
també em faria abaixar el front! 
I que davant de tot conjur, 
per esqueixar-me el vel obscur, 
i respirar la llum serena, 
no em lliuraria del pecat; 
i quan anés adelerat, 
amb molta ràbia o molta pena, 
i amb molta set de llibertat, 
sempre veuria al meu costat, 
el rabadà, girat d’esquena. 



CANT III 

Un camí!, 
Quina cosa més curta de dir! 
Quina cosa més llarga de seguir! 
Quin so vulgar i estrany! 
Un camí!… 
Quina sentida de pena i patir, 
quina promesa de calma i de guany! 
Un camí!… 
Els camins són l’angúnia primera, 
del rústec cor llunyà, 
que ni ell sabia el que era 
i per saber es posava a caminar… 
Camins, serps d’encantària, 
que feu amable el feix 
del qui es vol lliurar d’ell mateix, 
de la pròpia tristesa solitària, 
i vol cercar un altre somriure, 
una altra sang o un altre crit, 
i fins un altre món més ennegrit 
per poder viure! 
Si et volta la brossa inclement, 
si branca i punxa t’estalonen, 
si l’aglevat i el pensament 
no saps on donen, 
poc trobaràs ni mel ni glop 
ni llum de cares vives; 
se’t tornaran les genives 
fumades com les del llop! 
Però si enmig d’espessorall 
el pit rebel deixa la fúria, 
i troba un caminet com un mirall 

fred i glaçat dins la foscúria, 
i pot seguir-lo mansament 
sense escoltar cap més musica, 
sentirà com el fum del pensament 
es va aclarint de mica en mica. 
Tu no saps el camí què significa? 
El camí significa humilitat, 
vol dir un renunciament a fi de bé, 
vol dir passar pel mateix recer 
que els altres han passat. 
Camí de la glòria, camí de la Creu, 
camí que puja i baixa i cansa, 
on ens portes, camí? La teva fi no es veu! 
Si ens han posat l’esquella mansa, 
tu limites l’audàcia del peu 
amb l’espígol novell de l’esperança!… 
Camí pelat i esqueixat, 
ple de vent dalt de la coma, 
camí de la soledat, 
tots els camins van a Roma, 
tots els camins, ja ho sabem! 
tots els camins van a Roma, 
però no van a Betlem! 
Perquè a Roma hi ha de tot: 
hi ha misèria i punyalades, 
i la púrpura i el llot 
i les mitres consagrades! 
Perquè a Roma hi ha de tot! 
Cap a Roma, pots anar 
amb plomall de capità 
i amb xiulet de bergandatge, 
amb crossa de pelegrí, 
o amb garrafa o espasí; 
tot és bo pel teu viatge! 
Pots triar-te tu el camí! 
Pots triar-te el vent que eslloma, 
l’arada, la forca, el rem! 
Tots els camins van a Roma, 
però no van a Betlem! 
A Betlem ha nascut l’Infant diví! 
Per’nar a Betlem, només hi ha un sol camí! 
L’àngel ha parlat, 
l’estrella ha anunciat, 
el gall ha cantat, 
però el misteri és lluny encara; 
l’home ja sap la veritat, 
mes, on respira, transparent i clara, 
aquesta veritat? 
Què diu la terra avara 
i el gran silenci del país nevat?… 



Entre els pastors i la Cova 
hi ha el camí… 
El camí vell per l’alegria nova. 
Només ell els pot portar 
cap a l’estable on jeu la galta fina 
que torna més tendre el pa, 
i més blanca la farina… 
Però, per atrapar-lo, com es fa? 
El camí de Betlem, com s’endevina? 
Algun cop, caminant per les collades, 
aquells dies de fred, quan tot respira 
un aire d’argelagues que s’adormen 
amb una fina claredat de gebre, 
i quatre ocells a la mateixa branca 
no s’atreveixen ni a cantar ni a moure’s, 
quan despullat de la pintada angúnia 
al vostre cor el ritme li escasseja, 
com si comptés les perles del silenci 
i el bategar tranquil de la muntanya, 
no heu sentit aleshores, que la terra 
era tota habitada per un somni? 
I caminant, no heu vist la senderola, 
el caminet guarnit amb herbes clares, 
amb pedra d’ull de serp verda de molsa 
i amb galzerans atapeïts, que ensenyen 
les gotetes de sang entre la fulla? 
I no heu pensat en res? No se us acudia 
cap cosa de cançó, o bé de paraules 
que lligués amb els nervis d’un misteri, 
d’un record, d’una estrella i d’una cova, 
i d’un xai degollat sobre l’espatlla, 
del pastor més valent que fa de guia?… 
El camí de Betlem! L’únic, el vostre, 
aquell que cadascú porta a les venes, 
encara que no vulgui, no seria 
igual que aquell camí dalt la muntanya, 
ensopegat només, perquè el silenci, 
perquè els ocells, perquè les herbes castes, 
van agafar tots els colors d’un somni? 
No fa pas molt que per’questa drecera, 
ha passat un fuster de Natzaret 
que duia del ronsal una somera, 
i dalt la bèstia, tremolant de fred, 
una noia com una primavera! 
Però el rastre la neu ja l’ha esborrat; 
cap llengua humana els ha parlat… 
L’unglot de la somera s’esllavissa 
damunt del gel… ningú els ha vist. 
Sols l’ull de bou, terrós i trist, 
sols una llebre espantadissa 

s’han aturat en un goret, 
s’han acostat i han vist com era 
la Noia i el Fuster de Natzaret 
i el pelatge cendrós de la somera… 
Com se troba el camí de Betlem? 
El camí de Betlem, qui l’endevina? 
Només una llebre, només un ocell, 
han vist la Sagrada Família!… 
La neu ha esborrat el pas 
i hi ha una lloba que xiscla! 
No hi fa res! No hi fa res! Ja pot xisclar. 
No veus l’estrella com brilla? 
No veus els ulls dels pastors? 
La veritat és una brasa viva!… 
La veritat que crema als pastors, 
la tenen en el nas i a les orelles; 
perdiguers estranys, tímids caçadors 
i mig germans dels xais i les ovelles! 
No pregunteu res, no digueu res!… 
Obriu els ulls immòbils i tranquils; 
hi ha una estrella baixa com un ciri encès! 
Seguiu el rastre, perdiguers humils! 
Seguiu el rastre de l’unglot, 
de la sandàlia del Fuster, 
que la neu amagar-los no pot 
al pas del perdiguer, 
del qui ajup les orelles com un gos, 
i accepta el misteri sense rondinar… 
Sense dubtar de res, i fos com fos 
camina, quan li manen caminar! 
Quan s’ha esbravat el pas dels rabadans, 
i el cor de les mentides; 
quan només en els dits de les mans 
hi ha el pèl de les cabrides, 
i el tall del fred, 
i la cremor de la gebrada, 
i no hi resta senyal de ganivet 
ni gust de trena violada! 
Si ets net de cor, pastor mesquí, 
no t’has de perdre pel camí 
que et va guiant l’estrella cauta; 
no t’has de perdre, pastoret, 
anant seguint el camí dret, 
amb el sac de gemecs i la flauta! 
Pastor dels meus somnis d’infant, 
de les meves tristeses de gran, 
pastor menut del meu pessebre, 
tant és que fem com que no fem, 
sempre es troba el camí de Betlem, 
encara que ens escanyi la tenebra! 
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CANT IV 
 

El camí ens ha portat a Betlem! 
Xiscla l’alegria nova!… 
Com hem vingut? No ho sabem! 
Tampoc sabem si ho mereixem, 
però som al davant de la cova! 
Hem seguit els pastors dins la nit crua? 
¿Tenim l’ull esgarrinxat 
per l’estrella? ¿Tenim l’ànima nua 
de tota veritat?… 
Ai, no és pas hora de confessió 
que escorcolli la sang impia! 
És l’hora del xisclet de l’alegria, 
o si voleu, és l’hora del perdó, 
de l’oblit de la carn i la cançó 
dintre la llum de l’establia; 
perquè som criatures mortals, 
i si hem caigut tres cops al dia, 
i si hem jurat en fals, 
encara ens queda al fons del fons 
l’entendriment per aquesta hora; 
no estan cremats tots els racons! 
Encara hi ha un nervi que riu 
i el llavi esquerp es fa més viu 
mentre el rampell del mal recula 
i enmig la palla flamejant 
l’alè del bou i de la mula 
humitegen la pell de l’Infant! 
El llavi esquerp, i el crit, i el plor 
no han oblidat nostra cançó, 
que tot ho aviva i tot ho aclara, 
i es va sentint el tendre so 
de fa mil anys, de sempre i d’ara… 
Aquest so tan humil, tan de debò: 
«¿Què li darem an el Noi de la Mare, 

què li darem que li sàpiga bo?…» 
És l’alegria, la gran alegria, 
de veure que encara tenim per consol 
la galta freda del Noi que somnia 
i el ritme d’aquesta cançó de bressol! 
És l’alegria de veure com passa 
la trista sentència del full consumit; 
i el llavi que espera i desglaça 
el cos més eixarreït; 
de veure que tot ho engoleix la barcassa 
que mena l’oblit! 
De veure que aquesta llampant caravana 
on ploren i riuen cent mil vanitats, 
de tant que demana, 
no troba paraules pels llavis pintats! 
De veure que hem anat adelerats 
i que amb les ungles hem tocat l’arrel 
de tots els pecats daurats 
i el baf de les roses vives, 
i només havem sentit 
una mica més de fel 
al voltant de les genives 
i en el fons del fons del pit! 
 
És l’alegria, la gran alegria 
de poder escanyar amb les mans 
l’horrible sornegueria 
de tots els respectes humans! 
De sentir aquest xiscle nou 
de llengua de criatures 
de ser igual que la mula i el bou, 
de ser de fang com les figures 
que no es mouen ni se’n van, 
ni els importa res de fora, 
perquè tenen al davant 
la pell nua d’un infant 
que plora! 
L’alegria de pensar serenament 
que de tot el bagatge de la vida, 
de tot l’orgull passat i present, 
no hi ha res que ens crida; 
no hi ha res que ens apagui la set, 
ni ens ompli la mirada, 
ni hi ha res que ens escalfi aquest gran fred 
de l’ànima descarnada, 
i només aquesta mica 
de cançó, aquesta musica 
d’una Verge i un Infant 
i un Fuster que la contempla, 
té la força enlluernant 
que no té tot l’or del temple; 



té un sentit tebi i pregon, 
que no té cap veu inflada, 
ni cap ciència del món 
ni cap mitra encarcarada! 
I aquesta cançó només, 
estranya, anònima, lliure, 
s’enganxa al llavi, després 
de tant dubtar i tant somriure; 
i ens dona un deliri foll, 
i sentim el cor com salta, 
i ens fa doblegar el genoll, 
i ens humiteja la galta. 
I sense saber per què 
aquest plor viu i serè 
tot l’esperit ens amara 
i anem reprenent el to 
de fa mil anys, de sempre i d’ara: 
«¿Què li darem an el Noi de la Mare, 
què li darem que li sàpiga bo?…» 
¿En quin llavi de dona seria, 
en quin lloc de muntanya o del pla, 
aquesta tonada floria? 
¿Quina fou la primera que es trobà 
la blanca melodia, 
com una oreneta caçada amb la mà, 
sense esquerperia? 
¿Quina dona del meu país, 
amb un aire amorós i enyoradís, 
vestida de sarja i esclop, 
però amb una veu molt clara, 
va cantar per primer cop, 
la cançó del Noi de la Mare? 
Jo em penso que era de feixes foranes, 
d’aquelles que van dur l’arada al puny, 
avesada a sentir les campanes 
una mica de lluny; 
avesada a sentir el cop que pega 
la destral que esmussa el fil; 
i el cucut llaminer, que gemega 
la segona quinzena d’abril. 
Una planta de bona figura, 
i una cabellera sense desgavell; 
i a la pell de la galta la pintura 
del préssec novell. 
Tres passades de verd de fageda 
li mantenien un to d’aigua als ulls. 
Per les coses dels altres muda i freda, 
gens envejosa dels graners curulls! 
I aquesta dona del meu país, 
sense cap esverament, 
va trencar el seu viure gris 

amb les estrelles d’un infantament… 
I es va lliurar del pes 
i va tenir el seu fill, sense cridar massa, 
com les ovelles, que no saben res 
d’aquell misteri tan estrany que els passa. 
I estava tan contenta del fill seu, 
que per fer-lo somriure crida i malda, 
i com si contemplés el fill de Déu 
se’l mirava adormit a la falda. 
I mentre que sospira, violenta, 
per la finestra, guarnida de gel, 
va entrar una mena d’alosa lluenta 
que deuria venir del fons del cel. 
I la dona guaità com fugia 
la visió estranya, de pressa i corrents, 
i va sentir un gran rampell d’alegria 
que li cremà la blancor de les dents. 
I es va sentir la llengua baladrera 
de flautes, de ferrets i cascavells, 
com si tingués al pit una pomera 
amb totes les branques guarnides d’ocells. 
I del desig de musica fent tria, 
perquè té ganes de dir la millor, 
tot bolcant a l’infant que dormia, 
li deuria sortir aquesta cançó: 
«¿Què li darem an el Noi de la Mare, 
què li darem que li sàpiga bo?…» 
I mentre deia les dolces paraules, 
la cançó anava escampant-se pel món. 
La van aprendre les fulles de menta, 
i va enganxar-se al bec dels falciots. 
Al campanar les campanes movien, 
poc a poquet, el batall tremolós: 
«¿Què li darem an el Noi de la Mare?» 
Els grills somiquen damunt del rostoll, 
i les aranyes, quan filen, la canten, 
i les abelles brunzint sota el sol. 
Totes les dones amb fills a la falda, 
totes les dones la saben de cor! 
Va caminant i baixant la muntanya, 
la cançó arriba a la platja i al moll: 
«Què li darem an el Noi de la Mare?…» 
canta la vela, que empeny el xaloc, 
i el card que cruix i l’arjau que grinyola, 
i el fum de pipa que engega el patró. 
Quan ve Nadal, la cançó del miracle 
fa que tremoli l’esquena dels llops. 
Fins els qui cremen i roben i maten, 
si de menuts l’han sentida algun cop, 
la volen dir i se’ls encalla la llengua, 
la volen dir i els escanya la por! 

227



Quan ve Nadal, la cançó del miracle 
amb el pessebre de molsa i arboç, 
ens fa pensar en unes ganes molt vives, 
ens fa pensar en un desig de debò, 
de donar coses al Noi de la Mare, 
coses que vinguin de dintre del cor, 
perquè si és llum i misteri que espanta, 
perquè si aguanta la bola del món, 
té la carn nua ajaguda a la palla, 
i té les galtes mullades de plor, 
i vol sentir-nos molt més a la vora, 
ben apretats al voltant dels pastors, 
i vol sentir a la pell les nostres ànimes 
com l’alè de la mula i el bou! 
 

 
FINAL 

 
 
Va ser una nit que va florir l’estrella, 
i va néixer l’Infant! 
Imagineu que fou la nit més bella, 
més musical, més flamejant!… 
I fa molt temps, molt temps, i algú ensiborna 
el nostre pit, per atiar l’oblit, 
per fer-nos infidels, però retorna 
cada any, aquesta nit. 
La nostra vanitat prou s’afigura 
que està damunt del bé i del mal, 
mes no hi val ganivet, ni ànima dura, 

és més forta la nit de Nadal! 
Ai, si no fos aquesta nit, tan clara! 
Seríem tros de carn i pensament 
que no sap d’on ve, ni on va, ni on para; 
pell d’home arrossegada pel corrent! 
Però Nadal ens ha pintat el rostre 
amb un vermell precís i decidit, 
i ens dóna un sentiment de llar, de sostre, 
de terra, de nissaga i d’esperit. 
I ens dóna un punt d’humilitat de cendra 
per estimar un racó dintre l’espai, 
i desperta en el cor aquell blau tendre 
que hem volgut escanyar i que no mor mai. 
Procurem ser una mica criatures 
amorosint el baladreig raspós, 
i diguem: «Glòria a Déu en les altures» 
amb aquell to que ho deien els pastors. 
I si tot l’any la mesquinesa ens fibla, 
i l’orgull de la nostra soledat, 
almenys aquesta nit, fem el possible 
per ser uns homes de bona voluntat.



229

RECULL GRÀFIC



DIARI D’IGUALADA, DIA 19 DE NOVEMBRE DEL 1994

LA VEU DE L’ANOIA,  
DIA 9 DE DESEMBRE  

DEL 1994

LA MIRANDA, NÚM. 85, 
DESEMBRE DEL 1994
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JAZZ A DOS PIANOS 
 

Manel Camp 
Josep Mas «Kitflus»

C a p e l l a d e s, 3 , 4  i  5  d e  f e b r e r  d e l  1 9 9 5

   Bourrée MANEL CAMP 
 

   Pleniluni MANEL CAMP 
 

   Joanna JOSEP MAS «KITFLUS» 
 

   Mull A D JOSEP MAS «KITFLUS» 
 

   Desassossec MANEL CAMP 
 

   Som-hi MANEL CAMP 
 

   Sector terciari JOSEP MAS «KITFLUS» 
 

   Mòbil III MANEL CAMP 
 

   L'enanitu trist RAFAEL ESCOTÉ 
 

   Poble Nou JOSEP MAS «KITFLUS» 
 

   Celebrem-ho MANEL CAMP

P R O G R A M A

Altres Concerts 
023



P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts a aquest concert especial de jazz a dos pianos. 

Avui és un gran dia per a nosaltres perquè entrem de ple en el jazz (ja feia 
temps que en teníem ganes) i ho fem per la porta gran, la més gran que hagués-
sim pogut somiar mai, de la mà de dues figures mundialment reconegudes: 
Manel Camp, de la veïna ciutat de Manresa, i Josep Mas «Kitflus», de Mollet 
del Vallès. 

Per què tenim aquesta sort tan extraordinària de poder-los presentar aquí a 
la nostra sala? Doncs és per la seva gran categoria humana, per aquella sen-
zillesa pròpia dels grans artistes que deixa divismes de banda per dedicar-se 
només a la música, a la seva música, perquè, a més d’intèrprets excepcionals, són 
grans compositors: serveixi el programa d’avui com a mostra. 

El crític de jazz Albert Mallofré, escrivia a La Vanguardia, referint-se a 
aquest concert, que tingué lloc ara fa prop d’un any a l’Espai de Barcelona: 
«Los dos pianistas son distintos y se complementan muy bien. De Josep 
Mas “Kitflus” proviene la vehemencia, el “punch” y la incisión certera; 
de Manel Camp fluye el refinamiento, el colorido y el sabor de la tier-
ra. Y de los dos juntos nace una música de piano que puede ser refe-
rencial y crear escuela, como un día lo fue el estilo de piano de Enrique 
Granados». I acabava dient: «Sólo falta que Camp y Kitflus editen estas 
obras en partitura para que, aparte de la contribución personal que 
improvisan en sus interpretaciones, puedan servir de modelo y lec-
ción». 

Pensem que els concerts d’aquest cap de setmana són realment un gran esde-
veniment per a tota la comarca, i és un honor per a nosaltres poder-vos oferir 
aquestes sessions aquí a Capellades amb uns artistes tan destacats com Manel 
Camp i Josep Mas «Kitflus», i, a més a més, amb la satisfacció afegida que ens 
dóna el fet de sentir-los, perquè ho són, de casa nostra. 

Després del concert us oferirem el refresc habitual. 

Aquest concert es farà sense entreacte. 

I ara, amb tots nosaltres,  

Manel Camp i Josep Mas «Kitflus».
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MANEL CAMP - KITFLUS 
 
Manel Camp i Josep Mas «Kitflus» 
són músics diferents, però amb tra-
jectòries paral·leles. Els orígens d’a-
quest duo, que tan extraordinària 
acollida ha tingut en les seves distin-
tes manifestacions nacionals i inter-
nacionals, cal datar-los el 1987 en un 
encàrrec del programa de TVE La 
buena música i en Escàndols, un disc de 
Manel Camp en què Kitflus col·la-
bora en un parell de temes. 

Bona part dels interessants resul-
tats obtinguts des d’aleshores es 
recullen en els discos compactes 
Diàlegs i Duets, ambdós enregistrats 
en directe, el darrer de recent publi-
cació. 

 

MANEL CAMP 
 
La seva trajectòria com a solista l’ha 
dut a nombrosos festivals internacio-
nals de jazz: Grenoble (França), Birš- 
tonas (Lituània), Txeboksari i Iaroslav 
(Rússia), Mardel Jazz (Argentina), 
Boston (Estats Units), Barcelona, Sant 
Sebastià, Madrid…, però la faceta de 
pianista és només una de les moltes 
que caracteritzen aquest músic man-
resà que, com a acompanyant, arran-
jador, compositor o director musical 
de concerts i enregistraments, ha 
col·laborat amb molts dels grans 
noms de la cançó catalana, el rock o 
el jazz-rock o la música clàssica –més 
de cinc-centes peces porten la seva 
empremta– i, com a pedagog, ha estat 
director musical de l’Aula de Música 
de Barcelona i de l’Esclat de Manresa 
i ha impartit nombrosos cursos sobre 
composició i improvisació. 

És autor de la música d’una desena 
de pel·lícules (és Premi Nacional de 
Cinematografia 1992), ha compost 
ballets per a esbarts i obres carismàti-
ques que a voltes incorporen instru-
ments de la música popular catalana. 
Deu discos compilen bona part de la 
seva música més personal de la darre-
ra dècada. 

Entre d’altres distincions atorga-
des és Premi Bages de Cultura 1984, 
Premi de la Generalitat de Catalunya 
a la millor composició discogràfica 
1985, Premi Ràdio 4 (RNE) a la 
millor interpretació musical 1988     
i Premi Iniciativa 1992 de l’Obra del 
Ballet Popular. 

I N T È R P R E T S

MANEL CAMP



JOSEP MAS «KITFLUS» 
 
Natural de Mollet del Vallès, es co-
mençà a significar de ben jove com 
a membre fundador d’Iceberg, un 
dels grups mítics del que en els anys 
setanta s’anomenava rock laietà. Des-
prés, amb Pegasus, grup referencial 
del jazz-rock català i espanyol dels 
vuitanta, obtingué el reconeixement 
general de la crítica i el públic i par-
ticipà en diferents festivals interna-
cionals de jazz tan reconeguts com 
els de Barcelona, Madrid, Nova York 
o Montreux (Suïssa). 

Ha escrit música per al cinema i, 
amb Pegasus, va compondre la banda 
sonora de la pel·lícula muda de Wal-
ter Reuttman Berlín, simfonia d’una 
gran ciutat, que interpretaren en els 
festivals de cinema de Barcelona, 
Bilbao, Berlín, Miami, etc. 

Té editats pro d’una vintena de 
discos com a membre de diferents 
grups, inclosos els dos més personals 
que comparteix amb Manel Camp. 

D’ell són sintonies ben populars 
com la dels telenotícies de TV3 o la 
de la telenovel·la Poble Nou. 

Darrerament ha anat especialit-
zant la seva activitat musical en la 
producció musical a l’estudi. El seu 
sobrenom artístic signa moltíssimes i 
diferenciades produccions discogrà-
fiques realitzades a Barcelona en 
aquesta dècada.

JOSEP MAS «KITFLUS»



237

RECULL GRÀFIC



DIARI D’IGUALADA, DIA 1 DE FEBRER DEL 1995

ANOIA ESPORTS, DIA 6 DE FEBRER DEL 1995

LA MIRANDA,  
NÚM. 87, FEBRER DEL 1995
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P R O G R A M A*

PRIMERA PART

    Quartet amb piano núm. 3, JOHANNES BRAHMS 
   en Do menor, op. 60 
          Allegro non troppo  

          Scherzo. Allegro 
         Andante 
          Finale. Allegro comodo 

 
 

   Quartet amb piano núm. 2, JOHANNES BRAHMS 
   en La major, op. 26 

         Allegro non troppo  

         Poco adagio 
         Scherzo. Poco Allegro 
         Finale. Allegro 

SEGONA PART
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CONCERT DE QUARTET AMB PIANO 
 

Moscow Piano Quartet 
ALEXEI TOLPYGO, violí 

ANDREI RATNIKOV, viola 
GENRIKH YELESIN, violoncel 

ALEXEI YEROMIN, piano

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

* Dissabte, dia 4 de març de 1995.

Altres Concerts 
024



P R E S E N T A C I Ó

Bona tarda i benvinguts al primer concert internacional d’aquest any que pro-
tagonitza el Moscow Piano Quartet. Fa aproximadament dos anys ja els vam 
tenir en aquesta sala pel mateix concepte. 

Com llavors, ens porten uns programes sense concessions amb obres de les 
més difícils, com ho són els quartets de Brahms. En aquella ocasió el pianista 
Francisco Poyato els va fer una crítica que titulava «Intèrprets Russos: el valor 
del sacrifici» i on, després de destacar el quartet de Brahms que precisament ens 
toquen avui com una de les obres més importants del repertori de cambra amb 
piano i dificilíssima, escrivia: «No hi havia mitges tintes: força, intensitat, 
expressió, tensió i tempo portats fins a les últimes conseqüències. Es van deixar 
la pell a l’escenari. Aquest autèntic esforç anímic que ens van oferir el vam rebre 
com un preciós regal». 

I acabava dient: «És aquesta capacitat de sacrifici la que converteix una bona 
estona en un esdeveniment únic i eleva un bon músic a la categoria d’artista». 

P R O G R A M A*

PRIMERA PART

    Quartet amb piano, en Mi b major, op. 47 ROBERT SCHUMANN 
          -Sostenuto assai. Allegro ma non troppo 
          -Scherzo. Molto vivace 
          -Andante cantabile 
          -Finale. Vivace 

 
 

   Quartet amb piano núm. 1, en Sol menor JOHANNES BRAHMS 
   op. 25 
          -Allegro  

          -Intermezzo. Allegro ma non troppo 
          -Andante con moto 
          -Rondo alla zingarese. Presto 

SEGONA PART

* Diumenge, dia 5 de març de 1995.
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I nosaltres, que hem volgut repetir aquest esdeveniment únic de què ens 
parlava Francisco Poyato, us els oferim de nou avui aquí. 

I ara, amb tots nosaltres, el  

Moscow Piano Quartet. 

 

MOSCOW PIANO QUARTET 
 
ALEXEI TOLPYGO 
Violí  
ANDREI RATNIKOV 
Viola  
GENRIKH YELESIN 
Violoncel  
ALEXEI YEROMIN 
Piano 
 
El Moscow Piano Quartet és la pri-
mera formació de piano, violí, viola  
i violoncel a Rússia. Es va formar a 

finals del 1989, i van aconseguir 
crear una sòlida reputació com un 
grup de molt talent, i amb un perfil 
artístic ben definit. El seu primer 
concert, el gener del 1990, va captar 
l’atenció i l’aplaudiment del públic   
i dels crítics especialitzats. 

Durant els tres anys següents el 
quartet interpretà nombrosos con-
certs a Moscou, Sant Petersburg i al-
tres ciutats importants de l’antiga 
Unió Soviètica. També actuà en paï-
sos com Letònia, Portugal, Itàlia, 
Espanya, el Japó i el Benelux, i pren-
gué part en festivals com l’Estoril 
Music Festival, les Jornadas da Ofici-
na Musical (Oporto), el Festival of 
Assisi i Clásicos del Siglo Veinte, al 
Palau March de Palma de Mallorca. 

I N T È R P R E T S



Una invitació per actuar en el 
Festival Dekabrskie Vetchera (Nits de 
Desembre) –un dels festivals de més 
anomenada a Rússia, promocionat 
pel gran pianista Sviatoslav Richter– 
és un dels punts culminants dins la 
carrera del grup. En les dues edicions 
següents d’aquest festival (1991 i 
1992) el Moscow Piano Quartet in-

terpretà música francesa i el cicle 
complet dels Quartets de Beethoven.  
L’èxit va ser enorme, i la premsa es 
mostrà entusiasta. 

Entre les seves gravacions d’àudio 
i vídeo cal destacar l’enregistrament 
del Quartet en Sol menor de Brahms   
i el Quartet en La menor de Mahler. 
Ambdós foren gravats el 1990 i el 

ALEXEI TOLPYGO ANDREI RATNIKOV

GENRIKH YELESIN ALEXEI YEROMIN



1993 per la Ràdio-Televisió Cen-
tral de Rússia (Gossteleradio).   

El 1991 el grup participà en un 
documental fet per la Rádio Televi-
são Regional de Madeira (Portugal) 
dedicat al compositor portuguès 
Luís de Freitas Branco. 

Les relacions artístiques amb les 
grans personalitats del món de la mú-
sica, especialment amb els composi-
tors Alfred Schnittke i Fernando 
Lopes-Graça, han contribuït en gran 
part a la força creativa d’aquesta for-
mació. El famós violoncel·lista Valen-
tin Berlisky (del Quartet Borodin) ha 
tingut també una influència impor-
tant i, en part, és responsable de l’afi-

nació perfecta, la riquesa de color, la 
sonoritat càlida i encomanadissa, i l’a-
nàlisi profundament musical que ca-
racteritza aquest quartet. 

El repertori elegit pel quartet in-
clou obres dels grans clàssics –Brahms, 
Mozart, Beethoven, Dvor̆ák, Chaus-
son– i també obres de Milhaud, 
Hummel, Clopand, Nápravnik i altres. 

Des del desembre del 1994 el 
Moscow Piano Quartet treballa a 
Por-tugal, mitjançant un acord espe-
cial amb l’Ajuntament de Cascais, 
com a «Quarteto en Residencia». El 
grup actua amb regularitat a 
Portugal i a l’estranger, i pren part en 
importants festivals de música.
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DIARI D’IGUALADA,  
DIA 4 DE MARÇ DEL 1995

TRET DEL LLIBRE AMB PAPER FET A MÀ. 
 
 

ELS MÚSICS  
TAMBÉ MANIFESTEN LES SEVES IMPRESSIONS
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TRES SEGLES  
DE MÚSICA CATALANA PER A OBOÈ 

 
Josep Julià, oboè 

Josefina Rius, piano

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

PRIMERA PART

    Sonata per a oboè i baix continu,                           GERMANS PLA 
   en Do menor 
         Allegretto — Andante — Allegro assai 
 

   Sonata per a tecla núm. 87, en Sol menor PARE ANTONI SOLER 
 

   Sonata per a tecla, en Re major 
 

   Ària i Variacions, op. 13* P. J. R. SOLER I SOLER 
            Andante sostenuto — Andantino — Cantabile 
          Rondoletto — Finale 

 
                                                                                    
   Monòleg per a oboè** JOAQUIM HOMS 

 
   À la manière de Frederic Mompou JOSEP SOLER 

 

   Lachrimae or Seaven Teares*** JOSEP SOLER 
 

   Cançó i dansa núm. 1 FREDERIC MOMPOU 
 

   Introducció i Vals, op. 2* P. J. R. SOLER I SOLER 
 

* Primera audició mundial    ** Estrena    *** Dedicada i estrena

SEGONA PART
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P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts! 

El concert d’avui és ben diferent dels que hem tingut a aquesta sala fins ara. 

Els seus intèrprets, Josep Julià, oboista, i Josefina Rius, pianista, són ar-
tistes de vasta experiència. A banda de la seva activitat com a intèrprets i 
solistes, porten a terme una tasca pedagògica important com a catedràtics del 
Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. 

El concert, tal com s’ha anunciat, està dedicat exclusivament a la música 
catalana per a oboè, i els artistes d’avui han tingut la gentilesa d’oferir-nos-el 
com a obsequi. 

Qualsevol concert comporta per als intèrprets que el protagonitzen un esforç 
molt important de preparació: la tècnica, els matisos, el color, la musicalitat, 
aquella sonoritat especial. Avui tindrem tot això, però amb un valor extraordi-
nari afegit: el de recerca i treball de molts anys pel que fa a les dues obres de 
Pere Joaquim Raimon Soler i Soler (autor del segle XIX) amb les quals acaben 
cadascuna de les dues parts que formen aquesta sessió. 

En aquest sentit, sembla avinent d’explicar que hi ha una lleugera diferència 
entre primera audició mundial i estrena. En el primer cas, ens explicaven Josep 
Julià i Josefina Rius, se suposa que en el segle XIX el compositor devia haver 
tocat l’obra alguna vegada, i per aquest motiu no la presenten com a estrena, tot 
i que durant aquest segle no s’hagi tocat mai.En canvi, el Monòleg per a 
oboè de Joaquim Homs, sí que avui, en aquesta sala, es tocarà per primera veg-
ada. Això mateix succeirà amb l’obra Lachrimae or Seaven Teares de Josep 
Soler, amb la particularitat, en aquest cas, que el compositor ha dedicat aquesta 
obra als artistes que avui l’estrenaran. 

Per tot plegat, penso que estem d’enhorabona de poder gaudir d’aquestes 
obres que es toquen avui, per primera vegada, amb  

Josep Julià i Josefina Rius.



    249

 

JOSEP JULIÀ 
Oboè 
 
Format al CSMMB, on obté el títol 
superior d’oboè, amplia els seus estu-
dis durant tres anys al Sweelinck 
Conservatorium d’Amsterdam sota 
la direcció de l’oboista Han de Vries. 
Així mateix estudia amb Omar Zo-
boli al Conservatori de Basilea i assis-
teix a cursos internacionals impartits 
per J. Chambon i H. Holliger. 

Dedicat especialment a la música 
de cambra, ha format part de dife-
rents grups (Capella de Música de 
Santa Maria del Mar, Consonare, 
Calamus Musicae...) i ha actuat en 
festivals com l’Internacional de Bar-
celona, el de Música Antiga de 
Barcelona, el Pau Casals, el de Músi-
ca Catalana de Montblanc, etc. 

Durant els anys 1987 i 1988 fou 
oboè solista de l’Orquestra de Cam-
bra del Palau de la Música Catalana. 
Ha actuat en nombroses ocasions 
com a solista amb diverses orques-
tres del país tocant concerts per a 
oboè en els festivals de Santes 
Creus, Girona i el Grec 87. 

Des del 1992 col·labora amb la 
prestigiosa organista Montserrat Tor-
rent, fet que l’ha portat a oferir reci-
tals per diverses ciutats de tot l’Estat: 
Lleó, Santander, l’Escorial, Ponferrada 
i Barcelona (Euroconcert). Des del 
1986 és professor d’oboè del Con-
servatori Superior de Barcelona. 

JOSEFINA RIUS 
Piano 
 
Va cursar els seus estudis musicals al 
CSMMB, on aconseguí els títols su-
periors de solfeig, clavecí i piano, 
obtenint guardons com menció 
d’honor de piano i premi d’honor 
de clavecí. 

Deixebla d’en Josep Caminals, 
també ha estudiat amb Aline Zilbe-
rajch, J.W. Jansen (a Tolosa) i J. Ogg 
(a Amsterdam). 

Des del 1984 es dedica a la música 
de cambra formant part de grups de 
música barroca: Alia Musica, Ca-
lamus Musicae, Stile Concertante. 
Ha actuat en els festivals de Música 
Catalana de Montblanc, de Música 
Religiosa de Manresa, de Música Ínti-
ma de Barcelona, el Pau Casals, etc. 

Des de l’any 1990 forma part de 
l’equip directiu del Conservatori 
Superior de Barcelona, del qual 
també és professora.

I N T È R P R E T S



COMENTARI MUSICAL

TRES SEGLES DE MÚSICA CATALANA PER A OBOÈ 
 

Catalunya ha estat sempre un país on els instruments de doble canya han tin-
gut una gran tradició. Les bandes de ministrils i les capelles de música de la 
Barcelona renaixentista estaven principalment integrades per xeremies i bai-
xons, antecessors dels oboès actuals. 

Aquesta tradició es manté al llarg dels segles i fins als nostres dies amb uns 
instruments tan coneguts a casa nostra com són el tible i la tenora. 

Incomprensiblement, l’oboè ha estat sempre poc conegut i practicat en el 
nostre país.  Malgrat això, hem tingut individualitats que afortunadament han 
trencat aquesta tendència. 

Els germans JOSEP, JOAN i MANUEL PLA foren tres músics reconeguts a 
l’Europa del segle XVIII, tant per la seva condició de virtuosos de l’oboè com 
per la seva singularitat com a compositors. 

D’estil genuïnament galant, la present sonata per a oboè demana de l’in-
tèrpret un gran domini tècnic de l’instrument.  Com que és difícil atribuir-
ne la paternitat a un dels germans, cal contemplar la possibilitat que fos 
composta en col·laboració. 

PERE JOAQUIM RAIMON SOLER I SOLER va néixer a Vidrà el 20 de 
febrer del 1810.  Va entrar al Conservatori de París l’any 1834 i, als dos anys 
d’haver-hi ingressat, guanyà el primer premi d’oboè. Fou primer oboè de 
l’orquestra de l’Òpera Còmica de París i, fins a la seva mort, primer oboè del 
Teatre Italià de la mateixa ciutat. Soler vingué a Espanya l’any 1844 i oferí 
concerts a diferents ciutats de l’Estat.  Les cròniques de l’època ens parlen de 
l’extraordinària tècnica de Soler, «excel·lent so, neta execució, expressivitat i 
sentiment...». 

Les obres de Soler estan fortament impregnades del lirisme operístic que 
dominava la vida musical del París de la primera meitat del segle XIX i, prin-
cipalment, foren dedicades al seu instrument: l’oboè. Pere Soler va morir a 
París el 30 de juny del 1850. 

Molts anys de treball i recerca han portat el Josep i la Josefina a treure a la llum 
l’obra de Soler, amb l’esperança que, donant-la a conèixer, ocupi el lloc que pensem que 
es mereix dins la història de la música catalana. 
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JOAQUIM HOMS i JOSEP SOLER són dos compositors catalans que no 
necessiten cap presentació.  La petita peça per a oboè sol d’Homs, composta 
l’any 1979, manté el dramatisme constant dels pensaments que, en solitari, 
expressa un personatge imaginari. L’obra de Soler, que pren el títol de la 
música que va compondre l’any 1604 el músic anglès John Dowland, manté 
com a expressió constant un dels aspectes que més caracteritzà la música de 
Dowland: la malenconia. 

Es completa el programa amb unes obres per a piano: 
– Dues sonates del PARE ANTONI SOLER (1729-1783). 
– Cançó i dansa núm. 1 de FREDERIC MOMPOU (1893-1988) 
– À la manière de Frederic Mompou obra que Josep Soler compongué per a 

Mompou pel seu vuitantè aniversari.

RECULL GRÀFIC
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CONCERT DE TRIO AMB PIANO 
AMB MOTIU DE LES JORNADES CIENTÍFIQUES D’ARQUEOLOGIA 

 
Trío Novalis 

ANTONIO RUIZ-MELLADO, piano 
OLVIDO LANZA, violí 

LITO IGLESIAS, violoncel

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

PRIMERA PART

    Trio amb piano núm. 1, en Si major, op. 8 JOHANNES BRAHMS 

           Allegro con brio 
          Scherzo 
          Adagio 
          Allegro 
 

 
 
 

   Trio amb piano núm. 2, DMITRI XOSTAKÒVITX 
   en Mi menor, op. 67 
         Andante. Moderato 
          Allegro non troppo 
          Largo 
          Allegretto  

SEGONA PART

Altres Concerts 
026



P R E S E N T A C I Ó

Bona nit. Benvinguts a aquesta sala, en nom de l’alcalde de Capellades. 
Crec que avui ha acabat la primera part d’aquesta setmana d’estudi. 
Hem pensat que poder-vos oferir un concert de música de cambra seria una 
experiència molt bonica. 
Per a això, hem elegit artistes formats tots a casa nostra i un programa molt 
atractiu amb Brahms i Xostakòvitx. 
Esperem que us agradarà i desitgem de tot cor que mantingueu un bon record 
de la vostra estada a Capellades. 
 
 
Bon soir (bien qu’un peu tard). Soyez les bienvenus dans cette salle au 
nom du maire de Capellades. 
Je crois que aujourd’hui finit la première partie de cette semaine d’études. 
On a pensé que ce serait une belle soirée que de vous offrir un concert 
de musique de chambre. 
Nous avons choisi pour cela des artistes formés tous chez nous, et un beau 
programme avec Brahms et Shostakovich. 
Nous espérons qu’il vous plaira et nous souhaitons vivement que vous 
gardiez un beau souvenir de votre séjour à Capellades. 
 
 
Good evening (though a bit late) and welcome to this concert hall. I speak on 
behalf of our mayor. 
I think that today you finish the first part of this week’s studies. 
We thought it would be a nice ending to offer you a chamber music concert. 
We have chosen for that a trio of young artists from Barcelona and a beautiful 
program with Brahms and Shostakovich. 
We do hope you will enjoy it and that you will leave Capellades taking with 
you a nice souvenir of your stay among us. 
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TRÍO NOVALIS 
 
ANTONIO RUIZ-MELLADO 
Piano 
 
OLVIDO LANZA 
Violí 
 
LITO IGLESIAS 
Violoncel 

 
El repertori de trio amb piano va 
tenir el seu moment més àlgid en     
el Romanticisme. Per aquesta raó, el 
nom del trio fou escollit com a ho-
menatge a Novalis, pseudònim de 
Friedrich Leopold von Hardenberg. 
Novalis fou un dels poetes romàntics 
alemanys més genuïns, es caracteritzà 
per un espiritualisme exarcebat i 
també fou un dels que més va influir 

en el naixement i el desenvolupament 
d’aquest període artístic i cultural. 

El Trío Novalis va ser fundat l’any 
1992 a Barcelona per Antonio Ruiz-
Mellado, Olvido Lanza i Lito Iglesias.  
Tots tres van estudiar en el Conser-
vatori Superior Municipal de Música 
de Barcelona amb els catedràtics Car-
me Undebarrena, Xavier Turull i Pere 
Busquets, respectivament, i cadascun 

I N T È R P R E T S

ANTONIO RUIZ-MELLADO

OLVIDO LANZA LITO IGLESIAS



JOHANNES BRAHMS 

 
Era fill de Johann Jakob Brahms 
(1807-1872), contrabaixista en or-
questres populars, i de Johanna Hen-
rika Nissen (1790-1865). Fou educat 
enmig de molta pobresa en una casa 
del port d’Hamburg. Va aprendre a 
tocar el piano amb dos bons profes-
sors locals. Quan tenia catorze anys, 
va fer el seu primer concert públic, 
interpretant una composició seva. Es 
guanyava la vida tocant en les taver-
nes i component música per a cerve-
series.  

Molt aviat va establir una relació 
amb el violinista Joachim, el qual el 
recomana a Liszt i a Schumann. La 
influència d’aquest darrer fou decisi-
va des de llavors. Els dos anys ante-
riors a la mort de Schumann, Brahms 
es queda a Düsseldorf prop de Clara 
Schumann, iniciant-se un afecte 
entre ells que es mantingué fidel-
ment per ambdós fins a la mort de la 
pianista el 1896. El 1859, el seu Con-
cert en Re menor és mal acollit a 
Leipzig. A partir del 1860 adopta, 
amb Joachim, una actitud hostil 
envers la «música de l’avenir», repre-
sentada per Liszt i Wagner. La prime-

d’ells va ser guardonat amb el premi 
d’honor del grau professional. 

Després d’un període de conjun-
ció, el Trío Novalis va ser seleccionat 
per participar en la Quarta Trobada 
Internacional de Música de Cambra 
de Torrebonica (Barcelona), organit-
zada per la Fundació «La Caixa», 
l’estiu del 1992. Allí van rebre lliçons 
de destacades personalitats interna-
cionals del món de la música, com el 
Trio Fontenay d’Hamburg, Charles 
Tunnell, Charles Rosen, Barry 
Green i el Delme String Quartet de 
Londres. Com a fruit d’aquest treball 
va ser escollit per realitzar una gira 
per Espanya. 

 

També ha rebut orientació del 
mestre Pere Busquets. 

Ha guanyat el primer premi de la 
primera edició del Concurs Nacio-
nal de Música de Cambra «Mont-
serrat Alavedra», patrocinat per la 
Caixa d’Estalvis de Terrassa i organit-
zat pels Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals de Terrassa, celebrat el no-
vembre del 1992. 

Entre els nombrosos concerts que 
han realitzat es destaquen la seva par-
ticipació en el Festival Internacional 
de Torroella de Montgrí i la seva 
presentació en la temporada d’Iber-
camera de Barcelona, el gener del 
1994, on obtingueren un gran èxit 
de públic i de crítica.

COMENTARI MUSICAL 
PRIMERA PART
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ra audició del Rèquiem alemany a 
Bremen podria representar el triomf 
més destacat de la seva carrera. Des 
que s’instal·la a Viena el 1862, duu 
una vida plàcida i dedica quasi tot el 
seu temps a la composició. És cone-
gut universalment i les seves obres 
continuen essent discutides, perquè 
els seus partidaris l’han oposat al 
wagnerisme i a Bruckner. Després 
d’haver gaudit de bona salut durant 
toda la vida, mor d’un càncer de 
fetge, als seixanta-quatre anys. 

 
Trio amb piano núm. 1,  

en Si major, op. 8 
 

Si s’exclou una obra en La major, 
publicada pòstumament el 1937, 
d’escàs valor i de paternitat dubtosa, 
Brahms va deixar tres produccions 
per a piano, violí i violoncel. La pri-
mera, el Trio en Si major, opus 8 (1854), 
la va firmar com a Johannes Kreisler 
júnior, pseudònim que revela la seva 
filiació schumanniana. Però, actual-
ment, aquesta obra s’escolta, quasi 
sempre, en la nova versió que l’autor 
va acabar a finals de la dècada del 

1880 i que va publicar el 1891. Uns 
quants anys abans, havia manifestat: 
«S’aprèn molt més perfeccionant 
realment una sola peça que comen-
çant-ne o acabant-ne a mitges una 
dotzena... S’ha de deixar reposar i 
tornar-hi una vegada i una altra fins 
que sigui una obra d’art perfecta en 
la qual no sobri ni falti cap nota, i ni 
un sol compàs pugui ser millorat». 

En una actitud característica seva, 
Brahms va treure importància al seu 
treball de correcció. El 1891 manifes-
tava a Julius Otto Grimm: «Al trio no 
li he posat cap perruca; simplement li 
he arreglat una mica els cabells». El 
cert és que la revisió que en va fer 
fou exhaustiva: en va reduir en una 
tercera part l’extensió original, alleu-
gerint les textures i equilibrant-ne 
l’estructura i el pla tonal. L’scherzo fou 
l’únic moviment que quasi no va ser 
alterat: només la coda es va beneficiar 
del toc del Brahms madur, capaç de 
corregir l’obra respectant-ne la ri-
quesa melòdica i l’espontaneïtat cap-
tivadora. Es va reestrenar el 1890, pel 
Quartet Arnold Rosé.



DMITRI XOSTAKÒVITX 

 
Començà els estudis el 1919 en el 
Conservatori de Sant Petersburg. 
Aquest mateix any ja va compondre 
diverses peces, entre elles l’Himne a la 
Llibertat, escrit sota la influència de la 
Revolució Russa recent. Va ser deixe-
ble de Nikolàiev, Sokolov, Steinberg   
i Glazunov. La seva primera gran obra 
és la Primera Simfonia, opus 10, escrita 
a l’edat de dinou anys, en la qual va 
mostrar una maduresa completa. Tot   
i que durant molts anys va viure po-
brement i malalt, no va pas abandonar 
l’activitat creadora. Una característica 
significativa de la seva música és el 
sentit nítid de la forma juntament 
amb un gran dramatisme. Entre la se-
va extensa producció es destaquen les 
quinze simfonies, diverses òperes, 
nombrosos concerts per a diversos 
instruments solistes, sonates, quinze 
quartets de corda i moltes altres obres 
de música de cambra, i, fins i tot, cal 
incloure-hi il·lustracions cinemato-
gràfiques. Tot plegat situa Xostakòvitx 
en un lloc destacat entre els composi-
tors del segle XX. 

 
Trio amb piano núm. 2,  

en Mi menor, op. 67 
 

Els fets històrics del final de la 
Segona Guerra Mundial van influir 
decisivament en el caràcter de tota 
l’activitat cultural i artística d’Occi-
dent. Després de l’eufòria de la vic-

tòria sobre les tropes de Hitler, van 
anar apareixent informacions que 
donaven a conèixer la magnitud real 
del genocidi comès durant els anys 
de la guerra. A començaments del 
1944 Xostakòvitx rep la notícia de la 
mort del seu amic Ivan Sollertinski, 
director artístic de l’Orquestra Fil-
harmònica de Leningrad. El novem-
bre d’aquest mateix any compon el 
Trio núm. 2, opus 67, i el dedica a la 
seva memòria. És evident, doncs, que 
el caràcter elegíac serà present en 
tota l’obra. 

El primer moviment s’inicia amb 
un tema presentat pel violoncel en 
harmònics i continuat en cànon pel 
violí i el piano, el qual es desenvolu-
parà progressivament fins a arribar al 
punt culminant en fortissimo i s’anirà 
diluint en un clima de calma. El 
segon moviment és el més viu i té 
caràcter de dansa, i dóna pas al tercer, 
amb el qual contrasta dramàticament 
pel seu clima esglaiador i profunda-
ment elegíac. Es tracta d’una xacona 
introduïda per vuit acords del piano 
que funcionaran com a base harmò-
nica de l’avanç melòdic del violí i 
del violoncel. Un enllaç ens porta 
fins a l’últim moviment, en el qual es 
desenvolupa un tema popular 
hebreu fins a un nou punt culmi-
nant. La reaparició del primer tema 
de l’obra servirà de punt de partida 
descendent cap al final, i ens recor-
darà el caràcter desolat del principi 
del primer moviment.

SEGONA PART
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RECULL GRÀFIC

EUDALD CARBONELL ES DIREGEIX ALS SEUS COMPANYS CIENTÍFICS EN ACABAT DEL CONCERT
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CONCERT DE PROFESSORS 
TERCER CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA DE CAPELLADES 

 
Silvestri String Quartet 

DORU POP i ALEXANDRU MIHON, violí 
TRAIAN IONESCU, viola; RASVAN NECULAI, violoncel 

 
Suzanne Bradbury, piano

C a p e l l a d e s, 1 6  d ’ a b r i l  d e l  1 9 9 5

PRIMERA PART

SILVESTRI STRING QUARTET 
 

   Quartet de corda núm. 14, en Re menor, FRANZ SCHUBERT 
   op. pòstum, D. 810, «La Mort i la Donzella» 
         Allegro 
          Andante con moto 
          Scherzo. Allegro molto 
          Presto 
 

       

SILVESTRI STRING QUARTET i SUZANNE BRADBURY 
 

   Quintet amb piano, en Mi b major, op. 44 ROBERT SCHUMANN 
         Allegro brillante 
          In modo d’una Marcia. Un poco largamente. Agitato 
          Scherzo.  Molto vivace 
          Allegro ma non troppo

SEGONA PART
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P R E S E N T A C I Ó

Vist el creixent interès entre els nostres joves per una de les més sublims formes 
artístiques, oferim el Tercer Curs Internacional de Música de Cambra. 

D’una banda, aquesta disciplina representa una síntesi completa de la 
preparació del solista, on es comproven tots els aspectes de la seva formació musi-
cal, tant a nivell analític (estructura, formes, harmonia, contrapunt), com a ni-
vell pràctic. 

D’altra banda, la música de cambra necessita una àmplia gamma de conei-
xements i habilitats específics per tocar en conjunt, des d’afinació (n’hi ha 
diverses menes), tècniques de sincronisme fins al total aclariment del sentit i de 
l’expressió. Tots ells, elements imprescindibles per aconseguir la intensitat mí-
nima, sense la qual la música no podria viure. 

L’edició d’enguany del curs, amb un enfocament diferent dels dos anteriors, 
té un plantejament pràctic, amb un intens i variat programa de classes que 
abraça en els seus continguts la complexa problemàtica del conjunt: afinació, 
aspectes estilístics, tècniques d’assaig, anàlisis musicals, tècniques de creixement 
personal, aspectes instrumentals específics, sempre dins un tractament persona-
litzat. 

Com a conseqüència d’això, el Tercer Curs Internacional de Música de Cam-
bra de Capellades aspira, amb el prestigi dels seus mestres, a crear una llavor, un 
estat d’ànim, una base sòlida; en definitiva, convida els nostres joves músics, els 
grups ja constituïts i els que tinguin intenció de formar-los o els que, senzilla-
ment, encara no han descobert les subtileses d’aquesta forma artística, a gaudir 
de l’exaltació que suposa el treball amb les grans obres de la música de cambra.

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

*
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SILVESTRI STRING QUARTET 
 
Doru Pop 
Violí 
 
Alexandru Mihon 
Violí 
 
Traian Ionescu 
Viola 
 
Rasvan Neculai 
Violoncel 
 

És un quartet professional, amb una 
intensa activitat concertística d’àmbit 
internacional. Invitat per les més pres-
tigioses societats de concerts, ha actuat 
a Roma, Milà, Torí, Florència, Ma-
drid, Barcelona, València, París, Bu-
carest, Mèxic DF, Friburg, etc., amb 
gran acollida de públic i de crítica. 

El Quartet Silvestri començà la 
seva activitat el 1988, quan els seus 
membres ja tenien gran experiència 
en els camps de la docència musical, 

de la solística, de la música de cam-
bra i l’orquestral (com a membres de 
l’Orquestra Filharmònica de Buca-
rest, l’orquestra de cambra Virtuosi di 
Bucarest i l’Orquestra Internazionale 
d’Italia). 

Es perfeccionaren com a quartet 
amb les personalitats més importants 
del món: Piero Farulli (viola del 
Quarteto Italiano) i els membres dels 
quartets Tokio, La Salle i Guarneri. 

Al llarg de la seva carrera, el quar-
tet ha rebut diversos reconeixements 
internacionals, entre els quals cal des-
tacar: 

- Primer premi absolut i premi es-
pecial «Carlo Soliva» Concurs In-
ternacional de Casale Monferra-
do (5a edició). 
- Medalla d’Honor del president 
de la República Italiana. 
- Premi del Diari La Stampa.  
- Primer premi exclusiu al Con-
curs Internacional de Cremona (4a 
edició). 
- Premi-beca «Alfredo Casella». 
- Beca del Govern Italià per a es- 
pecialització en quartet. 

I N T È R P R E T S

DORU POP TRAIAN IONESCU



  - Gran Diploma d’Honor de l’Ac- 
    cademia Chigiana de Siena. 

Els quatre components del quartet 
tenen títols superiors del Conserva-
tori de Bucarest, internacionalment 
reconegut com de nivell universitari. 

Són membres de l’European String 
Teachers Association (Associació Eu-
ropea de Professors de Corda), presi-
dida per Lord Yehudi Menuhin, i són 
els titulars del primer curs de quali-
ficació professional i especialització 
per a instruments de corda fundat     
a la ciutat de València. Així mateix, 
han estat convidats per diverses enti-
tats a impartir classes magistrals d’ins-
truments i música de cambra, en 
cursos nacionals i internacionals de 
perfeccionament. 

 
SUZANNE BRADBURY 
Piano 
 
Nascuda a Califòrnia, es va criar a 
Espanya. Els seus mestres més impor-
tants foren el pianista espanyol José 
Ortiga (Madrid) i, més tard, Ludwig 

Hoffmann (Munic). Als dotze anys 
va fer la seva presentació amb el Con-
cert en Re major de Haydn a Alcoi (Ala-
cant) i, dos anys més tard, oferí un 
recital a la televisió de Nova York. 

Després de continuar estudis a 
Nova York, Viena, Anglaterra i Mu-
nic, fou invitada per Wilhelm 
Kempff al seu curs magistral de Po-
sitano, del qual va néixer una llarga 
amistat musical. 

En la persona de Stefan Askenase 
va trobar durant molts anys un con-
seller musical de gran valor. Suzanne 
Bradbury fou distingida amb el pre-
mi de Jornades Musicals per a So-
listes Joves, organitzades per l’estació 
radiofònica de Hesse. A partir d’a-
quest moment fou contractada per 
quasi totes les cadenes de radiodi-
fusió alemanyes, per la BBC de 
Londres i per la Radio Suisse Ro-
mande, i, a més, ha ofert concerts en 
directe regularment per tot Europa    
i Amèrica. 

El 1991 va tocar al Palau March 
de Palma de Mallorca, en la sèrie de 

ALEXANDRU MIHON RASVAN NECULAI



Concerts Clàssics del Segle XX, amb 
el Quintet de Vent de la Filharmò-
nica de Berlín i, posteriorment, es va 
presentar amb el mateix quintet i 
amb la Filharmònica de Berlín el 
febrer del 1992, amb la qual segueix 
actuant regularment, així com també 
amb d’altres instrumentistes de la 
mateixa filharmònica. 

És fundadora del Festival de Mú-
sica d’Allensbach, Llac de Constança, 
i fou la seva directora artística durant 
deu anys. Des que ha tornat a Ma-
llorca amb la seva família, pren part 
activa en la vida musical de l’illa i ha 
actuat repetidament a l’Auditorium 
com a solista, amb el Quartet Sinn-
hoffer de Munic, amb el violon-

cel·lista Mark Drobinsky i amb l’Or-
questra Simfònica de Palma, a més de 
convidar músics a participar en els 
nombrosos festivals que se celebren   
a l’illa. 267
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ANTOLOGIA DE LA SARSUELA 
 

Isabel del Mar, soprano 
M. del Carme Duran, mezzosoprano 

Josep A. Gonzàlez, tenor 
Joan Solé, tenor còmic

C a p e l l a d e s, 1 0  d e  j u ny  d e l  1 9 9 5

PRIMERA PART

   El niño judío                                                   PABLO LUNA 
         De España vengo 

 

   La Gran Vía FEDERICO CHUECA 
         El caballero de Gracia 

 

   Las Leandras FRANCISCO ALONSO 
         Los nardos 

 

   El último romántico R. SOUTULLO I J. VERT 
         Bella enamorada 

 

   Doña Francisquita AMADEU VIVES 
         Canción del Marabú 
          Siempre es el amor 
 

   La Tempranica GERÓNIMO GIMÉNEZ 
         Zapateado 

 

   El barberillo de Lavapiés FRANCISCO A. BARBIERI 
         Canción de Paloma 

 

   La tabernera del puerto PABLO SOROZÁBAL 
         Romanza

Altres Concerts 
028

* Música enregistrada amb orquestra.



                                                                                                    

   Luisa Fernanda FEDERICO MORENO-TORROBA 
         Caballero del alto plumero 

 

   La corte del faraón VICENT LLEÓ 
         Dúo de Lotha y José 
          Ai va, ai va 
 

   La Dolorosa JOSEP SERRANO 
         Dúo de la Dolorosa 

 

   La verbena de la Paloma TOMÁS BRETÓN 
Una morena y una rubia 

 

   La Gran Vía FEDERICO CHUECA 
         Tango de la Menegilda  

 

   Cançó d’amor i de guerra RAFAEL MARTÍNEZ VALLS 
         Duo de Francina i Eloi 
          Duo de Caterina i Baldiret 
          Pirineu 
          Sardana 
 
 
 
 
 
 
 
Bona nit i benvinguts a aquest especial Antologia de la Sarsuela. 

En primer lloc volem dir-vos que ens sap molt de greu a partir d’ara fer 
només una sessió, però tenim un problema considerable de manca de temps a 
causa de les diverses activitats que estem portant a terme i de la manera com 
ho fem. 

Una possible solució que us oferim és repetir el concert quan el nombre de 
persones que s’ha quedat fora és notable, com és el cas d’avui, però dins la pro-
gramació de l’any que ve. 

Avui entrem de ple en la sarsuela, amb el grup Lírics, que ha sabut esco-
llir un programa de romances de sarsuela d’aquelles que ens són tan familiars, 
amb una solució, pel que fa a la música, nova en aquesta sala: l’acompanyament 
amb orquestra estarà enregistrat. Per això comptem amb un tècnic de so: Josep 
Josa. D’altra banda, aquesta Antologia ens la presenten escenificada, amb 

SEGONA PART

P R E S E N T A C I Ó
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LÍRICS 
 
ISABEL DEL MAR,  
M. DEL CARME DURAN, 
JOSEP A. GONZÀLEZ,  
JOAN SOLÉ 
 
Lírics és un grup de cantants de 
formació lírica clàssica amb una 
dilatada preparació musical. En els 

darrers anys han realitzat concerts 
tant a dins com a fora de Catalunya, 
participant en nombroses sarsueles i 
antologies. 

Lírics us ofereix les pàgines més 
destacades de la sarsuela espanyola: 
bellísimes romances així com els 
duos i els duos còmics més coneguts 
d’El último romántico, Doña Francis-
quita, La verbena de la Paloma, Luisa 
Fernanda, El barberillo de Lavapiés, Las 
Leandras, El niño judío, La tabernera del 
puerto, Cançó d’amor i de guerra, etc. 

vestits, i algun moble a l’escenari per ajudar. També comptem amb un director 
d’escena: Salvador Forés. 

Per tant, us presentem en aquesta sala tota una novetat, de caire més popu-
lar, amb la qual, com sempre, esperem fer-vos passar una estona molt alegre i 
distreta amb: 

Isabel del Mar, soprano, 
M. del Carme Duran, mezzosoprano, 

Josep Anton Gonzàlez, tenor, i 
 Joan Solé, tenor còmic.

I N T È R P R E T S

ISABEL DEL MAR, JOAN SOLÉ, JOSEP ANTON GONZÁLEZ I M. DEL CARME DURAN



Dels seus currículums destaquem: 
Isabel del Mar ha actuat en els 

Jardins de l’Acadèmia Filharmònica 
de Roma i davant del papa Joan Pau 
II en la seva residència de Castelgan-
dolfo representant una Antologia de 
la Sarsuela en el seu paper principal.  

M. del Carme Duran forma part 
de la Capella Reial de Catalunya di-
rigida per Jordi Savall, i ha participat 
en la interpretació del Rèquiem de 
Mozart en diferents països europeus 
i en la seva posterior gravació.  

Josep A. Gonzàlez ha represen-
tat diverses sarsueles en el teatre 
Fortuny de Reus i en els Festivals 
Internacionals del Vendrell i de Sit-
ges, interpretant sempre el paper 
principal.  

Joan Solé ha participat en el Fes-
tival de Pre-Eurovisió i en el Festival 
Internacional de Mallorca, on ha 
guanyat un premi amb la cançó Si el 
nostre amor se’n va. També ha estat 
seleccionat a TV3 en el programa 
Èxit.
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CONCERT DE TRIO AMB PIANO 
 

Trío Pro Arte 
NICOLAE DUCA, violí 

DOREL FODOREANU, violoncel 
LUMINITZA DUCA, piano

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

PRIMERA PART

   Divertiment per a piano, violí WOLFGANG AMADEUS MOZART 
    i violoncel, en Si b major, K. 254  
         Allegro assai  
          Adagio 
          Rondó. Tempo di menuetto 
 
   Trio amb piano núm. 5, en Re major, LUDWIG VAN BEETHOVEN 
   op. 70/1, «Trio fantasma» 
         Allegro vivace e con brio  
          Largo assai ed espressivo 
          Presto 

 

 

   Trio amb piano núm 2, DMITRI XOSTAKÒVITX 
    en Mi menor, op. 67 
         Andante  
          Allegro con brio 
          Largo 
          Allegretto

SEGONA PART

Altres Concerts 
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Bona nit i benvinguts a aquest concert, el segon internacional d’aquest any. 

En aquesta ocasió comptem amb la presència d’un trio, que tot i portar un 
nom castellà «Pro Arte», està format per artistes romanesos. Ells són: 
- Luminitza Duca, pianista, de grat record en aquesta sala com a acompa-

nyant del violoncel·lista Cristian Florea, ara fa un any i mig. 
- El seu marit Nicolae Duca, violinista concertino de l’Orquestra Simfònica 

de Bilbao, que s’ha destacat sempre per la seva activitat com a solista i en 
agrupacions de cambra. 

- Dorel Fodoreanu, violoncel·lista, component del famós Quartet Enescu de 
París, de tan alt nivell artístic que obtingué el Gran Premi del Festival 
Internacional de Cambra de París l’any 1981 i el Gran Premi per a Música 
de Cambra de l’Acadèmia Francesa del Disc el 1989. 

I si avui tenim l’oportunitat de poder-los escoltar aquí en concert, és perquè 
ells són d’aquella mena de grans professionals amb un objectiu prioritari: fer 
música. I assabentats de la nostra gestió ens ofereixen un concert d’un nivell 
extraordinari. 

A la primera part trobarem (m’atreviria a dir) els nostres vells amics Mozart 
i Beethoven. 

En canvi, a la segona part hi ha un trio d’un compositor d’aquest segle, 
Xostakòvitx, completament diferent, programat a petició meva, perquè quan el 
vaig sentir per primera vegada em va impressionar, sobretot en certs passatges. 
Em permeto llegir-vos un breu paràgraf relatiu al primer moviment, escrit per 
Carles Riera, director del conservatori de Granollers: 

«Xostakòvitx era un compositor rus que va aconseguir dir-nos coses noves i 
d’una expressivitat corprenedora utilitzant recursos que tanmateix no trencaven 
la tradició que ell coneixia. El primer moviment del seu Trio amb piano 
comença amb unes notes molt agudes, però no les fa el violí, sinó el violoncel. 
La tristesa que es desprèn d’aquesta música té relació amb la desaparició d’un 
amic del compositor i amb el clima feréstec de la Segona Guerra Mundial. 
Acabava de visitar una ciutat arrasada per les bombes i va traduir amb música 
el fort impacte que en va rebre.» 

Tindrem, doncs, un molt bon concert amb dues parts ben diferenciades. 

Després, el refresc habitual. 
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TRIO PRO ARTE 
 
El Trio Pro Arte és fundat el 1968 per 
un grup de joves estudiants del Con-
servatori Cipriano Porumbescu de 
Bucarest. Des de les seves primeres 
actuacions amb la Filharmònica 
George Enescu, d’aquesta mateixa 
capital, desenvolupà una intensa acti-
vitat amb nombrosos concerts públics 
i enregistraments a la ràdio i la televi-
sió de Romania, Itàlia, Iugoslàvia, 
França, Luxemburg, Alemanya, Vene-
çuela, etc., i fou molt preuat pel pú-
blic i per la premsa especialitzada. El 
Trio Pro Arte produeix una excel·lent 
impressió gràcies al seu gran reperto-
ri, la seva homogeneïtat sonora, la 
sensibilitat artística dels seus intèr-
prets, la unitat de pensaments i senti-
ments, la lluïdesa com a solistes i a la 
vegada la compenetració en el grup. 

NICOLAE DUCA 
Violí 

 
D’origen romanès, estudià a Buca-
rest, i fou membre de l’Orquestra 
Filharmònica George Enescu i de les 
orquestres de cambra Cameratta i 
Ars Rediviva de la ràdio i televisió 
romaneses. Ha actuat com a solista i 
en agrupacions de cambra a Roma-
nia i altres països d’Europa, realitzant 
enregistraments per a la ràdio i la 
televisió. Des del 1982 fins al 1987 
resideix a Veneçuela, on realitza una 
gran activitat com a solista en recitals 
i concerts amb conjunts importants, 
havent estat també membre de la 
Simfònica de Veneçuela i concertino 
de la Sinfonietta de Caracas. 

Actualment és concertino segon 
de la Simfònica de Bilbao i professor 
del Conservatori Superior Juan Cri-
sóstomo de Arriaga. Continua la seva 
activitat artística amb música de cam-
bra a Bilbao, Getxo, Marbella, Tole-

No vull acabar sense tenir un sentit record molt especial per Carlos Gervilla, 
perquè ahir va morir. Un càncer ha segat la seva vida a vint i pocs anys. 

Ell ens va tocar en el concert núm. 1, l’octubre del 1989, en el núm. 2, el 
febrer del 1989, i en el núm. 4, el juliol, també del 1989. Compartint sempre 
programa. Eren els inicis de Paper de Música. 

I ara, amb tots nosaltres:  el Trio Pro Arte, amb  
Luminitza Duca, piano,  

Nicolae Duca, violí, i  
Dorel Fodoreanu, violoncel.

I N T È R P R E T S



do, Santiago, Ermua, Santander i Sant 
Sebastià, havent enregistrat també 
per a RTVE. 
 
DOREL FODOREANU 
Violoncel 
 
Nascut a Cluj (Romania), estudià en 
el Conservatori C. Porumbescu de 
Bucarest. El 1973 fou homenatjat 
amb el primer premi Enescu. Con-
tinuà la seva activitat artística com a 
membre de la Filharmònica de 
Bucarest i oferí concerts com a solis-
ta i com a component del famós 
Quartet Enescu de París. Ha realitzat 
nombrosos enregistraments i con-
certs a la ràdio i la televisió a Ro-
mania, Alemanya, Cuba, Hongria, els 
Països Baixos, Espanya, Anglaterra, 
Àfrica i els Estats Units. Com a tes-
timoni de l’alt nivell artístic del 
Quartet Enescu, obté el Gran Premi 
del Festival Internacional de Cambra 
de París (1981), i a l’any 1989, el 
Gran Premi per a Música de Cambra 
de l’Acadèmia Francesa del Disc. 

LUMINITZA DUCA 
Piano 
 
Pianista romanesa, féu els seus estudis 
a l’Escola Superior de Música George 
Enescu i en el Conservatori C. Po-
rumbescu de Bucarest, i més tard a 
Itàlia amb G. Agosti. Ha realitzat una 
intensa activitat amb la música de 
cambra i com a solista a Romania. Ha 
fet nombroses gires per França, 
Iugos-làvia, Luxemburg, Itàlia, el 

NICOLAE DUCA LUMINITZA DUCA

DOREL FODOREANU



Canadà, Rússia i Alemanya. Ha parti-
cipat en enregistraments per a la ràdio 
i la televisió a Romania, Itàlia, França, 
Luxemburg i Iugoslàvia. És membre 
fundadora del Trío Pro Arte, amb el 
qual ha ofert recitals a Veneçuela.   
Des del 1987 resideix a Biscaia, on 

desenvolupa la seva tasca pedagògica 
en el Conservatori Municipal de Get-
xo, continuant la seva activitat artís-
tica com a pianista en diversos con-
junts de cambra, amb els quals ha 
presentat recitals a Bilbao, Getxo, 
Màlaga i Toledo.
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ESPIRITUALS NEGRES I BALADES 
 

Remember’s Quartet 
LLORENÇ TARRIDA i TONI SANAHUJA, tenors 

JOSEP GRAU, baríton, i XAVIER PERMANYER, baix 
acompanyats per ESTEVE DOMINGO, baix, TONO AYMERICH, bateria,  

i JOSEP PUIGBÓ, piano

C a p e l l a d e s, 1 4  d ’ o c t u b r e  d e l  1 9 9 5

PRIMERA PART

   Old time religion Tradicional 
   Down by the river side                                             Tradicional  
   It’s any how                                                           Tradicional  
   Joshua fit the battle of Jericho                                       Tradicional 
   Can’t help falling in love                                           ELVIS PRESLEY 
   It’s me, oh Lord!                                                            Tradicional 
   Nobody knows the trouble I’ve seen                                Tradicional 
   Michelle                                          J. LENNON - P.  MCCARTNEY 
   Shadrack                                                                      Tradicional 

 
 

     Good news                                                            Tradicional 
   He touched me                                                       Tradicional 
   Hush! Somebody’s callin’ my name                                  Tradicional  
   Moon, pretty moon                                                       Tradicional  
   Love me tender                                                         ELVIS PRESLEY 
   I pitched my tent                                                     Tradicional 
   Swing low, sweet chariot                                                 Tradicional  
   When the saints go marchin’ in                                       Tradicional

SEGONA PART

Altres Concerts 
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P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts a aquest concert especial d’espirituals negres i balades. 

Si bé d’espirituals n’hem tingut en alguna altra ocació, avui s’interpretaran 
per primera vegada en aquesta sala composicions de personatges tan famosos com 
són els Beatles i Elvis Presley. 

Per això tenim el Remember’s Quartet, que, tot i que el nom podria fer 
pensar en artistes estrangers, amb satisfacció us fem saber que són gent d’aquí, i 
algun d’ells de ben a la vora: Igualada i, sobretot, Terrassa. L’exemple és esti-
mulant: no són joves, no són professionals de la música (cadascú acompleix el 
seu treball), però un bon dia van decidir formar aquest grup. I com que ells s’ho 
passen molt bé, els resultats són excel·lents. Ja ho comprovareu per vosaltres 
mateixos. 

El programa l’han cuidat especialment de cara a oferir aquelles cançons que 
tots coneixem, tot i el risc que això comporta a l’hora de cantar-les a 4 veus 
amb els arranjaments pertinents. Val a dir que en aquests moments ja porten 
una colla de concerts interpretats i que estan totalment familiaritzats amb l’esce-
nari. 

La vetllada promet ser d’allò més agradable. I a més de la música, repeteixo, 
l’estímul que pot representar per a alguns de nosaltres el fet de veure el 
Remember’s Quartet acompanyats del trio, fent de la música un hobby d’allò 
més professional. 

Després, el refresc habitual, que el bon temps ens permetrà fer en el jardí. No 
caldrà, doncs, aplegar cadires. 

I ara, amb tots nosaltres, el Remember’s Quartet amb: 

Llorenç Tarrida, tenor, 
Toni Sanahuja, tenor, 
Josep Grau, baríton, 

Xavier Permanyer, baix, 
acompanyats per: 

Esteve Domingo, guitarra, 
Tono Aymerich, bateria, 

Josep Puigbò, piano.
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REMEMBER’S QUARTET 
 
LLORENÇ TARRIDA, tenor primer 

TONI SANAHUJA, tenor segon 

JOSEP GRAU, baríton i  

XAVIER PERMANYER, baix 
 
Acompanyats per: 

JOSEP PUIGBÒ, piano,  
ESTEVE DOMINGO, baix,  
TONO AYMERICH, bateria. 
 
Aquest grup va néixer a finals del 
1991. La idea original és d’en Xavier 
Permanyer, que ja feia temps que 
donava voltes per formar un quartet 
de veus, amb la intenció d’interpre-
tar espirituals negres. 

A partir d’aquest moment co-
mença a tenir contactes amb diver-
ses persones que també, com ell, ja 
havien estat vinculades al món de la 

interpretació músico-vocal. Es fan 
una sèrie de proves per veure quines 
són les possibilitats d’anar endavant, 
i finalment es forma el grup amb els 
restants membres, en Josep Grau com 
a baríton, en Toni Sanahuja com a 
tenor segon i en Llorenç Tarrida com 
a tenor primer. 

El quartet comença a fer les pri-
meres actuacions a partir del gener 
del 1993, amb la incorporació de tres 

I N T È R P R E T S

LLORENÇ TARRIDA

TONI SANAHUJA JOSEP GRAU



RECULL GRÀFIC

músics com a acompanyament rít-
mic, en Josep Puigbò al piano, 
l’Esteve Domingo al baix i en Tono 
Aymerich a la bateria. 

És a partir de llavors que les ac-
tuacions del quartet han estat diver-
ses, i entre d’altres podríem destacar 
els concerts que han fet al Cafè Teatre 
del Centre Social Catòlic de Terrassa, 
a Santa Maria de Palau-Solità, a Mac-
kintosh, al Centre Cultural de la Cai-
xa de Terrassa, a l’hotel Princesa Sofía, 
a la Fundació «La Caixa» de Grano-
llers, al Casino de Barcelona, a la 
Nova Jazz Cava... 
 

XAVIER PERMANYER
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CONCERT DE NADAL 
UN CONCERT DE PEL·LÍCULA* 

en recordança i homenatge a Josep Romanyà Montcada 
 

Isabel Soriano, veu 

Marina Rodríguez, piano 

Cape l l ade s, 30 de  de s embre  de l  1995, 6 i  7  de  gene r  de l  1996

Altres Concerts 
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   Concert de Varsòvia (piano sol) RICHARD ADDINSELL 

   My fair Lady                                             FREDERICK LOEWE 
          On the street where you live  
          I could have danced all night 
          Just you wait     
   Casablanca HERMAN HUPFELD 

         As time goes by  
   Born to dance COLE PORTER 
         I’ve got you under my skin  

   El tercer home (piano sol) ANTON KARAS 

   West Side Story LEONARD BERNSTEIN 
         I feel pretty  
          Tonight 
   Somriures i llàgrimes                              RICHARD RODGERS 
         My favourite things 

   La família Addams MARC SHAIMAN 
          Vals (piano sol) 

   Cabaret JOHN KANDER 
         Willkommen  
          Maybe this time                 
* Commemoració del centenari 
de la naixença del cinema.



P R E S E N T A C I Ó

   El padrí                                                         NINO ROTA 
            Michael’s theme (piano sol) 
            Speak softly love  
   Babes in arms                                      RICHARD RODGERS 
            The lady is a tramp  
   Raps+odia en blau GEORGE GERSHWIN 
         The man I love  
   Un americà a París                              GEORGE GERSHWIN               
         I got rhythm 
   El cop                                                       SCOTT JOPLIN 
            The entertainer (piano sol)  

 
Temes de Walt Disney 

 
   Els tres porquets                                       FRANK CHURCHILL 
         Quién teme al lobo feroz  
   Blancaneus i el set fullets                              FRANK CHURCHILL 
         Algún día el príncipe llegará                   
   La bella dorment SAMMY FAIN 
         El príncipe que yo soñé  
   El llibre de la selva SHERMAN BROTHERS 
         Yo quiero ser como tú 

   Cent-un dàlmates MEL LEVEN 
            Cruella de Vil 
   El llibre de la selva TERRY GILKYSON 
         El oso Balú

Bona nit i benvinguts a aquest concert nadalenc, quasi de fi d’any en podríem 
dir, ja que inicialment era pensat per a una sessió, el 30 de desembre, dissabte 
passat, però que hem allargat primer a demà i finalment avui, l’ultima sessió 
oberta i especialment dedicada a música de pel·lícules. 

Per què un concert de pel·lícula? Doncs perquè commemorem el centenari 
del cinema, i el cinema em fa viu el record del meu pare, tot i que el (passat)    
desembre va fer disset anys que ens va deixar. 
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Realment el cinema va ser el seu gran hobby tot al llarg de la seva vida: des 
de bon principi, quan hi havia el cine mut i el Sr. Rosich hi posava música amb 
el piano... Després va venir el sonor, que és el que jo recordo, i aquelles sessions 
de dissabte i diumenge, setmana rere setmana. El meu pare era el responsable 
de la projecció, cada sessió i algun dia entre setmana de preparació. Tant amb 
fred viu a l’hivern com amb calor enutjosa a l’estiu... Penso, però, que li agra-
dava tant, que ni se’n adonava, de les inclemències del temps... Fins i tot el 
recordo, calcant sobre un quadrat de vidre amb tinta xinesa l’anunci, amb figures 
incloses, de les pel·lícules de la setmana següent, amb aquella paciència tan 
característica dels artistes... Els vilatans més grans aquí presents recordareu, jun-
tament amb la figura del meu pare, una època passada... 

Per això, quan la Marina, la pianista, em va oferir aquest concert, immedia-
tament em va portar el meu pare al pensament i li vaig dir que sí. 

Per a mi va ser una feliç coincidència que la veu d’aquest concert fos la Isabel 
Soriano: aquell inoblidable grumet que recordem tots els que hem vist Mar i Cel. 

Posteriorment, el fet d’haver estat seleccionades per formar part del Grec 95 
a Barcelona ens confirma la gran qualitat d’aquest espectacle que, gràcies a la 
col·laboració d’aquestes dues grans artistes, avui us presentem en aquesta sala. 

A més a més, han tingut l’encert de seleccionar la música d’aquelles pel·lícu-
les que més o menys a tots ens són familiars, amb alguns arranjaments de Joan 
Josep Gutiérrez, posant-hi vestuari escaient de Marina Brià, il·luminació espe-
cial del tècnic Josep M. Cadafalch per crear l’atmosfera més adequada, i una 
coreografia d’Alicia Pérez Cabrero mitjançant la qual gaudirem dels dots tea-
trals i còmics de la Isabel Soriano. 

Disposem-nos, doncs, a passar una deliciosa estona amb Isabel Soriano i 
Marina Rodríguez a l’escenari, i el tècnic Josep M. Cadafalch a la taula de llums. 

Un agraïment especial per a Fil i Canya, escola de teatre, que ens ha cedit 
gentilment tot el material que ens feia falta. 

No vull acabar sense desitjar-vos un bon any 1996. 

Per no trencar el fil, aquest programa va tot seguit. No hi haurà, doncs, entre-
acte. 

I ara, amb tots nosaltres,  

Isabel Soriano i Marina Rodríguez, 
amb 

UN CONCERT DE PEL·LÍCULA. 



 

ISABEL SORIANO 
Veu 
 
Va néixer a Barcelona. Començà els 
seus estudis musicals de viola i violí 
al Conservatori Superior Municipal 
de Música de Barcelona, on també 
cursà la carrera de cant amb Pura 
Gómez, que finalitzà l’any 1988. 

Va col·laborar amb les orquestres: 
Joven Orquesta de Extremadura, Or-
questa Sinfónica de Asturias, Orques-
ta Sinfónica de Tenerife i Orquestra 
de Joventuts Musicals de Barcelona. 
També actuà com a instrumentista, 
cantant, compositora i lletrista a les 
orquestres de ball La Singular i Fre-
nesí. 

L’any 1986 entra a la companyia 
de teatre Dagoll Dagom per partici-
par en El Mikado. L’any 1987 forma el 
grup d’interpretació músico-teatral 
Quartetto da Cinque, que més tard 
abandona per tal d’integrar-se de nou 
a Dagoll Dagom en el musical Mar     

I N T È R P R E T S

ISABEL SORIANO

PER COMMEMORAR EL CENTENARI DEL CINEMA 
 
El 28 de desembre del 1895 els germans Lumière van fer la primera projec-
ció de curtmetratges al Grand Cafè de París. 

Un Concert de Pel·lícula és un passeig per alguns dels temes musicals més 
brillants de la història del cinema, com ara Casablanca, West Side Story, My 
Fair Lady o Un americà a París. 

Els textos han estat traduïts per tal de fer arribar al públic tot el seu sig-
nificat. Això permet transmetre l’atmosfera teatral inherent a cada cançó,  
creant diferents personatges i mostrant així un calidoscopi d’estats d’ànim i 
situacions per expressar i comunicar a l’espectador. 

Aquest espectacle ha estat presentat amb gran èxit al Festival d’Estiu de 
Barcelona «Grec 95». 
Veu: ISABEL SORIANO  —  Piano: MARINA RODRÍGUEZ 
Coreografia: ALÍCIA PÉREZ — Vestuari: MARINA BRIÀ  
Maquillatge i perruqueria: LAURA MUNT — Il·luminació: IGNASI MORROS



i Cel, on interpreta el personatge 
d’Idriss el grumet. L’any 1991 estrena 
Odio la música, recital teatral de can-
çons de Leonard Bernstein, dirigit 
per Joan-Lluís Bozzo.  

L’any 1992, també amb Dagoll 
Dagom, crea el personatge de Mimí, 
l’entranyable cupletista del cabaret 
Flor de Nit. 

L’any 1993 estrena Desconcerto 
Grosso, amb música d’Albert Guino-
vart i textos d’ella mateixa. 

Ha realitzat diverses gravacions 
discogràfiques i ha col·laborat en 
diferents espais de televisió, ràdio i 
publicitat. 

En l’actualitat és professora d’in-
terpretació musical i de veu a l’escola 
de teatre musical Memory. 

 
MARINA RODRÍGUEZ 
Piano 
 
Va néixer a Sant Vicenç de Castellet 
(Barcelona). Va estudiar al Conserva-
tori Superior Municipal de Música 
de Barcelona amb la pianista Carme 
Vilà, on va obtenir els títols superiors 
de música de cambra i de piano.  

Ha ampliat estudis en diversos 
cursos internacionals a Espanya i 
França amb els professors Pascal Ro-
gé, José M. Pinzolas, Gérard Souzay, 
Badura-Skoda, M. Lluïsa Colom i 
Claude Helffer. 

Paral·lelament ha obtingut dife-
rents premis en concursos de piano i 
música de cambra. 

Porta a terme una intensa activi-
tat concertística com a solista i en 
els terrenys de la música de cambra 
i del teatre musical actual. Com a 
solista i en duo, ha estrenat obres de 
joves compositors, algunes de les 
quals li han estat dedicades. Ha estat 
pianista de les orquestres dels musi-
cals Mar i Cel i Flor de Nit. Actua a 
l’espectacle Desconcerto Grosso, amb 
Isabel Soriano. 

Ha actuat, entre d’altres, als següents 
festivals o cicles: Mostra Juvenil de 
Música per a Solistes de Barcelona 
(1989), Festival Internacional de Cam-
brils (1991), Festival de Teatre de Sit-
ges (1993), Festival de Teatre de 
Tàrrega (1993), Mercat de Música 
Viva de Vic (1994), Teatre de Mitjanit 
a Artenbrut, a Barcelona (1994), Fes-
tival de Música del segle XX de Bar-
celona (1994). 

Ha enregistrat en nombroses 
ocasions per a Ràdio Nacional, Ca-
talunya Música, Televisió de Cata-
lunya i TV2. 
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MARINA RODRÍGUEZ



PREÀMBUL 
 

La música i les cançons que avui 
escoltarem són una selecció de la 
vasta producció de les bandes sonores 
que s’han compost els últims cent 
anys. L’oportunitat que vaig tenir els 
anys 1987 i 1988 d’estudiar composi-
ció per al cinema a Los Ángeles em 
va fer possible conèixer alguns dels 
personatges que han escrit part d’a-
questa història i fins i tot alguns dels 
autors que avui interpreten Isabel 
Soriano i Marina Rodríguez. Em re-
fereixo als germans Richard Sher-
man i Robert Sherman, autors de 
cançons per a El Llibre de la Selva, 
Mary Poppins, Somriures i llàgrimes, etc. 
A la Universitat del Sud de Califòrnia 
ens visitava cada setmana un profes-
sional de la indústria de la música per 
al cinema i ens exposava la seva feina 
i els seus mètodes de treball. El dia 
que van venir els germans Sherman 
va ser molt especial, perquè ens van 
explicar la seva primera entrevista 
amb Walt Disney com si hagués estat 
tan sols uns dies enrera. Ens contaven 
com es varen trobar per mostrar-li la 
que després seria la popular cançó 
Supercalifragilisticexpialidocius per a la 
pel·lícula Mary Poppins, que en aquells 
dies s’estava preparant. Quan ens ho 
explicaven a nosaltres ho revivíem 
com si fossin dos germans de quinze 
i setze anys i al interpretar-ho al piano 
et feien entendre el que era la relació 

productor-compositor per aconseguir 
fer realitat el que ara és un clàssic del 
cinema americà. Quan el senyor Dis-
ney va escoltar la cançó que li porta-
ven aquells dos joves morts de por i 
plens d’il·lusió, tot el que els va con-
testar –sense gaire eufòria– va ser: 
«It’ll work» (funcionarà). Aquell va ser 
el principi d’una llarga sèrie de 
col·laboracions que van resultar ser 
pel·lícules convertides en clàssics 
americans. 

Al llarg d’aquests cent anys d’his-
tòria han anat canviant els hàbits en 
el procés de la producció de música 
per al cinema. En l’època daurada de 
la 20th Century Fox, Alfred New-
man era el cap del departament de 
música d’aquests estudis. Ell escollia 
el compositor apropiat per a cada 
pel·lícula i el proposava al director i 
al productor. El mateix Alfred New-
man era un dels compositors més 
importants per a aquest mitjà i per-
tany a una saga de prolífics composi-
tors juntament amb el seu germà 
Lionel i els seus nebots David New-
man i Randy Newman, compositors 
de les generacions actuals. 

Posteriorment a aquella època, 
van canviar els mètodes d’elecció de 
compositor, i en les darreres dècades 
el director d’una pel·lícula elegeix el 
compositor que creu apropiat, i s’han 
format tàndems que són ben cone-
guts, com Blake Edwards-Henry 

COMENTARI MUSICAL



Mancini, Alfred Hitchcock-Bernard 
Herrmann i Steven Spielberg-John 
Williams. 

Vull remarcar un aspecte tècnic 
de la música per al cinema, i és la 
diferència en el procés de composi-
ció d’una cançó que veiem que els 
actors interpreten a la pantalla i la 
música de fons que acompanya les 
escenes que formen una pel·lícula. 

En el primer cas, la música es 
compon i es grava abans del rodatge, 
així els actors poden escoltar la gra-
vació mentre actuen i poden sincro-
nitzar-se fent play-back, i creen la 
il·lusió d’estar cantant en aquell 
moment. 

Quan és música de fons la que 
acompanya una determinada escena, 
ha estat composta després del rodat-

ge i el muntatge, i és el compositor 
qui s’adapta a les necessitats dramàti-
ques i de duració de l’escena. 

Les cançons i els temes instru-
mentals en el cinema són moltes 
vegades més perdurables que les 
mateixes pel·lícules. Mentre els llarg- 
metratges ja només es poden veure a 
les filmoteques o a la televisió a altes 
hores de la matinada, les cançons les 
sentim moltes més vegades pels discos 
o els mitjans radiofònics, i queden 
més a la nostra memòria. Gairebé 
totes les persones que ens trobem 
avui en aquest auditori podríem 
taral·lejar sense cap dificultat la can-
çó «Cantant sota la pluja». Però, 
quantes ens explicarien l’argument 
de la mateixa pel·lícula? 

   XAVIER CAPELLAS 
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CANÇONS DEL PROGRAMA

On the street where you live 
My fair Lady     Frederick Loewe  
Adaptació lletra: J. M. Andreu 
 
He passat sovint per aquest carrer, 
caminant, sense pensar, sense mirar com és. 
I ara, m’ha semblat que el cel hi ha baixat, 
perquè sé que tu hi vius, ara ho sé. 
Tot ple de lilàs… perfumant-me el pas… 
Qui pot dir-me un altre lloc, en tota la ciutat, 
com aquest, on vius, com aquest que em diu 
que tu l’omples de felicitat. 
I sé que aquesta alegria ve de tu, 
perquè ets tan a prop, que si una porta s’obria, 
fores tu qui a mi vindria a poc a poc. 
Res no em fa la gent, m’és indiferent. 
Com aquest, enlloc podré trobar un altre  

[carrer. 
Tot el món, per mi, s’ha aturat aquí, 
perquè sé que tu hi vius, ara ho sé. 

I could have danced all night 
My fair Lady    Frederick Loewe  
Adaptació lletra: J. M. Andreu 
 
Podria anar ballant 
tota la nit igual, 
ballant tant com volgués. 
Podria dir que sóc 
la més feliç del món, 
feliç per sempre més. 
No sé ni vull 
saber per què 
tot dansa. 
No sé per què 
somriu la nit. 
Del cert, només puc dir 
que ara tot dansa amb mi. 
Ballant amb ell jo sóc feliç. 



Just you wait 
My fair Lady    Frederick Loewe  
Adaptació lletra: Muntsa Rius/Miquel Peralta 
 
Ja ho veuràs, Henry Higgins, ja ho veuràs. 
Tu saps molt i et penses que m’enganyaràs. 
Seràs pobre, seré rica i no te’n daré ni mica. 
Ja ho veuràs, Henry Higgins, ja ho veuràs. 
Ja ho veuràs, Henry Higgins, si estàs greu, 
quan em facis cridar el metge amb un 

 [temps breu, 
quedaràs tirat al catre mentres jo vaig al 

 [teatre. 
Oh, oh, oh!, Henry Higgins, ja ho veuràs. 
Uh!, Henry Higgins, 
ja ho veuràs al mar quan estiguem nedant. 
Uh!, Henry Higgins, 
i t’ofeguis d’una rampa esgarrifat, 
cridaràs com un salvatge, però jo estaré a la platja. 
Oh, oh, oh!, Henry Higgins, ja ho veuràs. 
 
Algun dia seré famosa, neta i formal, 
i em duran a palau com una infanta reial, 
i el rei em dirà prenent el te de les cinc: 
«Faré que tothom sàpiga l’estima que us tinc. 
El dia primer que vau ser al món 
serà festa, i també ho serà el segon. 
Que tothom ho celebri ben content pel carrer 
i el desig més difícil, us el concediré». 
«Moltes gràcies, bon rei», li diré jo de tot cor, 
«només vull veure l’Henry Higgins, mort.» 
«Fet», digué el rei, «cap al pot, 
guàrdies, porteu el carallot.» 
Quan vegi Henry Higgins contra el mur 
i el rei digui: «Ara, Lisa, manes tu», 
cridaré amb tota la força: «Preparats, 
a punt, foc!». 
Oh, oh, oh!, Henry Higgins, 
a l’infern, Henry Higgins, 
ja ho veuràs. 
 
As time goes by 
Casablanca    Herman Hupfeld 
Adaptació lletra: Isabel Soriano/J. M. Andreu 
 
La nostra societat civilitzada i moderna 
fa anar contra rellotge, 
ens mana i ens governa. 
Però malgrat estrés i presses, 
tensions i depressions, 

tu i jo tenim en un racó 
de la memòria un bon record 
que fa aturar el rellotge 
que hi ha dins de la ment 
jugant amb el passat, 
amb el futur i amb el present. 
El temps podrà passar, 
però en mi sempre viurà, 
etern, el teu record. 
I tu, per més que passi el temps, 
em duus al cor. 
L’amor que ens va ajuntar, 
no el pot pas esborrar 
la pluja ni la nit. 
Ni el sol, que ens ha marcat la pell 
i l’esperit. 
Gotes de pluja, plor d’ànima endins, 
boires que esborren els nostres camins, 
la trista història i la mala sort 
d’un temps que ens ha fugit 
no poden esborrar 
l’amor que ens va ajuntar 
ni el temps feliç viscut, 
perquè un record que venç el temps 
mai no és perdut. 
 

I’ve got you under my skin 
Nascuda per a la dansa    Cole Porter 
Adaptació lletra: J. Ll. Bozzo 
 
Et porto sota la pell, 
et porto dins del cos sempre amb mi, 
tan dins del meu cor que ja ets una part  

[de mi, 
et porto sota la pell. 
Intento estar al teu nivell, 
em dic que no puc esperar que ens vagi 

[massa bé. 
Per què intentar resistir si jo sé molt bé 
que et porto sota la pell. 
Jo sóc capaç d’arriscar el que vindrà 
per tenir el plaer d’estar al costat teu. 
No escolto la veu que em ve cada nit 
i que va repetint: 
què estàs fent? 
Que no saps que sempre perdràs? 
Fes servir un xic el cap, 
no veus la realitat? 
Però quan vull tallar, torno a recordar, 
i és un cop que em gira el cervell, 
perquè et porto sota la pell. 



I feel pretty 
West Side Story    Leonard Bernstein 
Adaptació lletra: A. Mas Griera 
 
Sóc bonica, molt bonica, 
sóc bonica, no em falta de res, 
sóc bonica i és veritat 
que encara no m’ho crec. 
Vull que em miri, que em somrigui 
i estigui per mi. 
Sóc bonica, no m’havia mai sentit així. 
Qui és aquesta noia tant elegant? 
No sabria dir qui pot ser. 
Mira quin cabell, mira quin vestit, 
mira quina pell, com s’assembla a mi. 
És fantàstic, és tan màgic, 
és fantàstic sentir-se tan bé, 
és amor, sóc bonica, 
i ell també ho és. 

 

Tonight 
West Side Story    Leonard Bernstein 
Adaptació lletra: J. M. Andreu 
 
Aquesta nit, com mai cap altra nit, 
l’estrella del matí no vindrà. 
Aquesta nit, l’amor que hem pressentit 
ens dirà que no cal esperar. 
El dia és llarg, el temps no passa, 
la nit ja triga massa, 
el cel encara és clar. 
Oh, lluna, al cel, 
comença ja a brillar, 
fes venir la nit! 

 
My favourite things 
Somriures i llàgrimes    Richard Rodgers 
Adaptació lletra: Isabel Soriano 
 
Taques vermelles de suc de magrana, 
trens de vapor i bufandes de llana, 
cants de granota i gàbies de grills, 
aquestes coses m’agraden a mi. 
Gotes de pluja saltant a les fulles, 
gats enfadats quan els banyes o mulles, 
quan fa molt fred no llevar-me del llit, 
aquestes coses m’agraden a mi. 
Caramels de menta, maduixes amb nata, 

un floc de neu quan et cau a la cara, 
capses rodones amb vetes i fils, 
aquestes coses m’agraden a mi. 
Quan m’he fet mal, 
quan estic trist, 
si m’han castigat, 
llavors faig memòria d’allò que m’agrada 
i em sento millor, molt millor. 

 

Willkommen 
Cabaret    John Kander 
Adaptació lletra: Isabel Soriano 
 
Willkommen, Benvinguts, Welcome. 
Senyores i senyors, Welcome, 
com ens agrada tenir-los aquí, 
és un honor que s’hagin decidit. 
Willkommen, Benvinguts, Welcome, 
al cabaret, al cabaret, al cabaret. 

 

Maybe this time 
Cabaret   John Kander 
Adaptació lletra: A. Mas Griera 
 
Potser aquest cop no se’n vagi, 
potser ara es quedarà, 
potser aquest cop, per primer cop, 
l’amor no fugirà. 
Ell m’abraçarà, jo l’esperaré, 
no el vull perdre com abans, 
l’he perdut tants cops tots aquests anys. 
És difícil que t’estimin 
quan no pots guanyar mai, 
quan perds totes les partides i voldries plegar. 
Però ara ja sé com es juga, 
ara no puc fallar, 
m’ho he jugat tot a una carta, 
potser aquest cop, ara em toca guanyar. 

 

Speak softly love 
El padrí    Nino Rota 
Adaptació lletra: Isabel Soriano 
 
Suau com la seda és la pell del meu amant, 
m’abraça fort i dolçament em va parlant. 
S’atura el temps, s’esborra el món 
quan pell a pell suaument em parla el meu 

 [amor. 
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Embriagador com un bon vi, 
de dia foc, de nit setí. 
Torna’m a dir suaument allò que sempre em 

[dius, 
paraules tendres que no em canso de sentir. 
Com un perfum, com un verí, 
com una música que embriaga els meus  

[sentits. 
 

The lady is a tramp 
Babes in arms            Richard Rodgers 
Adaptació lletra: Isabel Soriano 
 
Mai no tens gana quan has de pagar, 
però si conviden demanes caviar, 
de franc el cava no pot fer cap mal, 
ets una tia genial. 
A les estrenes dels xous teatrals 
dus joies falses, però les fas brillar, 
com a una estrella et deixen passar, 
ets una tia genial. 
No té importància deure el lloguer 
si tens un bon abric de pells, 
als que et critiquen no els hi fas cas, 
ets una tia genial. 
 

The man I love 
Rapsòdia en blau       George Gershwin 
Adaptació lletra: Isabel Soriano 
 
Quan la lluna és reina de la nit, 
jo somnio dintre el meu llit 
en un príncep que em vindrà a buscar 
i em raptarà. 
Quan em desperto crec de veritat 
que el meu somni es realitzarà, 
ho tinc ben clar, sé que vindrà. 
Un dia arribarà el meu amor, 
serà molt alt i fort, 
i quan el tingui aquí 
l’estimaré fins a morir. 
En els seus ulls 
veuré la veritat 
perquè tot aquest temps 
jo l’he esperat, 
i no caldrà parlar, 
tan sols deixar-se estimar. 

I si arribés dissabte o diumenge o dilluns, 
no estic segura de la data, ni de l’hora, ni el 

 [minut. 
Però sé que arribarà el meu amor, 
ben lluny em portarà, 
i boja de passió 
jo el seguiré a la fi del món. 

 

I got rhythm 
Un americà a París    George Gershwin 
Adaptació lletra: Isabel Soriano 
 
No tinc ni un duro, 
però no em sap cap greu, 
no necessito els diners. 
La meva feina 
és la dels ocells, 
i visc de l’aire com ells. 
Jo sóc feliç així, 
sense fotre cop. 
Tu t’estàs preguntant 
el perquè i el com. 
Jo tinc ritme, jo tinc tempo, 
canto i ballo i no necessito res més, 
si tinc mandra, faig el manta, 
un bon home i no necessito res més. 
Que no em vinguin amb problemes, 
si algú es queixa, passo d’ell. 
Si a la vora tinc un home que m’adora, 
ja no necessito res més. 

 
Quién teme al lobo feroz 
Els tres porquets    Frank Churchill 
 

¿Quién teme al lobo feroz? 
Al lobo, al lobo. 
¿Quién teme al lobo feroz? 
Al lobo feroz. 
Tres cerditos tengo aquí, 
que sorpresa para mí, 
a la puerta llamaré 
para ver si me los puedo comer. 
Tres cerditos, qué ilusión, 
me daré un buen atracón 
y después me haré una rica infusión 
para hacer la digestión. 



Algún día el príncipe llegará 
Blancaneus i els set fullets    F. Churchill 
 
Un día encantador, 
mi príncipe vendrá, 
y en sus brazos fornidos caeré, 
abrumada por tanto esplendor. 
Un día llegará, 
mi príncipe vendrá, 
y por fin mis sueños se realizarán, 
lo siento en mi corazón. 
 

El príncipe que yo soñé 
Le bella dorment    Sammy Fain 
 
¿Eres tú el príncipe azul que yo soñé? 
¿Eres tú? Tus ojos me miran con destellos de 

 [amor 
y, al mirarme así, un fuego encendió mi 

[corazón, 
y sé que eres tú porque yo te vi en mi en- 

[soñación. 
Mi príncipe azul 
sé que eres tú. 
 
Yo quiero ser como tú 
El llibre de la selva    Sherman Brothers 
 
Hombre es lo que yo quiero ser 
y no más orangután, jamás. 
Yo soy el rey del jazz a coco, 
el más mono rey del swing, 
más alto ya no he de subir 
y eso me hace sufrir. 
Yo quiero ser hombre como tú 
y en la ciudad gozar. 
Como hombre yo quiero vivir, 
ser tan mono me va a aburrir. 
Saba du, quiero ser como tú, 
quiero andar como tú, 
hablar como tú. 
A tu salud, dímelo a mí, 
si el fuego aquí me lo traerías tú. 
A mí no me engañas, Mowgli, 
un trato hicimos yo y tú, 
pues dame luego del hombre el fuego 
para ser como tú. 
Y dame el secreto cachorro, dime, 
cómo debo hacer, 
dominar quiero el rojo fuego 
para tener poder. 

Cruella de Vil 
Cent-un dàlmates    Mel Leven 
Adaptació lletra: Isabel Soriano 
 
Cruella de Vil, Cruella de Vil, 
es un ser perverso, 
te va a destruir. 
Su mente es fría 
y su alma vil, 
Cruella de Vil. 
Es mala, feroz y tiene poder, 
en cuanto te coja 
te arranca la piel. 
Actúa con la crueldad de mil, 
Cruella de Vil. 
Quizás te pensarás que es un demonio 
que del infierno pudo escapar, 
si por curiosidad la quieres observar, 
el terror te va a paralizar. 
Es un ser bestial, no tiene piedad, 
cerrad bien las puertas, que no pueda entrar, 
me han dicho que te está buscando a ti, 
Cruella de Vil. 

 
El oso Balu 
El llibre de la selva    Terry Gilkyson 
 
Busca lo más vital no más, 
lo que es necesidad no más, 
y olvídate de la preocupación. 
Tan sólo lo muy esencial 
para vivir sin batallar 
y la Naturaleza te lo da. 
Do quiera que vaya, 
do quiera que voy, 
soy oso dichoso, 
soy oso feliz. 
La abeja zumba siempre así 
porque hace miel sólo para mí, 
y las hormigas encuentro bien 
y saboreo por lo menos cien. 
Busca lo más vital no más, 
lo que has de precisar no más, 
que nunca del trabajo has de abusar. 
Tan sólo lo más esencial, 
sin nada más ambicionar, 
mamá Naturaleza te lo da.
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EL VIRTUOSISME EN EL PIANO 
 

Alexander Paley

C a p e l l a d e s, 8  d e  f e b r e r  d e l  1 9 9 6

PRIMERA PART

   Andante spianato                                        FRÉDÉRIC CHOPIN 
   et grande Polonaise brillante, 
   en Mi b major, op. 22 

   Variacions brillants, en Si b major, op. 12  

   Scherzo núm. 4, en Mi major, op. 54  
 
 
 
 
    Variacions sobre un tema de Paganini, op. 35 JOHANNES BRAHMS 

         Llibres I i II 
 
   Rapsòdia hongaresa núm. 2, FRANZ LISZT 
    en D # menor, S. 244/2 

SEGONA PART

Altres Concerts 
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P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts a aquest primer concert internacional de l’any, per al qual 
hem pogut comptar amb un pianista realment excepcional: Alexander Paley. 

I si puc afirmar que és realment excepcional és perquè aquesta és l’opinió 
que li mereix a un gran artista que ja hem tingut en aquesta sala: el 
violoncel·lista i director d’orquestra Cristian Florea. 

Alexander Paley és un pianista de Moldàvia que en un moment determinat 
va anar als Estats Units. I els americans, que tenen un olfacte especial per als 
talents extraordinaris, ja no el van deixar marxar. 

A més a més, té una capacitat fora mida per disposar sempre d’un gran reper-
tori d’obres majors, d’aquelles que no estan a l’abast de tots els pianistes a l’ho-
ra de tocar-les, per la gran dificultat que comporta la seva execució. 

I nosaltres, coneixedors d’aquesta realitat per l’esmentat Cristian Florea, no 
hem pogut evitar la temptació de demanar-li un programa que pogués portar 
per nom «El virtuosisme en el piano». I crec que Alexander Paley ens ha sabut 
complaure esplèndidament. 

Tindrem una primera part amb dues obres majors de Chopin, el compositor 
més difícil de piano. I, a la segona part, una obra de Brahms que diversos músics 
ens han comentat que és de les més difícils, si no la que ho és més, de les obres 
per a piano escrites per aquest compositor. I acaba amb una obra entranyable 
perquè em porta records d’infància: la Rapsòdia hongaresa núm. 2 de Liszt. 
La Joia Capelladina, una revista teatral que s’havia fet al poble, tocava amb 
playback i orquestra aquesta peça mentre el director, el meu cosí Josep M. Valls, 
feia una mímica còmica irresistible. Era a principis dels anys 50. 



 

ALEXANDER PALEY 
Piano 
 
Neix el 1956 a Chis,in̆au (Moldàvia). 
Als setze anys guanya el primer premi 
del Concurs Nacional i és admès des-
prés en el Conservatori Estatal de 
Moscou, on estudia amb la professora 
Bella Davidovich. Emigra als Estats 
Units d’Amèrica el 1978, on conti-
nua estudiant amb la professora Gor-
nostayeva i acaba el seu doctorat el 
1981. S’incorpora com a assistent de 
classe de la professora Gornostayeva i 
a la vegada com a docent en el 
Conservatori Estatal de Moldàvia. 

Els seus principals guardons són 
el primer premi en el Concurs 
Inter-nacional de Piano J. S. Bach de 

Leipzig i el gran premi en el Primer 
Concurs Internacional Pancho Vla-
digerov de Bulgària l’any 1986. 

Durant tres anys Alexander Paley 
realitza recitals de piano i concerts 
com a solista en les principals ciutats 
de la Unió Soviètica, Hongria, Bul-
gària, Alemanya, Txecoslovàquia, 

Em plau acabar amb unes paraules del famós violinista Yehudi Menuhin. 
Diu del públic d’un concert que hi va a «enlairar el seu esperit, la seva ànima, 
i a oblidar les servituds temporals». I continua: «La música és una font d’equi-
libri i de tolerància... afavoreix l’entesa amb els altres i amb el món que ens 
envolta... Compartir continua essent la millor garantia de pau». 

Disposem-nos, doncs, a compartir tots plegats aquest Virtuosisme amb 
majúscula, i després ho podrem arrodonir amb el refresc habitual. 

No vull acabar sense donar-vos les gràcies a tots per aquesta bona acollida a 
un concert en dia feiner, i especialment a la Sra. Flora Sanabra, diputada al 
Parlament de Catalunya, que fa tant per la nostra comarca. Estem encantats de 
tenir-la avui en aquesta sala. 

I ara, amb tots nosaltres, aquest gran pianista anomenat  

Alexander Paley.
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Espanya i Itàlia. Després, als Estats 
Units, actua amb moltes orquestres: 
National Symphony Orchestra, Los 
Angeles Philarmonic Orchestra, Co-
lorado Symphony Orchestra, San 
Diego Symphony Orchestra, etc., 
amb obres com els concerts de 
Txaikovski, Saint-Saëns, Rakhmà-
ninov, Beethoven, Bernstein, Bartók, 
Mozart i Chopin. 

Ofereix recitals com a solista a les 
ciutats més importants dels Estats 
Units, amb escenaris com el Sym-
phony Hall de Chicago o el Ken-
nedy Center de Washington, i a    
Europa actua a la Shauspielhaus de 
Berlín, la Gewandhaus de Leipzig o 
el Châtelet de París. 

Paral·lelament participa a Europa 
en diversos festivals de música de 
cambra i és director artístic de dos 
d’ells a França. La seva activitat pe-
dagògica també és important en la 
Universitat de Richmond, Virginia, 
i en classes magistrals a Europa. 

Ha enregistrat una gran quantitat 
de discs amb obres com les obres 
completes de Balakirev, de Weber,  
obres d’Anton Rubinstein, l’obra 
completa de danses i petites peces de 
Schubert, estudis per a piano de Liszt, 
transcripcions de Wagner-Liszt, els 
estudis complets de Scriabin, obres de 
Franck, les obres completes per a violí 
i piano de Medtner, etc.

RECULL GRÀFIC

REGIÓ 7, 
7 DE FEBRER DEL 1996
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ANTOLOGIA DE LA POESIA ESPANYOLA 
 

Llanos Salas, rapsoda 

acompanyada per MARCO SMAILI, guitarra

C a p e l l a d e s, 1 6  d e  m a r ç  d e l  1 9 9 6

Cada poema és introduït per un breu comentari sobre el seu origen o significat que 
ajuda l’espectador a comprendre’l millor, a imaginar-lo, per arribar, fins i tot, a identifi-
car-s’hi. I, com a música de fons, el suggeridor so de la guitarra de Smaili, amb obres de 
Milán, Mudarra, Sor, Narváez, Bach i les seves pròpies improvisacions. 

 
   Coplas a la muerte de su padre JORGE MANRIQUE 
 
   Romance de la hija del rey de Francia Romancero viejo 
 
   Versos del amor de Dios SANTA TERESA DE JESÚS 
 
   En tanto que de rosa y azucena GARCILASO DE LA VEGA 
 
   Ande yo caliente... LUIS DE GÓNGORA 

 
   A una nariz FRANCISCO DE QUEVEDO 
 
   Redondillas SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
 
   Mañana le abriremos LOPE DE VEGA 
 
   Oriental JOSÉ ZORRILLA 

 
   El embargo JOSÉ M. GABRIEL Y GALÁN 

 
   La princesa del prendedor RUBÉN DARÍO 

 
   Soledad/Cielo JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

 
   Elegía a Lorca ANTONIO MACHADO 
 
   La casada infiel FEDERICO GARCÍA LORCA 
 
   Nanas de la cebolla MIGUEL HERNÁNDEZ 
 
   La niña ocultada CARMEN CONDE 
 
   El tonto de Rafael RAFAEL ALBERTI

Altres Concerts 
034



P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts a aquest recital poètic, anomenat Antologia de la poesia 
espanyola, que us oferim com a continuació del Poema de Nadal de Sagarra, 
presentat en aquesta sala en commemoració del centenari del naixement del 
poeta. 

Avui, tenim amb nosaltres la rapsoda Llanos Salas d’Albacete, jove artista 
d’una sensibilitat exquisida, posseïdora d’una gràcia innata i d’una suau i ben 
timbrada veu, d’allò més agradable a l’oïda. L’acompanya el guitarrista alacantí 
Marco Smaili, que ha sabut escollir la música més idònia per acompa-nyar 
cada poema, afegint-hi la seva pròpia creació quan ho ha estimat necessari per-
què l’acompanyament fos el màxim d’ajustat. 

En els programes s’anunciava una presentació a càrrec de Josep Batlló. Em 
sap molt de greu però no podrà ser perquè està malalt, però sí que hem preparat, 
arran d’unes idees de Carles José i Solsona, un text redactat per M. Cristina 
H. Perarnau, la mateixa que signa la presentació de les poesies que us lliurarem 
després, i que us llegeixo seguint la seva voluntat. 

«Aquesta nit, el nostre auditori acull una infinitat de paraules que, enlla-
çades per les notes musicals, ens presentaran una forma d’entendre la vida i 
una manera de sentir-la. 

Des de la personalíssima òptica dels més diversos poetes, la rapsoda Llanos 
Salas i el guitarrista Marco Smaili ens conviden a fer un recorregut antològic 
per la poesia en llengua espanyola. 

No resulta senzill convertir un acte solitari com la lectura en una audició 
col·lectiva sense desmerèixer la intimitat de l’experiència, perquè copsar l’es-
sència d’un poema és tant com aconseguir una trobada interior amb el poeta. 
No obstant això, la rapsoda és el vehicle que ens ajuda a endinsar-nos en el 
subtil significat de l’obra, de manera que es pugui crear una complicitat entre 
la recitadora, el poema i el públic. 

La poesia de la música i la música de la poesia han conjurat la sensibilitat hu-
mana i han aconseguit, des dels temps dels trobadors fins als cantautors dels 
nostres dies, que la recitació de poemes amb acompanyament musical esdevin-
gués tradició. Raimon ha cantat els versos d’Ausiàs March i Salvador Espriu; 
Joan Manuel Serrat ha vestit amb la seva música algunes composicions d’Anto-
nio Machado o de Miguel Hernández, i Ovidi Montllor ho ha fet amb la poe-
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LLANOS SALAS 
Rapsoda 
 
Neix a Albacete. És diplomada en el 
Cos de Professorat d’EGB. Durant 
els anys 1988-1994 treballa com a 
redactora i locutora d’Antena 3 Ra-
dio a Albacete. Des de molt jove des-
envolupa la seva faceta com  a actriu 
als grups de teatre T.N.T., Alvernia    
i Cómicos. Ha interpretat els perso-
natges de Yerma i Belisa, de Federico 
García Lorca i el de Popova a L’ós 
d’Anton Txèkhov, entre d’altres. 

Com a rapsoda, ha fet nombrosos 
recitals de poesia dedicats a García 
Lorca, la Generació del 27, poetes 
manxecs, la dona a la poesia, etc... Al 
llarg de l’any 1995, i acompanyada 
pel guitarrista Marco Smaili, ha estat 

contractada per l’Ajuntament d’Al-
bacete en tots els centres d’ensenya-
ment mitjà de la ciutat i ha participat 
en el programa «Residencia abierta» 
de la Junta de Comunitats de Cas-
tella-La Manxa a les cinc capitals de 
la comunitat. 

sia de Vicent Andrés Estellés. Són aquests només uns quants dels molts exem-
ples d’autors que s’han deixat portar pel text i han compost música perquè 
nosaltres ens deixéssim portar per la seva melodia tot escoltant i pensant el text. 

Fernando Pessoa deia que la millor forma de viatjar és sentir. Disposem-
nos a iniciar un viatge que aconseguirà acolorir la vetllada amb la música 
d’algunes de les paraules més belles de la literatura universal». 

En tant que organitzadors d’aquesta sessió, hem de dir que estem molt con-
tents per tan magnífica acollida a una proposta innovadora en aquesta sala, i per 
a mi entranyable perquè em porta bonics records d’infantesa amb els meus germans 
i, a més, em permet dedicar un pensament molt especial per al Sr. Josep Altarriba. 

I ara, amb tots nosaltres, la rapsoda Llanos Salas, acompanyada per la gui-
tarra de Marco Smaili.

I N T È R P R E T S



MARCO SMAILI 
Guitarra 
 
És professor de guitarra al Conserva-
tori Professional de Música d’Alba-
cete per oposició. Es formà en el 
Conservatori Superior de Música 
Òscar Esplà d’Alacant sota la direcció 
de José Lázaro, J. A. Ballester i José 
Tomás, i ha finalitzat el grau superior 
de guitarra amb matrícula d’honor     
i menció d’honor de fi de carrera. 

Com a concertista, ha ofert nom-
brosos recitals de guitarra en diversos 
punts de la geografia espanyola i ha 

estat finalista i guanyador a diferents 
concursos nacionals de guitarra.

RECULL DE POEMES 

PRESENTACIÓ

 
 
 
 
 
 

Paper de Música es complau a oferir-vos amb aquest programa el testimoni 
imprès de l’antologia poètica que presenten la rapsoda Llanos Salas i el gui-
tarrista Marco Smaili, un duet que aconsegueix renovar l’antiga aliança entre 
música i literatura per crear, així, un suggeridor miratge auditiu. 

Malgrat l’ineludible poder de la seva musicalitat i bellesa formal, la poesia 
ha estat injustament titllada de gènere àrid i d’elit, probablement perquè la 
seva densitat dificulta la comprensió del contingut i la fa inaccessible a un 
públic majoritari. 

Amb una dicció i una entonació adients, la rapsoda és el vehicle que ens 
permet comprendre que la poesia és un brollador incessant de sentiments i 
emocions, l’expressió de l’inefable, el nexe que ens fa partícips del passat i còm-
plices del futur. 

No digáis que agotado su tesoro, 
de asuntos falta, enmudeció la lira. 

Podrá no haber poetas; pero siempre 
habrá poesía. 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
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Recuerde el alma dormida, 
avive el seso y despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida,  
cómo se viene la muerte  
tan callando: 
cuán presto se va el placer, 
cómo después de acordado  
da dolor, 
cómo a nuestro parescer 
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor. 

Y pues vemos lo presente 
cómo en un punto es ido 
y acabado, 
si juzgamos sabiamente, 
daremos lo no venido  
por pasado. 
No se engañe nadie, no, 
pensando que ha de durar 
lo que espera 
más que duró lo que vio,  
porque todo ha de pasar 
por tal manera. 

Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 
que es el morir: 
allí van los señoríos  
derechos a se acabar  
y consumir; 
allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos  
y más chicos: 
allegados, son iguales 
los que viven por sus manos 
y los ricos.

         JORGE MANRIQUE (1440-1479) 

A la muerte del maestre de Santiago don Rodrigo Manrique, su padre

Dexo las invocaciones 
de los famosos poetas 
y oradores; 
no curo de sus ficciones, 
que traen yerbas secretas 
sus sabores. 
A aquel sólo me encomiendo, 
a aquel sólo invoco yo  
de verdad, 
que en este mundo viviendo, 
el mundo no conoció 
su deidad. 

Este mundo es el camino 
para el otro, qu’es morada 
sin pensar; 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
Partimos cuando nascemos, 
andamos mientras vivimos, 
y llegamos 
al tiempo que fenescemos; 
así que cuando morimos 
descansamos.

La selecció de poemes realitzada per la rapsoda respon a la voluntat d’o-
ferir al públic una visió global i antològica de la poesia en llengua castellana, 
motiu pel qual s’inclouen, a més d’alguns dels autors espanyols més rellevants 
de la literatura universal, altres poetes que, tot i no ser espanyols, han utilitzat 
la llengua castellana en les seves composicions. 

Un antic proverbi àrab recomana que no s’obrin els llavis si no s’està segur 
que allò que es dirà és més bonic que el silenci. Convé, doncs, que posem 
atenció a la veu de tant poeta il·lustre i ens deixem conduir per la capacitat 
evocadora de les seves paraules. 

M. CRISTINA H. PERARNAU



    Ande yo caliente, 
y ríase la gente. 
 
   Traten otros del gobierno 
del mundo y sus monarquías, 
mientras gobiernan mis días 
mantequillas y pan tierno, 
y las mañanas de invierno 
naranjada y aguardiente, 
y ríase la gente. 
   Coma en dorada vajilla 
príncipe con mil cuidados  
como píldoras dorados: 
que yo en mi pobre mesilla 
quiero más una morcilla 
que en el asador reviente, 
y ríase la gente. 

 
 

   
   Cuando cubra las montañas 
de blanca nieve el enero, 
tenga yo lleno el brasero 
de bellotas y castañas, 
y quien las dulces patrañas 
del rey que rabió me cuente, 
y ríase la gente. 
   Busque muy enhorabuena 
el mercader nuevos soles; 
yo, conchas y caracoles 
entre la menuda arena, 
escuchando a Filomena 
sobre el chopo de la fuente,  

y ríase la gente. 
 
 
 
   Pase a medianoche el mar 
y arda en amorosa llama 
Leandro por ver su dama; 
que yo más quiero pasar  
del golfo de mi lagar 
la blanca o roja corriente, 
y ríase la gente. 
   Pues Amor es tan cruel 
que de Píramo y su amada 
hace tálamo una espada, 
do se junten ella y él, 
sea mi Tisbe un pastel, 
y la espada sea mi diente, 

         LUIS DE GÓNGORA (1561-1627) 

Ande yo caliente...

GARCILASO DE LA VEGA  
(1501?-1536) 

En tanto que de rosa y azucena

   En tanto que de rosa y d’azucena  
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
con clara luz la tempestad serena; 
 
   y en tanto que’l cabello, que’n la vena 
del oro s’escogió, con vuelo presto 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena: 
 
   coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto antes que’l tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 
 
   Marchitará la rosa el viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre.

FRANCISCO DE QUEVEDO  
(1580-1645) 

A una nariz

   Érase un hombre a una nariz pegado; 
érase una nariz superlativa; 
érase una nariz sayón y escriba; 
érase un pez espada muy barbado. 
 
   Era un reloj de sol mal encarado; 
érase una alquitara pensativa; 
érase un elefante boca arriba; 
era Ovidio Nasón más naridado. 
 
   Érase el espolón de una galera; 
érase una pirámide de Egipto; 
las doce tribus de narices era. 
 
   Érase un naricísimo infinito, 
muchísima nariz, nariz tan fiera 
que en la cara de Anás fuera delito.



De Francia partió la niña, 
de Francia la bien guarnida; 
íbase para París, 
do padre y madre tenía. 
Errado lleva el camino, 
errada lleva la vía; 
arrimárase a un roble 
por esperar compañía. 
Vio venir a un caballero 
que a París lleva la guía. 
La niña desque lo vido 
de esta suerte le decía: 
–Si te place, caballero, 
llévesme en tu compañía. 
–Pláceme, dijo, señora, 
pláceme, dijo, mi vida.– 
Apeóse del caballo 

por hacelle cortesía; 
puso la niña en las ancas 
y él subiérase en la silla. 
En el medio del camino 
de amores la requería. 
La niña desque lo oyera 
díjole con osadía: 
–Tate, tate, caballero, 
no hagáis tal villanía; 
hija soy de un malato 
y de una malatía; 
el hombre que a mí llegase 
malato se tornaría. 
Con temor el caballero 
palabra no respondía. 
A la entrada de París 
la niña se sonreía. 

–¿De qué vos reís, mi señora? 
¿De qué os reís, vida mía? 
–Ríome del caballero 
y de su gran cobardía; 
¡tener la niña en el campo 
y catarle cortesía! 
Con vergüenza el caballero 
estas palabras decía: 
–Vuelta, vuelta, mi señora, 
que una cosa se me olvida. 
La niña, como discreta,  
dijo: –Yo no volvería, 
ni persona, aunque volviese,  
en mi cuerpo tocaría; 
hija soy del rey de Francia 
y la reina Constantina; 
el hombre que a mí llegase,  
muy caro le costaría.

ANÒNIM (cap al segle XV) 

Romance de la hija del rey de Francia

Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero. 
 
   Aquesta divina unión, 
del amor con que yo vivo, 
hace a Dios ser mi cautivo, 
y libre mi corazón; 
mas causa en mí tal pasión 
ver a Dios mi prisionero, 
que muero porque no muero. 
   ¡Ay! ¡Qué larga es esta vida! 
¡Qué duros estos destierros, 
esta cárcel y estos hierros 
en que el alma está metida! 
Sólo esperar la salida  
me causa un dolor tan fiero, 
que muero porque no muero. 
  

 ¡Ay! ¡Qué vida tan amarga 
do no se goza al Señor! 
Y si es dulce el amor, 
no lo es la esperanza larga; 
quíteme Dios esta carga, 
más pesada que el acero, 
que muero porque no muero. 
   Sólo con la confianza 
vivo de que he de morir; 
porque muriendo, el vivir 
me asegura mi esperanza: 
muerte do el vivir se alcanza 
no te tardes que te espero, 
que muero porque no muero. 
   Mira que el amor es fuerte; 
vida, no seas molesta; 
mira que sólo me resta, 
para ganarte, perderte; 
venga ya la dulce muerte, 
venga el morir muy ligero, 
que muero porque no muero. 

Aquella vida de arriba 
es la vida verdadera: 
hasta que esta vida muera, 
no se goza estando viva; 
muerte no seas esquiva; 
vivo muriendo primero, 
que muero porque no muero. 
   Vida, ¿qué puedo yo darle 
a mi Dios que vive en mí, 
si no es perderte a ti, 
para mejor a Él gozarle? 
Quiero muriendo alcanzarle, 
pues a Él solo es al que quiero, 
que muero porque no muero. 
   Estando ausente de ti, 
¿qué vida puedo tener, 
sino muerte padecer 
la mayor que nunca vi? 
Lástima tengo de mí, 
por ser mi mal tan entero, 
que muero porque no muero.

       SANTA TERESA DE JESÚS (1515-1582) 

Versos del amor de Dios
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   Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis. 
   Si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal? 
   Combatís su resistencia, 
y luego, con gravedad, 
decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia. 
   Parecer quiere el denuedo 
de vuestro proceder loco 
al niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo. 
   Queréis con presunción necia 
hallar a la que buscáis, 
para pretendida, Thais, 
y en la posesión, Lucrecia. 
   ¿Qué humor puede ser más raro 
que el que, falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo 
y siente que no esté claro? 
   Con el favor y el desdén 
tenéis condición igual 
quejándoos, si os tratan mal; 
burlándoos, si os quieren bien. 
   Opinión ninguna gana, 
pues la que más se recata, 
si no os admite, es ingrata 
y si os admite, es liviana. 
   Siempre tan necios andáis, 
que con desigual nivel 

a una culpáis de cruel 
y a otra por frágil culpáis. 
   Pues ¿cómo ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende 
si la que es ingrata ofende 
y la que es fácil enfada? 
   Mas entre el enfado y pena 
que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere 
y quejaos en hora buena. 
   Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas, 
y después de hacerlas malas 
las queréis hallar muy buenas. 
   ¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada: 
la que cae de rogada, 
o el que ruega de caído? 
   ¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga, 
la que peca por la paga 
o el que paga por pecar? 
   Pues ¿para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis. 
   Dejad de solicitar 
y después con más razón 
acusaréis la afición 
de la que os fuere a rogar. 
   Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia 
juntáis diablo, carne y mundo.

         SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ  (1651-1695) 

Redondillas



   Corriendo van por la vega 
a las puertas de Granada 
hasta cuarenta gomeles 
y el capitán que los manda. 
   Al entrar en la ciudad, 
parando su yegua blanca, 
le dijo éste a una mujer 
que entre sus brazos lloraba. 
   –Enjuga el llanto, cristiana, 
no me atormentes así, 
que tengo yo, mi sultana, 
un nuevo Edén para ti. 
   Tengo un palacio en Granada, 
tengo jardines y flores, 
tengo una fuente dorada 
con más de cien surtidores, 
   y en la vega del Genil 
tengo parda fortaleza, 
que será reina entre mil 
cuando encierre tu belleza. 
   Y sobre toda una orilla 
extiendo mi señorío; 
ni en Córdoba ni en Sevilla 
hay un parque como el mío. 
  Allí la altiva palmera 
y el encendido granado, 

junto a la frondosa higuera, 
cubren el valle y collado. 
   Allí el robusto nogal, 
allí el nópalo amarillo, 
allí el sombrío moral 
crecen al pie del castillo. 
   Y olmos tengo en mi alameda 
que hasta el cielo se levantan, 
y en redes de plata y seda 
tengo pájaros que cantan. 
   Y tú mi sultana eres, 
que desiertos mis salones 
están, mi harén sin mujeres, 
mis oídos sin canciones. 
   Yo te daré terciopelos 
y perfumes orientales; 
de Grecia te traeré velos 
y de Cachemira chales. 
   Y te daré blancas plumas 
para que adornes tu frente, 
más blancas que las espumas 
de nuestros mares de Oriente. 
   Y perlas para el cabello, 
y baños para el calor, 
y collares para el cuello; 
para los labios... ¡amor! 

   –¿Qué me valen tus riquezas 
–respondióle la cristiana–, 
si me quitas a mi padre, 
mis amigos y mis damas? 
   Vuélveme, vuélveme, moro 
a mi padre y a mi patria, 
que mis torres de León 
valen más que tu Granada. 
   Escuchóla en paz el moro, 
y manoseando su barba, 
dijo como quien medita, 
en la mejilla una lágrima: 
Si tus castillos mejores 
que nuestros jardines son, 
y son más bellas tus flores, 
por ser tuyas, en León, 
   y tú diste tus amores 
a alguno de tus guerreros, 
hurí del Edén, no llores; 
vete con tus caballeros. 
   Y dándole su caballo 
y la mitad de su guardia, 
el capitán de los moros 
volvió en silencio la espalda.

   ¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 
que a mi puerta, cubierto de rocío, 
pasas las noches del invierno escuras?  
   ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, 
si de mi ingratitud el hielo frío 
secó las llagas de tus plantas puras!  
   ¡Cuántas veces el ángel me decía: 
«Alma, asómate agora a la ventana, 
verás con cuánto amor llamar porfía!» 
 
   ¡Y cuántas, hermosura soberana, 
«mañana le abriremos», respondía, 
para lo mismo responder mañana!

         FÉLIX LOPE DE VEGA (1562-1635) 

Mañana le abriremos

          JOSÉ ZORRILLA (1817-1893) 
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Señol jues, pasi usté más alanti 
y que entrin tós esos, 
no le dé a usté ansia, 
no le dé a usté mieo... 
Si venís antiyel a afligila, 
sos tumbo a la puerta. ¡Pero ya s’a muerto! 
¡Embargal, embargal los avíos, 
que aquí no hay dinero; 
lo he gastao en comías pa ella 
y en boticas que no la sirvieron; 
y eso que me quea, 
porque no me dio tiempo a vendello, 
ya me está sobrando, 
ya me está gediendo! 
Embargal esi sacho de pico 
y esas jocis clavás en el techo, 
y esa segureja 
y esi cacho e liendro... 
¡Jerramientas, que no quedi una! 
¿Ya pa qué las quiero? 
Si tuviá que ganalo pa ella, 
¡qualisquiá me quitaba a mí eso! 
Pero ya no quió vel esi sacho, 

ni esas jocis clavás en el techo, 
ni esa segureja 
ni esi cacho e liendro... 
¡Pero a vel, señol jues: cuidaito 
si alguno de ésos 
es osao de tocali a esa cama 
ondi ella s’a muerto; 
la camita ondi yo la he querío 
cuando dambos estábamos güenos, 
la camita ondi yo la he cuidiao, 
la camita ondi estuvo su cuerpo 
cuatro mesis vivo 
y una nochi muerto! 
¡Señol jues, que nenguno sea osao 
de tocali a esa cama ni un pelo, 
porque aquí lo jinco 
delanti usté mesmo! 
Lleváisoslo todu, 
todu, menos eso, 
que esas mantas tienin 
suol de su cuerpo... 
¡y me güelin, me güelin a ella 
ca ves que las güelo!...

           JOSÉ MARÍA GABRIEL Y GALÁN (1870-1905) 

El embargo

             RUBÉN DARÍO (1867-1916) 

La princesa del prendedor

Margarita, está linda la mar 
y el viento lleva esencia 
sutil de azahar. 
Yo siento en mi alma 
una alondra cantar. 
Tu acento. 
Margarita, te voy a contar 
un cuento: 

 
Éste era un rey que tenía 
un palacio de diamantes, 
una tienda hecha del día 
y un rebaño de elefantes, 
un quiosco de malaquita, 
un gran manto de tisú 

y una gentil princesita, 
tan bonita, 
Margarita, 
tan bonita como tú. 
Una tarde la princesa 
vio una estrella aparecer; 
la princesa era traviesa 
y la quiso ir a coger. 
La quería para hacerla 
decorar un prendedor, 
con un verso y una perla, 
una pluma y una flor. 
Las princesas primorosas 
se parecen mucho a ti. 
Cortan lirios, cortan rosas, 
cortan astros; son así.
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Pues se fue la niña bella, 
bajo el cielo y sobre el mar, 
a cortar la blanca estrella 
que la hacía suspirar. 
Y siguió camino arriba, 
por la luna y más allá; 
mas lo malo es que ella iba 
sin permiso de papá. 
Cuando estuvo ya de vuelta 
de los parques del Señor, 
se miraba toda envuelta 
en un dulce resplandor. 
Y el rey dijo: «¿Qué te has hecho? 
Te he buscado y no te hallé; 
¿y qué tienes en el pecho, 
que encendido se te ve?» 
La princesa no mentía, 
y así dijo la verdad: 
«Fui a cortar la estrella mía 
a la azul inmensidad». 
Y el rey clama: «¿No te he dicho  
que el azul no hay que tocar? 
¡Qué locura! ¡Qué capricho! 
El Señor se va a enojar!» 

Y dice ella: «No hubo intento; 
yo me fui no sé por qué. 
Por las olas y en el viento 
fui a la estrella y la corté». 
Y el papá dice enojado: 
«Un castigo has de tener: 
vuelve al cielo, y lo robado 
vas ahora a devolver». 
La princesa se entristece 
por su dulce flor de luz, 
cuando entonces aparece 
sonriendo el buen Jesús. 
Y así dice: «En mis campiñas 
esa rosa le ofrecí; 
son mis flores de las niñas 
que al soñar piensan en Mí». 
Viste el rey ropas brillantes, 
y luego hace desfilar 
cuatrocientos elefantes 
a la orilla de la mar. 
La princesita está bella, 
pues ya tiene el prendedor 
en que lucen con la estrella, 
verso, perla, pluma y flor.

           JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (1881-1958)

Soledad 
 

   En ti estás todo, mar, y sin embargo, 
qué sin ti estás, qué solo, 
qué lejos, siempre, de ti mismo! 
 
   Abierto en mil heridas, cada instante, 
cual mi frente, 
tus olas van, como mis pensamientos, 
y vienen, van y vienen, 
besándose, apartándose, 
en un eterno conocerse, 
mar, y desconocerse. 
 
   Eres tú, y no lo sabes, 
tu corazón te late y no lo siente... 
¡Qué plenitud de soledad, mar solo!

Cielo 
 

   Te tenía olvidado, 
cielo, y no eras 
más que un vago existir de luz, 
visto –sin nombre– 
por mis cansados ojos indolentes. 
Y aparecías, entre las palabras 
perezosas y desesperanzadas del viajero, 
como en breves lagunas repetidas 
de un paisaje de agua visto en sueños... 
 
   Hoy te he mirado lentamente, 
y te has ido elevando hasta tu nombre.



           ANTONIO MACHADO (1875-1939) 

Elegía a Federico García Lorca

Se le vió, caminando entre fusiles. 
Por una calle larga 
salir al campo frío. 
Aún con estrellas de la madrugada 
mataron a Federico. 
Mataron a Federico 
cuando la luz asomaba. 
El pelotón de verdugos 
no osó mirarle la cara. 
Todos cerraron los ojos; 
rezaron: ¡Ni Dios te salva! 
Muerto cayó Federico, 
sangre en la frente y plomo en las entrañas. 
...Que fue en Granada el crimen, 
sabed, pobre Granada, 
en su Granada. 
Se le vió caminar sólo con ella 
sin miedo a su guadaña. 
Ya el sol en torre y torre; los martillos 
en yunque, yunque y yunque de las fraguas. 

Hablaba Federico 
requebrando a la muerte, ella escuchaba: 
«Porque ayer en mi verso, compañera, 
sonaba el golpe de tus secas palmas, 
y diste el hielo a mi cantar, y el filo 
a mi tragedia de tu hoz de plata, 
te cantaré la carne que no tienes, 
los ojos que te faltan, 
tus cabellos que el viento sacudía 
los rojos labios donde te besaban... 
Hoy como ayer, gitana, muerte mía, 
qué bien contigo a solas 
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!» 
Se le vió caminar... 
Labrad, amigos, 
de piedra y sueño, en el Alhambra, 
un túmulo al poeta 
sobre una fuente donde llore el agua 
y eternamente diga: 
El crimen fue en Granada. ¡En su Granada!.

               FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-1936) 

La casada infiel
Y que yo me la llevé al río 
creyendo que era mozuela, 
pero tenía marido. 
 
Fue la noche de Santiago 
y casi por compromiso. 
Se apagaron los faroles 
y se encendieron los grillos. 
En las últimas esquinas 
toqué sus pechos dormidos, 
y se me abrieron de pronto 
como ramos de jacintos. 
El almidón de su enagua 
me sonaba en el oído, 
como una pieza de seda 
rasgada por diez cuchillos. 
Sin luz de plata en sus copas 
los árboles han crecido, 
y un horizonte de perros 
ladra muy lejos del río. 

Pasadas las zarzamoras, 
los juncos y los espinos, 
bajo su mata de pelo 
hice un hoyo sobre el limo. 
Yo me quité la corbata. 
Ella se quitó el vestido. 
Yo el cinturón con revólver. 
Ella sus cuatro corpiños. 
Ni nardos ni caracolas 
tienen el cutis tan fino, 
ni los cristales con luna 
relumbran con ese brillo. 
Sus muslos se me escapaban 
como peces sorprendidos, 
la mitad llenos de lumbre, 
la mitad llenos de frío. 
Aquella noche corrí  
el mejor de los caminos, 
montado en potra de nácar 
sin bridas y sin estribos. 
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        MIGUEL HERNÁNDEZ (1910-1942) 

Nanas de la cebolla

[Dedicadas a su hijo, a raíz de recibir una carta de su mujer, 
en la que le decía que no comía más que pan y cebolla.]

No quiero decir, por hombre, 
las cosas que ella me dijo. 
La luz del entendimiento 
me hace ser muy comedido. 
Sucia de besos y arena, 
yo me la llevé del río. 
Con el aire se batían 
las espadas de los lirios. 

Me porté como quien soy. 
Como un gitano legítimo. 
La regalé un costurero 
grande de raso pajizo, 
y no quise enamorarme 
porque teniendo marido 
me dijo que era mozuela 
cuando la llevaba al río.

La cebolla es escarcha 
cerrada y pobre. 
Escarcha de tus días 
y de mis noches. 
Hambre y cebolla, 
hielo negro y escarcha 
grande y redonda. 
 

En la cuna del hambre 
mi niño estaba. 
Con sangre de cebolla 
se amamantaba. 
Pero tu sangre, 
escarchada de azúcar, 
cebolla y hambre. 
 

Una mujer morena 
resuelta en luna 
se derrama hilo a hilo 
sobre la cuna. 
Ríete, niño, 
que te traigo la luna 
cuando es preciso. 
 

Alondra de mi casa, 
ríete mucho. 
Es tu risa en tus ojos 
la luz del mundo. 
Ríete tanto  
que mi alma al oírte 
bata el espacio. 

Tu risa me hace libre, 
me pone alas. 
Soledades me quita, 
cárcel me arranca. 
Boca que vuela, 
corazón que en tus labios 
relampaguea. 
 

Es tu risa la espada 
más victoriosa, 
vencedor de las flores 
y las alondras. 
Rival del sol. 
Porvenir de mis huesos 
y de mi amor. 
 

La carne aleteante, 
súbito el párpado, 
el vivir como nunca 
coloreado. 
¡Cuánto jilguero 
se remonta, aletea, 
desde tu cuerpo! 
 

Desperté de ser niño: 
nunca despiertes. 
Triste llevo la boca: 
ríete siempre. 
Siempre en la cuna, 
defendiendo la risa 
pluma por pluma. 

Ser de vuelo tan alto, 
tan extendido, 
que tu carne es el cielo 
recién nacido. 
¡Si yo pudiera 
remontarme al origen 
de tu carrera! 
 

Al octavo mes ríes 
con cinco azahares. 
Con cinco diminutas 
ferocidades. 
Con cinco dientes 
como cinco jazmines 
adolescentes. 
 

Frontera de los besos 
serán mañana, 
cuando en la dentadura 
sientas un arma. 
Sientas un fuego 
correr dientes abajo 
buscando el centro. 
 

Vuela niño en la doble 
luna del pecho: 
él, triste de cebolla, 
tú, satisfecho. 
No te derrumbes. 
No sepas lo que pasa 
ni lo que ocurre.



«Cuando yo era como tú..., 
cuando yo era más pequeña...» 
Me daba risa escucharte 
desde mi infancia, tan llena 
 

de su frágil estatura, 
con tanto invento allá dentro, 
que en vano tú te empeñabas 
en que creyera tu cuento. 
 

¿Que tú, mi madre, decías 
que fuiste chica también? 
Daba risa el escucharlo, 
pero no podía ser. 
 

¿Niña tú, que eras tan alta; 
niña tú, que eras tan recia? 
Oyéndolos me reía 
de tus dichos, peripecia 
 

que no alcanzaba a entender 
por mucho que te empeñaras. 
Yo era una niña. Muy bien. 
Tú una giganta. Ya estaba. 

Y, de pronto, una aventura: 
un retrato de tu infancia. 
Allí estabas tú, pequeña, 
rodeada de distancia. 
 

Te miré, luego el retrato; 
después te volví a mirar... 
Tenías los mismos ojos... 
¿Es que sería verdad? 
 

¡Era verdad, sí, lo era; 
fuiste niña tú también! 
Me puse loca de risa, 
mirándote tan mujer. 
 

Luego me miré al espejo, 
empezando a comprenderte... 
Lo que tú tenías en mí 
era tu viejo presente. 
 

Y me puse ya muy triste, 
dejé mi infancia en un marco: 
éramos las dos iguales. 
Tomé tu mano en mi mano.

           CARMEN CONDE (1907-1996) 

La niña ocultada

         RAFAEL ALBERTI (1902-1999) 

El tonto de Rafael

Por las calles, ¿quién aquel? 
¡El tonto de Rafael! 
 
Tonto llovido del cielo, 
del limbo, sin un ochavo. 
Mal pollito colipavo, 
sin plumas, digo, sin pelo. 
¡Pío-pío!, pica, y al vuelo 
todos le pican a él. 
 
¿Quién aquel? 
¡El tonto de Rafael! 
 

Tan campante, sin carrera, 
no imperial, sí tomatero, 
grillo tomatero, pero 
sin tomate en la grillera. 
Canario de la fresquera, 
no de alcoba o mirabel. 
 
¿Quién aquel? 
¡El tonto de Rafael! 
 
Tontaina, tonto del higo 
rodando por las esquinas 
bolas, bolindres, pamplinas 
y pimientos que no digo. 
Mas nunca falta un amigo 
que le mendigue un clavel.

¿Quién aquel? 
¡El tonto de Rafael! 
 
Patos con gafas, en fila, 
lo raptarán tontamente 
en la berlina inconsciente 
de San Jinojito el lila. 
¿Qué runrún, qué retahíla 
sube el cretino eco fiel? 
 
¡Oh, oh, pero si es aquel 
el tonto de Rafael!
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   Quartet de corda núm. 8, DMITRI XOSTAKÒVITX 
   en Do menor, op. 110  
         Largo  
          Allegro molto 
          Allegretto 
          Largo 
          Largo  

 

SILVESTRI STRING QUARTET i SUZANNE BRADBURY 

   Quintet amb piano, Sz. 23 BÉLA BARTÓK 
         Andante. Allegro molto 
         Vivace (Scherzando) 
         Adagio 
         Vivace molto

SEGONA PART
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SILVESTRI STRING QUARTET 
 
DORU POP  
Violí 
 
ALEXANDRU MIHON 
Violí 
 
VIOREL TUDOR 
Viola 
 
RASVAN NECULAI 
Violoncel 
 
És un quartet professional, amb una 
intensa activitat concertística d’àmbit 
internacional. Convidat per les més 
prestigioses societats de concerts, ha 
actuat a Roma, Milà, Torí, Florència, 
Madrid, Barcelona, València, París, 

Bucarest, Mèxic DF, Friburg, etc. amb 
gran acollida de públic i de crítica. 

El Quartet Silvestri començà la  
seva activitat el 1988, quan els seus 
membres ja tenien gran experiència 
en els camps de la docència musical, 
de la solística i de la música de cam-
bra i orquestral com a membres de 
l’Orquestra Filharmònica de Buca-
rest, l’orquestra de cambra Virtuosi di 

P R E S E N T A C I Ó

I N T È R P R E T S

FREDERIC PRAT, DIRECTOR DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE CAPELLADES,  
S’ENCARREGA DE FER LA PRESENTACIÓ DEL CONCERT

DORU POP



Bucarest i l’Orchestra Internazionale 
d’Italia. 

Es perfeccionaren com a quartet 
amb les personalitats més importants 
del món: Piero Farulli (viola del 
Quarteto Italiano) i els membres dels 
quartets Tokio, La Salle i Guarneri. 

Al llarg de la seva carrera, el quar-
tet ha rebut diversos reconeixements 
internacionals, entre els quals cal 
destacar:  

- Primer premi absolut i premi es-
pecial «Carlo Soliva» Concurs In-
ternacional de Casale Monferrado 
(5a edició). 

– Medalla d’Honor del president 
de la República Italiana.  
– Premi del diari La Stampa. 
– Primer premi exclusiu al Con-
curs Internacional de Cremona 
(4a edició).  
– Premi-beca «Alfredo Casella». 
– Beca del govern italià per a espe-
cialització en quartet.  
– Gran Diploma d’Honor de l’Ac-
cademia Chigiana de Siena. 
Els quatre components del quartet 

tenen títols superiors del Conserva-
tori de Bucarest, internacionalment 
reconegut com de nivell universitari. 

Són membres de l’European 
String Teachers Association (Asso-
ciació Europea de Professors de 
Corda), presidida per Lord Yehudi 
Menuhin, i titulars del primer curs 
de qualificació professional i especia-
lització per a instruments de corda 
fundat a la ciutat de València. Així 
mateix, han estat convidats per di-
verses entitats a fer classes magistrals 
d’instruments i música de cambra en 
cursos nacionals i internacionals de 
perfeccionament. 
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ALEXANDRU MIHON

VIOREL TUDOR RASVAN NECULAI



SUZANNE BRADBURY 
Piano 
 
Nascuda a Califòrnia, es va criar a 
Espanya. Els seus mestres més impor-
tants foren José Ortiga (Madrid) i, 
més tard, Ludwig Hoffmann (Mu-
nic). Als dotze anys va fer la seva pre-
sentació amb el Concert en Re major de 
Haydn a Alcoi (Alacant) i, dos anys 
més tard, oferí un recital a la televisió 
de Nova York. 

Després de continuar els estudis als 
Estats Units, Àustria, la Gran Bretanya 
i Alemanya, fou invitada per Wilhelm 
Kempff al seu curs magistral de Po-
sitano, del qual va néixer una llarga 
amistat musical. 

En la persona de Stefan Askenase 
va trobar durant molts anys un con-
seller musical de gran valor. Suzanne 
Bradbury fou distingida amb el premi 
de Jornades Musicals per a Solistes 
Joves, organitzades per l’estació radio-
fònica de Hesse. A partir d’aquest 
moment fou contractada per quasi 
totes les cadenes de radiodifusió ale-
manyes, per la BBC de Londres i per 
la Radio Suisse Romande,i, a més, ha 
ofert concerts en directe regularment 
per tot Europa i Amèrica. 

El 1991 va tocar al Palau March 
de Palma de Mallorca, en la sèrie de 
Concerts Clàssics del Segle XX, amb 

el Quintet de Vent de la Filharmònica 
de Berlín i, posteriorment, ho va 
repetir amb el mateix Quintet i or-
questra el febrer del 1992. En l’ac-
tualitat segueix tocant regularment 
amb aquesta formació, així com amb 
d’altres instrumentistes de la mateixa 
filharmònica. 

És fundadora del Festival de Mú-
sica d’Allensbach, Llac de Constan-
ça, i en fou la directora artística 
durant deu anys. Des que ha tornat a 
Mallorca amb la seva família, pren 
part activa en la vida musical de l’illa 
i ha actuat repetidament a l’Audi-
torium com a solista, amb el Quartet  
Sinnhoffer de Munic, amb el violon-
cel·lista Mark Drobinsky i amb l’Or-
questra Simfònica de Palma, a més 
de convidar músics a participar en 
els nombrosos festivals que se cele-
bren a l’illa. 

SUZANNE BRADBURY



M’agradaria presentar tan breument 
com fos possible l’obra que seguirà i 
ho puc fer perquè el nostre mestre, el 
compositor Silvestri, fou alumne i 
col·laborador íntim de Xostakòvitx 
quan aquest vivia a Moscou. 

Aquesta és una obra molt espe-
cial, perquè va ser composta l’any 
1960 en ocasió d’una visita del mes-
tre rus a Dresden (Alemanya), on va 
veure la ciutat en ruïnes, després 
d’un bombardeig inútil en acabar la 
Segona Guerra Mundial. Xostakò-
vitx va quedar tan impressionat per 
la destrucció provocada en una de les 
ciutats més belles del món (era ano-
menada la Florència alemanya) que 
va compondre aquesta obra en tres 
dies i la va dedicar a les víctimes de 
totes les guerres del món. 

Les mateixes idees i el mateix 
contingut que Xostakòvitx posà en 
aquesta obra van dirigits també 
contra el règim de Stalin, a l’antiga 
URSS, on ell veia com els horrors, 
la brutalitat i la grolleria continua-
ven. I per a ell era una forma de 
lluita sorda contra un estat de força 
i de domini de la brutalitat contra el 
qual no podia fer res més. 

No és una música descriptiva, no 
descriu bombes ni guerres, sinó 
potser estats d’ànim. Després de la 
introducció lenta, amb premoni-
cions funestes, escoltarem com es 
desencadena terror, brutalitat, me-
lodies que poden suggerir bogeria, 
demència. Es tracta d’aquesta mena 
de brutalitat inútil que no serveix 
per a res. I també moments de dolor 
profund. 

La conclusió final és que aquest 
estat de força i de destrucció no pot 
portar res de bo, només destrucció, 
desolació i buit. 

Potser es podrien afegir més 
coses, però, com deia un filòsof, la 
música ha nascut per arribar a un 
espai molt ampli, allà on les paraules 
queden pobres d’expressió. 

Es toquen tots els moviments se-
guits, sense pauses. 

Si al final no teniu ganes d’aplau-
dir immediatament, nosaltres també 
agrairem uns segons de silenci i de 
recolliment. 

DORU POP,  
del Silvestri String Quartet. 

Director del Curs Internacional de 
Música de Cambra de Capellades 
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RECULL GRÀFIC



VÍCTOR MORERA, OSTEÒPATA,  
INCORPORAT COM A PROFESSOR DEL CURS
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BLUES I JAZZ 
 

Big Mama en Jazz Quartet 
BIG MAMA, veu 

JOAN MONNÉ, piano, ALJOSA MUTIÇ, saxòfon 
RAIMON FERRER, contrabaix, i XAVIER MAURETA, bateria

C a p e l l a d e s, 1 8  i  1 9  d e  m a i g  d e l  1 9 9 6

PRIMERA PART

   It makes my love come down BESSIE SMITH 
 

   Fine and mellow BILLIE HOLIDAY 
 

   I get a kick out of you COLE PORTER 
 

   I’m havin’ a good time ALBERTA HUNTER 
 

   Ain’t misbehavin’ F.  WALLER/H. BROOKS 
Text d’ANDY RAZAF 

  
   I dare you babe PERCY MAYFIELD 

 

   Until the real thing comes along S. CAHN/S. CHAPLIN/L. E. FREEMAN 
 

   On the sunny side of the street J. MCHUGH/D. FIELDS 
 

   Music is our business S. CHAPLIN/S. CAHN/J. LUNCEFORD 
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   Shinny stockings F. FOSTER/J. HENDRICKS 

 

   Confessin’ the blues JAY MCSHANN 
 

   I’m beginning to see the light D. ELLINGTON/D. GEORGE/ 
J. HODGES/H. JAMES 

 

   Doctor Jazz J. «KING» OLIVER/W. MELROSE 
 

   Georgia on my mind                             HOAGY CARMICHAEL 
                                                                            Text de STUARD GORRELL  

 

   Caldonia LOUIS JORDAN 
                                                       

   Bye, bye, blackbird R. HENDERSON/M. DIXON

SEGONA PART

Bona nit i benvinguts a aquest Concert Especial de Blues i Jazz que ens porten 
avui la Big Mama en Jazz Quartet, en català, tal com ella ho pronuncia, 
perquè tot i ser internacional (l’estiu passat va fer una gira europea molt impor-
tant amb una famosa orquestra argentina) ella és d’aquí, profundament arrelada 
en aquest nostre país, malgrat que, quan la sentim cantar, el seu anglès ens recor-
darà les cantants de color nord-americanes. 

Ara fa uns dos anys la teníem aquí per primera vegada, i avui ens fa l’honor 
de visitar-nos de nou com una gran estrella. Això deia el reconegut crític musical 
Albert Mallofré, a La Vanguardia, el 25 de febrer del 1995: «Las actuaciones 
de Big Mama y su trío en L’Espai (de Barcelona) pueden servir como consa-
gración pública definitiva –refrendada por el aplauso unánime– de una nueva 
estrella catalana creativa en un género hasta ahora impensable». 

I és que aquesta creació la fa la Big Mama mitjançant un treball d’investi-
gació esforçat, exigent, ordenat i rigorós, i si a tot això afegim il·lusió i estimació, 
tindrem el resultat que ens ofereix aquesta gran artista, que ho és de cap a peus, 
sobre l’escenari. 

Fins i tot el comentari musical que teniu a les mans és fruit d’un treball de 
documentació i síntesi profund que la Big Mama ha preparat per apropar-nos a 
tots nosaltres a aquest món que ella porta tan dins seu, el del blues. 

Evidentment, a l’hora de triar els músics que l’acompanyen, la Big Mama 
posa el llistó igualment alt. Destaquem dels seus currículums que: 
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Joan Monné, piano, ha col·laborat amb l’orquestra del Teatre Lliure i 
ha format part dels musicals Estan tocant la nostra cançó i Flor de Nit, i 
del programa Persones humanes de TV3. 

Aljosa Mutiç, saxòfon, el 1993 enregistrà Big Mama & The Blues 
Messengers, com a intèrpret; actua amb la Big Band de La Vella Dixieland i 
una colla d’altres formacions jazzístiques, i també en el Persones humanes. 

Raimon Ferrer, contrabaix, col·labora amb Marina Rossell, Madagas-
car, Octubre, etc. 

I Xavier Maureta, bateria, malgrat la seva joventut, ha tocat en més 
de 50 formacions arreu de l’Estat espanyol; ha participat en l’enregistrament de 
5 discos i toca en el Persones humanes de TV3. 

Per arrodonir el conjunt, la Big Mama ha volgut tenir al costat el seu 
preuat tècnic de so Ginés Melenchón, el mateix que va enregistrar en aquesta 
sala el compacte Blues de la inflació, pel qual van obtenir una menció hono-
rífica per la millor aportació de jazz l’any 1994. 

Encara que sempre acabo dient: no fumeu, no desemboliqueu caramels 
i desconnecteu alarmes de rellotges durant el concert, en aquest cas, també us con-
videm a participar picant de mans si la música us hi porta. 

Després tindrem el refresc habitual. 

I ara, amb tots nosaltres, 
Big Mama en Jazz Quartet!



 
 
BIG MAMA 
Veu 
 
Montserrat Pratdesaba neix a Sant 
Quirze de Besora (Barcelona) l’any 
1963. Al principi de 1989, comença, 
de forma amateur, la seva dedicació al 
blues cantant habitualment a l’emble-
màtica Cova del Drac de Barcelona, 
on rep el sobrenom de Big Mama. 

A partir de l’any 1991 comença la 
seva dedicació professional a la música 
i participa en diferents festivals de 
blues i jazz arreu de la geografia es-
panyola i, fins i tot, en algun cas, de la 
francesa (II Festival Internacional de 
Blues de Lisieux - octubre del 1991). 

D’aquella època, cal destacar l’es-
treta relació que va tenir amb el grup 
mallorquí l’Harmònica Coixa Blues 
Band, amb el qual va gravar el disc 
Walking Blues. 

Posteriorment, l’any 1993 grava 
la seva primera producció: un disc en 
directe amb la banda que lidera, Big 
Mama & The Blues Messengers. 
Aquest CD deixa com a testimoni la 
força de les seves actuacions en viu. 

L’any següent, el 1994, produeix 
i grava un disc de caire intimista 
amb Víctor Uris (harmonista i líder 
del grup mallorquí l’Harmònica 
Coixa Blues Band) i amb Amadeu 
Casas (guitarrista de The Blues 
Messengers). Aquest CD, titulat El 
blues de la Inflació, inclou compo-

sicions pròpies en català i anglès, i 
obté una gran difusió arreu dels 
Països Catalans (recentment Ràdio 
4 ha guardonat Big Mama per 
aquest disc amb una menció hono-
rífica per a la millor aportació de 
jazz durant l’any 1994). 

L’any 1995, Big Mama inicia una 
estreta col·laboració amb el veterà 
grup La Vella Dixieland i participa 
en el seu darrer treball discogràfic 
(La Vella Dixieland - Ragtime), alho-
ra que s’incorpora com a vocalista en 
algunes de les actuacions de l’esmen-
tada orquestra. 

En el mateix any, una important 
sortida europea reuneix Big Mama 
amb els membres d’una reconeguda 
orquestra argentina: La Porteña Jazz 
Band. Junts viatgen per participar en 
alguns dels festivals de jazz europeus 
de més renom: San Sebastián, Mar-
ciac, Bayonne, Mégève, Orange, etc. 

És també el 1995 quan s’edita un 
disc enregistrat l’any 1992 per Big 
Mama & The Blues Messengers, el 
títol del qual, Blues, blues, blues!, 
resum una dedicació i esforços tos-
sudament invertits en la difusió d’a-
quest gènere. 

Actualment Big Mama lidera dues 
formacions: Big Mama & The Mou-
serockers, on el blues i el ritme des-
enfrenat de l’estil houserockin’   
configuren el repertori, i Big Mama 
en Jazz Quartet, formació amb base 
de swing, on també són recreats al-
guns dels blues de les més grans can-
tants de principi de segle. 

I N T È R P R E T S



JOAN MONNÉ 
Piano 
 
Nascut el 1968 a Molins de Rei 
(Barcelona), inicia els seus estudis 
musicals a l’Escola Municipal de 
Música d’aquesta ciutat amb Jordi 
Vilaprinyó. Més endavant s’examina 
al Conservatori Superior Municipal 
de Barcelona de solfeig, formes musi-
cals, conjunt coral, segon curs d’har-
monia i sisè de piano. Continua els 
seus estudis sota la direcció de Dolors 
Cano, i s’examina de setè curs al 
Conservatori Municipal de Cervera. 

Aviat compagina els seus estudis 
clàssics amb el jazz, primer a l’Escola 
Zeleste, on estudia piano amb Fran-
cesc Burrull, harmonia i arranjaments 
amb Lluís Vergés i improvisació amb 
Mario Lecaros, per passar després al 
Taller de Músics, on estudia piano 
amb Antoni-Olaf Sabater i Iñaki 
Salvador, combo amb Ze Eduardo i 
un curs especial sobre jazz contem-
porani amb Lluís Vidal. Obté el diplo-
ma de grau superior concedit per 
l’ICANOP (Institut Català per a les 
Noves Professions). Participa en el 
primer i segon Meeting de l’Associa-
ció Internacional d’Escoles de Jazz, 
celebrats a L’Haia i Vic, i en d’altres 
seminaris i cursos on ha rebut classes 
de Dave Liebman, Hal Galper, Mul-
grew Miller, Donald Harrison, John 
Abercrombie, George Garzone, Ed 
Thigpen, Tete Montoliu i Brad 
Meldhau. 

Ha impartit classes a diverses es-
coles de música, com ara el Taller de 

Músics, el Conservatori Municipal 
de Música de Cervera, l’Estudi de 
Música Moderna de Granollers i 
l’Escola Municipal de Música de 
Santa Perpètua de Mogoda, i ha estat 
professor dels cursos d’estiu de músi-
ca moderna de l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada. Ha format part 
de nombroses formacions de jazz, 
entre les quals figuren el Vicenç 
Solsona Quartet (amb el qual ha 
enregistrat un disc amb composi-
cions originals), Latin Colorá, la Big 
Band de l’Associació de Músics de 
Jazz de Catalunya i la Big Band del 
Taller de Músics. 

Ha acompanyat cantants de dife-
rents estils, entre els quals es desta-
quen Raimon, Donna Hightower i 
Errol Woisky. En l’àmbit de la música 
clàssica, ha col·laborat amb l’Orques-
tra del Teatre Lliure sota la direcció de 
Josep Pons i, en el teatre musical, ha 
format part de l’orquestra de les obres 
Estan tocant la nostra cançó, amb Àngels 
Gonyalons i Pep Anton Muñoz, i Flor 
de Nit, amb la companyia Dagoll Da-
gom. Durant les temporades 94-95-96 
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també treballa en el programa de tele-
visió Persones humanes, emès setma-
nalment per TV3. 

Recentment ha enregistrat un 
disc que porta per títol Son Song, 
acompanyat per Raimon Ferrer al 
contrabaix i David Xirgu a la bate-
ria, i que compta amb la inestimable 
col·laboració de la cantant Carme 
Canela i la d’altres excel·lents músics 
que hi han participat. De la seva tasca 
com a compositor cal remarcar el 
tema La carta oculta (Per què no?), que 
va ser finalista al premi SGAE 1993 
de composició. 

 
ALJOSA MUTIÇ 
Saxòfon 
 
Neix a Zagreb (Croàcia) l’any 
1967. Realitza els seus estudis musi-
cals al conservatori de la mateixa 
ciutat i s’especialitza en el saxòfon 
alt. Aviat entra al grup Swing Again, 
amb el qual actua en diversos festi-
vals de jazz pels territoris de l’antiga 
Iugoslàvia i també per Àustria i 
Alemanya. Durant tres anys, forma 
part de la Big Band de la televisió 
croata, feina que compagina amb 
diverses gravacions per a grups de 
música pop. 

Des de l’any 1991 resideix a Bar-
celona, on, posteriorment, contacta 
amb Big Mama i entra a formar part 
de la seva orquestra de blues. Quan 
l’any 1993 s’enregistra el disc Big 
Mama & The Blues Messengers, Aljosa 
Mutiç n’és un dels intèrprets. 

Alguns grups amb els quals actua 
són el Natural Energy de Salvador 
Niebla, La Big Band de La Vella 
Dixieland, Free Love Makers, Mi-
chelle McCain Blues Band, Paul 
Stouthamer Trio i Walk on Mars, 
entre d’altres, alhora que col·labora 
també amb el cantautor Enric 
Hernáez. 

Actualment és professor de saxo a 
l’Escola de Música Avinyó i forma 
part del combo musical del progra-
ma Persones humanes de TV3. 

 
RAIMON FERRER 
Baix i contrabaix 
 
Neix a la ciutat comtal l’any 1964. 
Comença a estudiar jazz i música 
moderna a l’Escola Zeleste de Bar-
celona i continua amb el pla d’estudis 
del Taller de Músics de la mateixa 
ciutat. Entre els seus mestres es desta-
quen Lluís Vergés, Iñaki Salvador i Ze 
Eduardo, com també Enric Ponsa, 
amb qui estudià al Conservatori Mu-
nicipal de Barcelona. 

ALJOSA MUTIÇ



Acudeix als diversos seminaris 
que el Taller de Músics organitza 
amb regularitat, com els fets per John 
Abercrombie i Mulgrew Miller, 
entre d’altres. Actualment treballa en 
l’esmentada escola com a professor 
de solfeig, baix elèctric i combo, i 
també participa en diversos projectes 
al costat de músics vinculats al 
mateix centre, com ara Joan Monné, 
David Xirgu, Víctor de Diego, Albert 
Bover, José Luis Gámez, Jordi Rossy 
i Perico Sambeat, i amb alguns d’ells 
ha tocat en diferents festivals de jazz 
arreu de Catalunya i de la resta de 
l’Estat espanyol. 

Entre les seves col·laboracions, el 
podem trobar al costat de Marina 
Rossell, Ai Ai Ai, Madagascar, Latin 
Colorá, Octubre, etc. 

 
XAVIER MAURETA  
Bateria 
 
Neix a Barcelona l’any 1967. Estudia 
a l’antiga Escola Zeleste (solfeig, har-
monia, arranjaments i bateria), al 

Conservatori Superior de Música 
(solfeig i percussió) i també al Taller 
de Músics de Barcelona (combo, 
piano, bateria i trompeta). 

Entre els anys 1989 i 1992 cursa 
gairebé tots els seminaris internacio-
nals de jazz que es fan a Barcelona, 
alguns d’ells ensenyats pels cosmo-
polites Tete Montoliu, Max Roach, 
Mulgrew Miller, Ed Tighpen o 
Bennie Wallace, i d’altres, per alguns 
professors de la New School de No-
va York. 

Després de l’experiència, s’anima 
a viatjar a la ciutat dels gratacels, on 
es desplaça per fer un curs de bateria 
amb Lewis Nash. 

Malgrat que és un músic jove, 
Xavier Maureta ha tocat en més de 
50 formacions arreu de l’Estat es-
panyol i ha participat en l’enregis-
trament de 5 discos. Actualment es 
dedica professionalment a compon-
dre i enregistrar músiques per a  
anuncis publicitaris, activitat que 
compagina amb les actuacions en 
directe i la participació en el Perso-
nes humanes de TV3.
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PRIMERA PART

BESSIE SMITH  
 
L’èxit de Bessie Smith va lligat a l’opulència dels anomenats bojos anys vint. 
Fou durant aquella època que el blues femení prengué un marcat protago-
nisme. Tenint en compte que la població estava dividida pel color de la pell, 
els espectacles de les cantants de blues eren exclusius del públic negre. En 
aquells xous, es combinaven la picardia dels precedents vodevils amb el latent 
dramatisme d’una societat discriminada. Així doncs, escoltant un blues, el 
col·lectiu podia experimentar una gran tensió emocional en compartir la 
mateixa pena, però, amb la següent cançó, podia dissipar l’angoixa participant 
d’un tema ambigu, tractat de forma humorística. La majoria d’aquells con-
tinguts eren de tipus sexual, com el del tema que us presentem. 
 
FRAGMENT: 
 
4.  Likes my coffee, likes my tea «Li agrada el meu cafè, li agrada el meu te, 
    daffy about my stingery.             però el tornen ximple els còctels que sé fer.» 

It makes my love come down 
 
1.When I see two sweet-hearts spoon                    5. If you want to hear me rave, 
   underneath the silv’ry moon                                 honey, give me what I crave 
   it makes my love come down                                it makes my love come down 
   I wanna be around,                                            actin’ like a clown, 
   kiss me honey, it makes my love come down.             can’t help from braggin’, it makes my love come down. 
 
2.Cuddle close, turn out the light                         6. Come on and be my desert sheik 
   do just what you did last night                             you’re so strong and I’m so weak 
   it makes my love come down                                it makes my love come down 
   I wanna be in town,                                          to be love-land bound, 
   sweet, sweet daddy, it makes my love come down.        red-hot papa, it makes my love come down. 
 
3.Wild about my toodle-oh                                7. If you want me for your own 
   when I get my toodle-oh                                      kiss me nice or leave me alone 
   it makes my love come down                                it makes my love come down 
   want every poun’,                                              it makes my love come down, 
   hear me crying, it makes my love come down.          take me bye-bye, it makes my love come down. 
 
4.Likes my coffee, likes my tea                            8. When you take me for a ride 
   daffy about my stingery                                       when I’m close up by your side 
   it makes my love come down                                it makes my love come down 
   I wanna be around,                                            ridin’ all around, 
   Oh sweet papa, it makes my love come down.         easy ridin’ makes my love come down. 
 
* Autora: MONTSERRAT PRATDESABA, BIG MAMA.
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BILLIE HOLIDAY 
 
L’efecte fascinant que hom pot experimentar en escoltar Billie Holiday és 
degut, en gran part, a l’alquímia amb què la seva veu expressà la patètica iro-
nia de viure, d’una forma relaxadament emfàtica. 

 Sense modificar cap lletra, les seves interpretacions semblaven diferents 
de les cançons originals a causa de la facilitat natural amb què reestructurava 
les notes de les harmonies. 

 A pesar que Billie Holiday rarament incloïa un blues en els seus reperto-
ris, la seva veu apuntà un poderós sentiment de blues en les seves interpreta-
cions. Curiosament, però, un dels seus temes més recordats fou el blues que 
us presentem. 
 
FRAGMENT: 
 
1.    My man don’t love me                                «El meu home no m’estima, 
      treats me oh so mean                                  em tracta massa malament, 
      he’s the lowest man                                    de tots, és el més miserable 
      that I’ve ever seen.                                     que pugueu veure entre la gent.» 

Fine and mellow 
 
                                        1.   My man don’t love me 
                                              treats me oh so mean 
                                              he’s the lowest man 
                                              that I’ve ever seen. 
 
                                        2.   He wears high drapped pants 
                                              stripes are really yellow 
                                              but when he starts to love me 
                                              he’s so fine and mellow. 
 
                                        3.   Love will make you drink and gamble 
                                              make you stay out all night long 
                                              love will make you do things 
                                              that you know is wrong. 
 
                                        4.   Love is just like a faucet 
                                              it turns off and on 
                                              sometimes when you think it’s on, babe 
                                              it has turned off and gone. 
 
 



*     Literalment: escriptor de cançons. 
      El significat més aproximat seria el de compositor de peces musicals, 
      l’autor de la música i la lletra alhora. 
**   Cantant melòdic.

COLE PORTER 
 
Considerat un dels més prolífics songwriters* americans, Cole Porter va com-
pondre nombroses cançons per als seus xous teatrals i, posteriorment, per a 
diverses pel·lícules. Qui no evoca paisatges nostàlgics amb les melodies de 
«Begin the Beguine», o bé no recorda l’efusivitat de les noies del «Can 
Can»? 

 Des de Fred Astaire, passant pel crooner** Frank Sinatra, fins a l’extraordi-
nària Ella Fitzgerald, multitud d’intèrprets incorporaren peces de Cole 
Porter als seus repertoris. Vegem-ne una. 
 
FRAGMENT: 
 
1.    I get no kick from champain                         «Ni el xampany ni altres beuratges 
      neither alcohol doesn’t thrill me at all             em pujen ni m’emborratxen. 
      so tell me why should it be true                    Digue’m per què em passa això, 
      that I get a kick out of you.                         només tu em “col·loques” de debò.» 

I get a kick out of you 
 
                                        1.   I get no kick from champain 
                                              neither alcohol doesn’t thrill me at all 
                                              so tell me why should it be true 
                                              that I get a kick out of you. 
 
                                        2.   Some get a kick from cocaine 
                                              I’m sure that if I took even one sniff 
                                              that would bore me terrifically too 
                                              then I get a kick out of you. 
 
                                              Bridge: 
                                              I get a kick everytime 
                                              I see you standing there before me 
                                              I get a kick though 
                                              it’s clear to me 
                                              you obviously don’t adore me. 
 
                                        3.   I get no kick in a plane 
                                              flying too high, with some guy in the sky 
                                              it’s my idea of nothing to do 
                                              Yeah, I get a kick out of you. 
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ALBERTA HUNTER 
 
La llarga vida d’Alberta Hunter transcorregué entre èpoques d’èxit i d’oblit. 
Contemporània de Bessie Smith, va suportar dignament l’efecte eclipsador 
de la vigorosa Emperadriu del blues i seguí una carrera meritòria. Als seixan-
ta anys es retirà del món de l’espectacle i es dedicà a prestar ajut als malalts 
treballant com a infermera fins que hagué de jubilar-se’n. 

El ressorgiment de l’afició pel jazz clàssic féu que Alberta Hunter fos alta-
ment valorada i apreciada en els darrers quinze anys de la seva vida. Durant 
aquesta època, va participar en nombrosos festivals i altres eventualitats, i 
enregistrà diversos discos. La música que ens va deixar resum la filosofia 
d’una dona lluitadora i amb ganes de gaudir fins al darrer moment. Aquesta 
cançó n’és l’exemple. 
 
FRAGMENT: 
 
2.    I’m havin’ a fiesta                                     «M’agrada fer festa, 
      ’cause tomorrow I may die,                          potser demà ja no hi seré! 
      that’s why I’m havin’ a ball to take               És per això que vull divertir-me de valent, 
      it ain’t passin’ nothing by.                           “passo” de tot! 
      So if I make my bed hot                             I si penseu que el meu llit és massa “calent”, 
      that’s my problem, let me lay,                       és el meu problema, deixeu-m’hi estar. 
      I’m having a good time                               Que bé que m’ho estic passant 
      living my life a day.                                  vivint la vida, tal com va rajant!» 

I’m havin’ a good time 
 
                                        1.   I’m havin’ a good time 
                                              please don’t blame me, 
                                              I’m knocking myself out 
                                              don’t try to take me. 
                                              Let me have my fun 
                                              I’ve got to have my fling, 
                                              some folks say snappin’ at my cup 
                                              top don’t mean a thing! 
 
                                        2.   I’m havin’ a fiesta 
                                              ’cause tomorrow I may die, 
                                              that’s why I’m havin’ a ball to take 
                                              it ain’t passin’ nothing by. 
                                              So if I make my bed hot 
                                              that’s my problem, let me lay, 
                                              I’m having a good time 
                                              living my life a day. 



Ain’t misbehavin’ 
 
1.    No one to talk with,                               Bridge:  Like Jack Horner 
      all by myself,                                                       in the corner 
      no one to walk with,                                            don’t go nowhere 
      but I’m happy on the shelf,                                    what do I care, 
      Ain’t misbehavin’                                                your kisses are worth 
      I’m savin’ my love for you.                                    waiting for, 
                                                                             believe me. 
 
2.    I know for certain                                           3.   I don’t stay out late, 
      the one I love                                                      don’t care to go 
      I’m through with flirting                                        I’m home about eight 
      it’s just you I’m thinking of,                                   just me and my radio, 
      ain’t misbehavin’                                                 ain’t misbehavin’ 
      I’m savin’ my love for you.                                    I’m savin’ my love for you.

FATS WALLER i ANDY RAZAF 
 

Pianista, organista, cantant, compositor, leader i showman, foren facetes dife-
rents del mateix artista: Fats Waller. Posseïdor d’un extraordinari sentit rítmic 
per naturalesa, imprimí un swing inconfusible en les seves interpretacions. 
D’altra banda, també fou un mestre de l’anomenat estil stride, que els pianistes 
de Harlem popularitzaren a principi de segle. 

Anecdòticament, Fats Waller va tocar l’orgue de la catedral de Notre-Dame 
de París en una de les seves gires europees. 

Andy Razaf fou un lletrista molt apreciat entre els jazzmen i va col·laborar 
escrivint alguns temes de Fats Waller. Ain’t misbehavin’ és una mostra de l’ex-
cel·lent relació entre aquests dos personatges, compenetrats en idees fins al 
punt de la ironia. 
 

Ain’t misbehavin’. Per entendre el contingut d’aquest tema ens hem d’ima-
ginar Fats Waller intentant convèncer una nòvia incrèdula que el seu compor-
tament és impecable (tot això, amb una marca de carmí al coll de la camisa!). 

 
 
FRAGMENT: 
 
3.    I don’t stay out late,                                   «Si ja és massa tard, 
      don’t care to go                                          no sé a on anar 
      I’m home about eight                                  i, amb la ràdio, a les vuit 
      just me and my radio,                                 m’assec a la llar. 
      ain’t misbehavin’                                        Em comporto molt bé, 
      I’m savin’ my love for you.                          reservo el meu amor per a tu!»
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I dare you babe 

 
                                        1.   I dare you babe 
                                              to stay out all night long 
                                              and if you have a due 
                                              don’t you never come back home. 
 
                                        2.   I don’t mind you’re playing 
                                              but you better play it cool 
                                              I’m gonna treat you right babe 
                                              but I’m not gonna be your fool. 
 
                                        3.   Well you’re playing in the morning 
                                              and in the evening too 
                                              but all night long 
                                              we’ll ever do. 
                                              When the midnight come 
                                              I’d better see your face 
                                              or you must wire up 
                                              in another place. 

PERCY MAYFIELD 
 
Considerat el Poeta del blues, Percy Mayfield posseïa una càlida veu, amb la 
qual va expressar de forma sofisticada un gran carisma. Alguns dels seus hits 
foren l’encomiable «Please send me someone to love» o «Hit the road Jack», 
aquest darrer escrit per a Ray Charles. 

El tema que us oferim contrasta amb la presentació que hem fet d’aquest 
inspirat cantant, ja que és un exemple de la manera com molts músics van 
haver d’adaptar-se als nous corrents musicals que s’imposaven en aquell 
temps: era l’època del naixement del rhythm & blues. 
 
FRAGMENT: 
 
2.    I don’t mind you’re playing                          «M’és igual a què juguis, 
      but you better play it cool                             però has de saber apostar. 
      I’m gonna treat you right babe                      Jo et tractaré bé, 
      but I’m not gonna be your fool.                     però no em deixaré trepitjar.»



SAMMY CAHN i SAUL CHAPLIN 
 
Malgrat que en les partitures d’Until the real thing comes along consten cinc 
persones com a coautors, sembla que els compositors reals només foren dos: 
Saul Chaplin i Sammy Cahn. 

Saul Chaplin, pianista, i Sammy Cahn, lletrista, col·laboraren extensament 
escrivint peces musicals per a diversos productors. El tema de què us parlem 
va ser fet per encàrrec d’Andy Kirk, que posteriorment, amb la seva orques-
tra, el va convertir en un hit de l’època. 

    Until the real thing comes along 
 
 
1.  I’d work for you,
     I’d slave for you,
     I’d be a beggar or a knave for you.
     If that isn’t love,
     it will have to do
     until the real thing comes along.  
 
2.  I’d gladly move  
     the earth for you  
     to prove my love, dear, 
     and it’s worth for you. 
     If that isn’t love, 
     it will have to do 
     until the real thing comes along. 
 
Bridge:   
     With all the words, dear, 
     at my command, 
     I just can’t make you understand. 
     I’ll always love you darling, 
     come what may, 
     my heart is yours,
     what more can I say? 
 
3.  I’d sigh for you, 
     I’d cry for you, 
     I’d tear the stars down 
     from the sky for you. 
     If that isn’t love, 
     it’s gonna have to do 
     until the real thing comes along.

   Oh, quan s’acomplirà el que 
   tant desitjo? 
 
1.   Per tu, treballaria tota una vida,
     per tu, resistiria qualsevol humiliació,
     per tu, enfrontaria pobresa i misèria.
     Si això no és estimar,
     què és el que sento?
     Oh, quan s’acomplirà el que tant desitjo? 
 
2.   Per tu, feliçment  
     remouria les profunditats de la Terra, 
     només per demostrar fins a on t’estimo, amor. 
     Però… si ni això no et satisfà,  
     si això no és estimar,  
     què més vols que faci? 
     Oh, quan s’acomplirà el que tant desitjo? 
      
Pont:   
     Ni essent un filòsof 
     amb tota la dialèctica, 
     no et podria convèncer? 
     Només t’afirmo que sempre t’estimaré 
     passi el que passi, 
     i que el meu cor és a les teves mans… 
     Què més puc dir…! 
 
3.   Per tu, sospiraré mentre em quedi alè, 
     per tu, ploraré mars de llàgrimes, 
     i seria capaç de despenjar els estels, 
     si això et fes feliç. 
     No és estimar això? 
     I doncs, què és el que sento? 
     Oh, quan s’acomplirà el que tant desitjo?



345On the sunny side of the street 
 
                              1.      Grab your coat 
                                       and get your hat 
                                       leave your worries on the door-step 
                                       just direct your feet to the sunny side of the street. 
 
                              2.      Can’t you hear 
                                       that pitter pat? 
                                       and that happy tune is your step. 
                                       Life can be so sweet on the sunny side of the street. 
 
                              Bridge: 
                                       I used to walk in the shade 
                                       with those blues on parade 
                                       but I’m not afraid, 
                                       this rover crossed over. 
 
                              3.      If I never have a cent, 
                                       I’ll be rich as Rockeffeller 
                                       gold dust at my feet on the sunny side of the street.

JIMMY MCHUGH i DOROTHY FIELDS 
 
Segons sembla, Fats Waller va compondre la música d’On the sunny side of the 
street i la va vendre a Jimmy McHugh en una època de necessitat pecuniària. 
El tema es va publicar sota els noms de McHugh i de Dorothy Fields, els 
quals probablement n’escrigueren la lletra. 

Quan On the sunny side of the street es va convertir en un clàssic del jazz, 
McHugh retribuí generosament Fats Waller, el qual, sense l’empara de cap 
mena de llei de protecció intel·lectual, no va poder fer constar mai la seva 
autoria de la música del tema. 
 
FRAGMENT: 
 
1.Grab your coat                                             «Agafa l’abric, 
   and get your hat                                           ajusta’t el barret, 
   leave your worries on the door-step                    oblida’t de preocupacions quan surtis per la porta… 
   just direct your feet to the sunny side of the street.  Adreça bé el pas cap al costat assolellat del camí.»                    



3.  
He plays saxophone, in the band (in the band) 
Aljosa plays saxophone, in the band (in the band) 
and when he blows the music goes  
straight into your heart and soul. 
 
4.    
He plays on the bass, in the band (in the band) 
Rai plays on the bass, in the band (in the band) 
Oh, when he picks on those strings 
happiness to you he brings. 
Oh, when he does the real back beat 
 
5.   
He’s the piano man, in the band (in the band) 
Joan plays piano in the band (in the band) 
Oh, when he goes up and down that scale 
seems you get on beyond the veil. 

 
 

 
           
   
 

SAMMY CAHN, SAUL CHAPLIN i JIMMY LUNCEFORD 
 
Tal com s’ha explicat anteriorment, Sammy Cahn i Saul Chaplin formaren 
equip treballant com a coautors de composicions musicals. Un dels primers 
temes tractats en comú fou Music is our business, un encàrrec del director 
d’orquestra Jimmy Lunceford, el qual l’enregistrà el 7 de novembre del 1934 
i el convertí en un hit del que s’anomenà l’«era del swing». El saxo alt i cla-
rinetista de l’orquestra de Lunceford, Willie Smith, el cantava amb un matís 
còmic mentre aprofitava per presentar algun dels seus col·legues. 

Amb la nostra versió de Music is our business adaptem per a la nostra for-
mació les lletres d’aquelles presentacions i us convidem que ens conegueu 
millor. 
 
FRAGMENT: 
4.  He plays on the bass, in the band                «Ell toca el contrabaix, en aquesta banda, 
    Rai plays on the bass, in the band               en Raimon toca el contrabaix, en aquesta banda, 
    Oh, when he picks on those strings              i quan les cordes ell polsa 
    happiness to you he brings.                        sons de felicitat ens impulsa!» 

1.   
Music is our business 
music is what we sell.  
Music is our business 
music sure is well. 
Now if you’re blue 
music’s what you need 
if you get music 
you’ll sure succeed. 
Music is our business  
music sure is well. 

 
2.    
He’s the drummer man, in the band (in the band) 
Xavi plays drums, in the band (in the band) 
Oh, when he does the real back beat 
the boys in the band they play at full lick. 
 

Music is our business 
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SEGONA PART

Shinny stockings

FRANK FOSTER i JON HENDRICKS 
 

La música de Shinny stockings va ser composta pel saxofonista Frank Foster, 
un dels membres de la gran orquestra de Count Basie. 

Jon Hendricks va escriure lletres per a diverses peces del repertori de l’es-
mentat «Comte del swing», entre les quals hi ha aquest tema. 

Seguidor vehement de l’estil vocalesse, adaptació vocal del bebop*, Hen-
dricks, juntament amb Dave Lambert i Annie Ross, va cantar arranjaments 
d’alguns dels clàssics de Basie (mentre l’un feia la veu dels saxos i l’altre la 
dels trombons, Annie Ross cantava les parts de les trompetes). 

La lletra d’aquest tema explica com a l’autor li agrada de mirar les sedoses 
mitges de les noies. Pel que fa al cas, hem escollit la versió adaptada per Ella 
Fitzgerald, la qual en modificà la lletra. Explica com una noia utilitzava mit-
ges de seda per copsar l’atenció d’un xicot, però, al final, tot s’esvaïa quan una 
altra noia, amb mitges més llargues, els passava pel costat. 
 
FRAGMENT: 
 
2.  Then came a lonesome chick                      «Llavors, aquella noia aparegué 
    with great big stockings, too                       amb llarguíssimes mitges, també, 
    when you change your mind about me         i vas canviar d’opinió 
    why I never knew!                                  respecte a mi, qui em pot dir el perquè d’això?» 

1.                                                       
Those silk shinny stockings 
that I wear when I’m with you. 
I wear ’cause you told me 
that you dig that crazy huge. 
Do we think of romance 
when we go to a dance? 
Oh, no! you take a glance 
at those shinny stockings. 

2.                                  
Then came a lonesome chick 
with great big stockings, too 
when you change your mind about me 
why I never knew! 
I guess I’ll have to find 
a new, a new guy 
a guy who digs my shinny stockings, too. 

* Bebop: branca evolutiva del jazz, iniciada els anys quaranta a Harlem, per trencar els con-
ceptes clàssics de swing, complicant harmonies i ritmes. El bebop oferia un compromís, repre-
sentant-se com a música d’una població negra amb una nova consciència.



Confessin’ the blues 
 

1.  Baby here I stand before you                          3. When my days are long and dreary 
    with my heart in my hands                                and the sun refuses to shine 
    I want you to read it papa                                 I would ever be blue and lonely 
    hoppin’ that you’ll understand                        .   if I knew that you were mine. 
    Well, baby,                                                     Well, babe, 
    papa please don’t dog me around.                        don’t you make everything alright. 
    I’d rather love you babe                                     Will it be today babe 
    more than anyone else in town.                           or will it be tomorrow night. 
 
2. Because you’re so nice and lovin’                     4. This is my confession papa 
    and you have such pleasin’ ways                          and I’m thrilled by all your charms 
    take me to your home                                       well it seems that I’m in heaven 
    be there the rest of my days.                                when you hold me in your arms. 
    That’s the truth papa                                        Well, babe, 
    ‘well, you know I wasn’t lyin’.                           and I’ll have you for myself 
    If I don’t love you babe                                     you are meant for me papa 
    well I swear I hope to die.                                  I don’t want nobody else. 

 
Chorus: 
    Well, babe, don’t you want a gal like me? 
    Well, babe, don’t you want a gal like me? 
    Just think about our future, forget about your used to be. 

JAY MCSHANN 
  

Des que Jay McShann trobà feina a Kansas City com a pianista (l’any 1936), 
esdevingué un dels màxims representants de l’estil d’aquesta ciutat. Els seus 
combos i grans orquestres, molt influenciats pel seu pel coetani Count Basie, 
van comptar entre les seves files amb el jove Charlie Parker, el qual l’any 
1941 viatjà amb la McShann Band a Nova York. Posteriorment s’hi quedà i 
revolucionà el món musical amb el bebop. 

Entretant, McShann i altres membres de l’orquestra van haver d’allistar-se 
a l’exèrcit per combatre en la Segona Guerra Mundial. Moltes big bands ja 
no van poder recompondre’s després de la guerra, en part perquè ja estaven 
desmembrades i, també, a causa del sorgiment del rhythm & blues, que poste-
riorment derivà en rock & roll. 

Confessin’ the blues és el gran tema de McShann, que va ser escrit en 
col·laboració amb el llavors vocalista de l’orquestra, Walter Brown. 
 
FRAGMENT:  

1.    Baby here I stand before you                             «Aquí estic, al teu davant, 
      with my heart in my hands                              amb el cor a la mà, 
      I want you to read it papa                                tal com m’aniré explicant 
      hoppin’ that you’ll understand.                          crec que ho podràs endevinar.» 
 

4.    This is my confession papa                               «Aquesta és la meva confessió 
      and I’m thrilled by all your charms                    de com se’m provoca tanta passió, 
      well it seems that I’m in heaven                        quan m’abraces sóc al paradís, 
      when you hold me in your arms.                        els teus encants són el meu encís.» 
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I’m beginning to see the light

HARRY JAMES, DUKE ELLINGTON, JOHNNY HODGES i DON GEORGE 
 
Quan l’any 1927 King Oliver va rebutjar l’oferta del Cotton Club, una gran 
sort recaigué sobre el jove Duke Ellington. Des d’aquell local, l’orquestra del 
novell director adquirí una gran popularitat, en part gràcies a les emissions 
radiofòniques que periòdicament difongueren aquella música de ball. No 
obstant això, la sofisticació i l’elegància d’Ellington ben aviat destacaren les 
seves composicions de les d’altres orquestres, ja que oferia una música inno-
vada i avançada en conceptes harmònics. D’altra banda, la gran qualitat indi-
vidual dels seus músics aportà un elevat nivell al conjunt, els quals participa-
ren, fins i tot, en la composició i els arranjaments del repertori.  

Johnny Hodges fou un dels sidemen més apreciats de l’orquestra ellingto-
niana. Saxo alt, va començar a tocar amb Duke Ellington l’any 1928 i hi 
col·laborà durant tota la seva vida, amb l’excepció dels anys compresos entre 
1951 i 1955, en què se n’apartà per liderar el seu propi septet. 

Harry James, un altre dels autors de la música d’I’m beginning to see the 
light, fou trompetista i líder de la seva pròpia orquestra. 

Segons sembla, Don George va ser l’autor de la lletra del tema, que l’any 
1945 Duke Ellington i la seva Big Band col·locaren en el número 6 de la llis-
ta dels TOP 10. 
 
FRAGMENT: 
 
1.  I never cared much for moonlit skies,            «Ni el cel il·luminat per la lluna, no m’immutava 
    I never wink back at fireflies,                     ni per les lluernes, no pestanyejava, 
    but now that the stars are in your eyes         però en veure estels reflectits en els teus ulls 
    I’m beginning to see the light.                    començo a percebre què és la llum.»

1.     
I never cared much for moonlit skies, 
I never wink back at fireflies,                         
but now that the stars are in your eyes             
I’m beginning to see the light. 
 
2. 
I never went in for afterglow 
or candlelight on mistletoe, 
but now when you turn the lamp down low 
I’m beginning to see the light. 

Bridge: 
Used to ramble thru’ the park 
shadow boxing in the dark 
then you came and cause a spark… 
That’s a four alarm fire now! 
 
3. 
I never made love by lantern shine, 
I never saw rainbows in my wine, 
but now that your lips are burning mine 
I’m beginning to see the light. 



Doctor Jazz 
 

Intro:                                   
Everybody gets the blues now and then 
and don’t know what to do. 
I’ve had it happen many, many times to me 
and so have you. 
But those days have gone and past 
and I found out what to do at last. 
When I feel old and down and out 
you will hear me shout. 
 

                                              

KING OLIVER i WALTER MELROSE 
 

King Oliver, cornetista de Nova Orleans, va ser probablement un dels més 
grans artistes de l’estil tradicional. En abandonar aquesta ciutat per establir-
se a Chicago, va demanar el suport del llavors joveníssim Louis Armstrong 
(1901-1971) com a segon corneta, el qual, acudint-hi l’any 1922, féu un pas 
decisiu en la seva pròpia carrera. 

Malgrat que les primeres gravacions de jazz s’atribueixen a dues orques-
tres blanques, l’Original Dixieland Jazz Band (ODJB) –anys 1917 i 1919– i 
els New Orleans Rhythm Kings –l’any 1922–, el so genuí de l’estil de Nova 
Orleans quedà reflectit en els enregistraments dels King Oliver’s Creole Jazz  
Band l’any 1923. 

El tema que us presentem, Doctor Jazz, ha estat molt polèmic quant a l’a-
tribució de l’autoria. Segons sembla, era una composició del pianista Jelly 
Roll Morton, el qual l’enregistrà en suport discogràfic l’any 1926 amb la 
companyia Victor (referència 20415), però King Oliver el féu constar poste-
riorment com a propietat. 

Desconeixem quina era la legislació respecte a aquesta qüestió en aquella 
època: l’únic que ens consta és que King Oliver, juntament amb l’editor 
Walter Melrose, en mantingueren l’autoria legal. 
 
FRAGMENT: 
 

1.    Hello, central,                                                «Ep, centraleta…? 
      give me Dr. Jazz,                                           Doni’m línia amb el Dr. Jazz, 
      he’s got what I need                                        ell té el que necessito 
      I’ll say he has.                                               ho sé de bones fonts…! 
      When the world goes wrong                              Quan el món gira al revés 
      and I’ve got the blues                                      i el blues et martiritza, 
      he’s the guy that makes me                               és un tipus que m’anima 
      get up both my dancing shoes.                           fent-me saltar d’alegria.» 

1.     
Hello, central, 
give me Dr. Jazz, 
he’s got what I need 
I’ll say he has. 
When the world goes wrong 
and I’ve got he blues 
he’s the guy that makes me 
get up both my dancing shoes.
       
 

2.     
The more I get 
the more I want to see. 
I call Dr. Jazz 
in all of my dreams. 
When I’m troubled 
’bout that mix 
he’s the guy that 
gets me fixed. 
Hello, central, 
give me Dr. Jazz. 



Georgia on my mind 
 

      1. Georgia, oh Georgia 
the whole day through 
just an old sweet song 
keeps Georgia on my mind. 

 
      2. Georgia, oh Georgia 

a song of you 
comes as sweet and clear 
as moonlight through the pines. 

 
      Bridge: 

Other arms reach out to me 
other eyes smile tenderly 
still in peaceful dreams I see 
the road leads back to you. 

 
      3. Georgia, oh Georgia 

no peace I find 
just an old sweet song 
keeps Georgia on my mind.
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HOAGY CARMICHAEL 
 
L’any 1931, Hoagy Carmichael i Stuart Gorrell escriviren una peça musical 
inspirada en la bellesa dels paisatges i de la gent de Geòrgia. Curiosament, 
l’any anterior hi nasqué l’artista que trenta anys després l’immortalitzaria: 
Ray Charles. 

Si bé moltes de les composicions de H. Carmichael van ser èxits gràcies 
a les interpretacions d’altres músics, cap no n’obtingué el ressò que Mr. 
Charles va aconseguir amb Georgia on my mind. Fins i tot podríem assegurar 
que el convertí en el mític tema de Hoagy Carmichael. 
 
FRAGMENT: 
 
3.  Georgia, oh Georgia                                     «Geòrgia, oh Geòrgia, 
    no peace I find                                            on hi ha un lloc amb tanta pau? 
    just an old sweet song                                   La teva remota cançó 
    keeps Georgia on my mind.                           evoca tots els records, de nou.» 



Caldonia 
 

Walking with your babe, she’s got a great big feet, she’s long, lean and lanky ain’t had nothing to eat.
And she’s your babe, you love her just the same, crazy ’bout that woman, Caldonia is her name. 
Caldonia! Caldonia! What makes your big head so hard? 
He loves you, loves you just the same. Crazy ’bout that woman and Caldonia is her name. 
 
Parlat:      You know, mama told me you got to leave Caldonia alone, 

she said you got to put that woman down, man 
she eats too much, she’s too fat, she drinks too much 
she weighs three hundred and fourteen pounds 
(there’s a whole lot of lovin’ walkin’ round). 
 

She eats up six chickens, four pound of hamburger, 26 doughnoughts, 
drink a half-a-case of budweiser. 
But I know you love her. 
 

Drink a little bear, and spread good cheer. 
Drink a little gin, and that’s when the fun begin. 
Drink a little wiskey, and get frisky. 
Pull of your tourban, and drink a little bourbon. 
Go back in the corner and drink some wine, and feel real fine. 
Don’t stand out at the rain, drink some champain. 
Have a couple of shots of scotch, and moove up a nutch. 
 

Mama said: «Call in the house and talk to her, maybe if you talk 
to her you can’t get her to stop drinkin». 
So call her and say: «Hey babe! Hey babe! 
Come on in here, let me talk to you babe 
mama told me to tell you to enjoy yourself, ENJOY OURSELF!»

LOUIS JORDAN 
 
L’entusiasme i l’alegria amb què Louis Jordan es desenvolupava amb la seva 
música van influir en el col·lectiu que va liderar: eren el que s’anomenava 
una jumping band (to jump = saltar). Amb aire festiu i disbauxat, aquest superb 
saxofonista va saber unir el seu exquisit gust musical amb un explosiu ànim 
de goig. 

La cançó que us mostrem n’és un exemple, i explica, de forma còmica, 
com era el seu amor per una donassa, anomenada Caldonia, i com li agrada-
ven les seves exagerades formes. 

Segons sembla, Fleecie Moore va ser esposa de Louis Jordan. El que des-
coneixem, però, és per quins motius va inscriure «precisament» aquest tema 
a nom d’ella. 
 
FRAGMENT:  
    She eats six chickens,                                    «Es menja sis pollastres, 
    four pound of hamburger,                               quatre lliures d’hamburgueses, 
    26 doughnoughts,                                        26 donuts, 
    drink a half-a-case of budweiser                       es beu mitja caixa de cerveses… 
    But I know I love her.                                  Però, jo l’estimo!»
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Bye, bye, blackbird 
Lletra de Mort Dixon 

 Música de Ray Henderson 
 

                                        1.   Pack up all my care and woe, 
                                              here I go, singing low, 
                                              bye, bye, blackbird. 
 
                                        2.   Where somebody waits for me 
                                              sugar’s sweet, so is he, 
                                              bye, bye, blackbird. 
 
                                Bridge:   No one here can love and understand me, 
                                              oh, what hard luck stories they all hand me. 
 
                                        3.   Make my bed and light the light, 
                                              I’ll arrive late tonight, 
                                              blackbird, bye, bye. 
 
Amb aquest tema us diem adéu i ens acomiadem fins a una propera ocasió, 
desitjant que hagueu passat una bona estona amb nosaltres. 
 

BYE, BYE, BLACKBIRD!

«El blues és un tipus de música espiritual que sorgeix del sofriment. Si estàs deprimit 
i toques un blues, l’efecte és com el d’un tranquil·litzant, com el d’una mena de 
medicament per a l’esperit. T’ajuda a agafar-t’ho tot amb més calma, et relaxa i, fins 
i tot, t’eleva. 

En els camps de cotó, tots nosaltres els negres, i dic negres perquè era el 
nom amb què ens cridaven genèricament a tots, l’única cosa que teníem per esvair 
les penes era aquella música. El blues és similar als cants espirituals, però, en lloc 
d’esmentar el Creador, es clama l’amor d’una altra persona. 

Bàsicament, amb el blues, expliques la pròpia manera de sentir la vida que 
t’ha tocat i com això t’afecta en la part més amagada de l’ànima.» 

 JOE HUGHES (1937)



RECULL GRÀFIC
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MÚSICA BARROCA 
 

Trio «Unda Maris» 
JOAN VIVES, flauta de bec 

JORDI COMELLAS, viola de gamba 
EDUARD MARTÍNEZ, clavecí 

C a p e l l a d e s, 1 5  d e  j u ny  d e l  1 9 9 6

PRIMERA PART

   Recull de peces ANTONIO DE CABEZÓN 
         Tiento 
          Quién llamó al partir partir (atribuïda a Juan de Cabezón) 
          Diferencia sobre el canto «La dama le demanda» 
         Pavana con su glosa 

 
   Recercadas del «Trattado de glosas» DIEGO ORTIZ 
         Doulce memoire (Hernando de Cabezón) 
          Recercada sobre «Doulce memoire» 
         Recercada sobre el «passamezzo antico» 
         Recercada sobre el «passamezzo moderno» 

 
   Peces diverses del segle XVI  
         Fantasia per a tecla THOMAS DE SANCTA MARIA 

         Discante sobre la pavana italiana ANTONIO DE CABEZÓN 

         Diferencias sobre la gallarda milanesa        ANTONIO DE CABEZÓN

         Lo ballo dell’intorcia, per a orgue                   ANTONIO VALENTE 

         La romanesca, per a clavicèmbal          ANTONIO VALENTE

Altres Concerts 
037



 
 

   Suite en Sol menor ANDREA FALCONIERI 
         La Monarca 
          La Benedetta 
          Corriente dicha «La cuella» 
          Brando «Lo spiritello» 
          Passacalle 

 
   Suite en Do major GASPAR SANZ 
         Jácaras 
          Españoletas 

     Fanfarrias y canciones: clarines y trompetas, la caballería de Nápoles, canción, 
la garzona, la coquina francesa, lantururu, la esfachata de Nápoles, la 
minyona de Catalunya, la minina de Portugal, dos trompetas de la reina 
de Suecia, clarín de los mosqueteros del rey de Francia. 

          Canarios 
 

   Suite de danses del segle XVII Anònim castellà 
         El baile del gran duque 
          Chinfonía 
          El villano 
          «Cuando podré lograrte...» 
          La españoleta 
          El prado de San Jerónimo 
          Chacona

SEGONA PART
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P R E S E N T A C I Ó

Bona nit i benvinguts a aquest concert especial de música barroca. 

De fet, aquesta sessió d’avui estava prevista per al novembre del 1994, però 
arran d’un accident del clavecinista, Eduard Martínez, es va haver de suspendre. 

I per què música barroca? Perquè atesa la periodicitat mensual de concerts en 
aquesta sala us volem anar oferint una diversitat de propostes, encara que siguin 
minoritàries, per conèixer millor i endinsar-nos dins aquest mon màgic de la 
música. 

Per això tenim la sort de comptar amb el Trio «Unda Maris», format per 
Joan Vives, flauta de bec, Eduard Martínez, clavecí i Jordi Comellas, viola de 
gamba, que des de l’any 1984 no han parat d’estudiar i aprofundir d’una manera 
rigorosa tot el que envolta aquest període, com són tractats, facsímils i una gran 
quantitat de repertori dels segles XVII i XVIII. Segons el seu curriculum: «El resul-
tat queda reflectit en tot un seguit de concerts on han ofert des de programes mono-
gràfics a seleccions antològiques, passant per la recuperació de partitures inèdites, 
sobretot de compositors catalans i de la resta de la península Ibèrica». 

De fet, el que ens portaven el novembre del 1994 era barroc francès. Quasi 
un any i mig més tard, el programa ja ha canviat i avui ens toca «Diferencias, 
recercadas i chaconas del segle d’or». 

Ens passejarem, doncs, per tot aquest segle d’or de la música espanyola al 
llarg d’un programa ben variat: peces, suites, fanfarrias i canciones de les més 
diverses. 

He fet servir el verb «passejar» amb tot el relaxament que comporta perquè, 
pensant en la flauta de bec, el clavecí i la viola de gamba, em sembla que avui 
tindrem una de les sessions més relaxants en aquesta sala, sobretot a la primera 
part, i m’han dit que la segona, a més a més, és divertida. Sortirem nous! 

Per arrodonir-ho, el flautista, Joan Vives, locutor i redactor de Catalunya 
Música ens anirà comentant el concert. 

Amb tots nosaltres, el Trio «Unda Maris», format per: 
Joan Vives, flauta de bec, 

Eduard Martínez, clavecí i 
Jordi Comellas, viola de gamba. 



 

TRIO «UNDA MARIS» 
 
JOAN VIVES 
Flauta de bec 
 
EDUARD MARTÍNEZ 
Clave 
 
JORDI COMELLAS 
Viola de gamba 
 
El Trio «Unda Maris» sorgeix l’estiu 
del 1984 amb la intenció d’aprofun-
dir en el terreny de la interpretació de 
la música barroca amb criteris histò-
rics, a partir dels quals es pugui revi-
talitzar la dinàmica i, particularment, 
l’expressivitat que tenia en el seu mo-
ment. Així, les sonoritats del barroc 
prenen vida, des de la malenconia 
més profunda fins a la rauxa virtuosís-
tica més desbordant. 

L’experiència anterior i paral·lela 
dels seus components, juntament amb 
el seu interès sincer per la música 
antiga, els ha portat a l’estudi de trac-

tats, de facsímils i d’una gran quantitat 
de repertori d’autors dels segles XVII i 
XVIII. El resultat queda reflectit en tot 
un seguit de concerts on han ofert 
des de programes monogràfics a 
seleccions antològiques, passant per la 
recuperació de partitures inèdites, 
sobretot de compositors catalans i de 
la resta de la península Ibèrica. 

Dins la seva trajectòria han estat 
convidats a fer concerts a Itàlia, An-
dorra, l’Estat espanyol (Burgos, La 
Rioja, Galícia, Andalusia, Aragó, les 
Illes, Madrid, Euskadi...) i Catalunya, 
sols o amb la col·laboració d’altres 
intèrprets (vocals i instrumentals), al-
hora que han fet diversos enregistra-
ments per a TVE, Ràdio Nacional, 
Catalunya Música, France Musique i 
d’altres emissores... Recentment, han 
enregistrat un disc compacte dedicat a 
la música d’Antonio de Cabezón. 

Paral·lelament a l’obtenció de di-
verses beques i guardons, els mem-
bres del Trio «Unda Maris» són els 
organitzadors de la Setmana de Músi-
ca Antiga de Mataró, activitat que 
forma part del seu interès per la difu-
sió de la música antiga.

I N T È R P R E T S



ANTONIO DE CABEZÓN 
 

Recull de peces 
 
El concert s’inicia amb una mostra de 
la música del compositor de Burgos 
Antonio de Cabezón, que, malgrat la 
seva ceguesa, va ser l’organista predi-
lecte del rei Felip II. El recull co-
mença amb un «Tiento», paraula 
típicament castellana equivalent a la 
tocatta italiana i que s’aplicava de 
forma genèrica a obres escrites per a 
tecla. Segueix la breu pàgina a 5 veus 
Quién llamó al partir partir on el caràc-
ter evocador del títol es tradueix en 
una peça de gran lirisme, l’autor de la 
qual sembla que va ser Juan de 
Cabezón, germà d’Antonio. Sota el 
títol de «La dama le demanda» és pos-
sible que més d’un reconegui aquella 
cèlebre pavana també del segle XVI 
«Amor que tens ma vida», a partir de 
la qual Cabezón construeix les seves 
diferencias, és a dir, variacions. El recull 
s’acaba amb una pavana escrita 
inusualment a ritme ternari i amb 
unes glosses que accentuen la brillan-
tor del seu esperit. 

DIEGO ORTIZ 
 

Recercadas del «Trattado de Glosas» 
 
Aquest bloc comença amb la inter-
pretació de la versió per a tecla que 
Hernando de Cabezón, fill d’An-
tonio, va fer del cèlebre madrigal 
«Doulce memoire», després de la qual 
sentirem la recercada que sobre el 
mateix madrigal va fer Diego Ortiz. 
Del mateix recull d’Ortiz, publicat a 
Roma el 1553, sentirem dues excel·-
lents mostres de la tècnica renaixen-
tista espanyola de la glosa (disminució) 
fetes a partir del baix de dos passamez-
zi, l’antico i el moderno, la primera amb 
les disminucions fetes per la viola de 
gamba, i la segona, per la flauta. 

 
THOMAS DE SANCTA MARIA  

ANTONIO DE CABEZÓN 
ANTONIO VALENTE 

 
Peces diverses del segle XVI 

 
Aquest últim recull de la primera part 
comença amb una breu fantasia per a 
tecla de Thomas de Sancta Maria, 
després de la qual podreu sentir dues 
danses de l’època, la pavana italiana i 
la gallarda milanesa, les dues amb dis-
minucions escrites pel gran mestre de 
la glosa que va ser Antonio de Cabe-
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ANDREA FALCONIERI 
 

Suite en Sol menor 
 
La música de Falconieri (o Falco-
niero) ja ens porta cap al segle XVII. 
Les danses incloses al programa per-
tanyen al primer llibre de peces d’a-
quest autor, publicat a Nàpols el 1650. 
Els sobrenoms acostumen a ser peti-
tes dedicatòries a algunes de les per-
sonalitats napolitanes, sovint d’origen 
espanyol, que envoltaven el compo-
sitor. Hem establert l’ordre de les 
danses segons els criteris de l’època 
d’agrupar danses binàries (baixes) 
amb ternàries (altes); acabem amb una 
sensual xacona on la flauta i el clavecí 
dialoguen sobre un baix ternari de 8 
compassos que es va repetint. 

 
GASPAR SANZ 

 
Suite en Do major 

 
Sanz, el sacerdot de Calanda (Te-

rol), format a Salamanca, que va ser 
mestre de guitarra de Joan d’Àustria, 

va ser un dels grans renovadors de la 
tècnica de la guitarra, instrument al 
qual va dedicar tota la seva obra. Les 
atractives obres aquí incloses són la 
transcripció fidel per a flauta i baix 
continu d’algunes de les peces popu-
lars de l’època que Sanz havia adap-
tat a la guitarra del seu temps. Gran 
part de la popularitat que tenen avui 
aquestes danses és deguda a l’ús que 
en va fer Joaquín Rodrigo en la seva 
Fantasía para un gentilhombre per a 
guitarra i orquestra, del 1954. 
 
 

ANÒNIM CASTELLÀ 
 

Suite de danses del segle XVII 
 
Com en el cas del recull anterior, en 
aquest s’aprecia una marcada in-
fluència de la música popular, parti-
cularment espanyola, del segle XVII. 
Els granduques, villanos, españoletas i 
chaconas eren noms de danses tan 
populars a l’Espanya de Felip III i 
Felip IV com ho va ser el vals a Viena 
durant la segona meitat del segle 
XIX. Entremig hi hem inclòs la 
Chinfonia, novament seguint l’es-

zón i que donen a les obres un marcat 
caràcter virtuosístic. La primera part 
del concert s’acaba amb dues danses 
populars de l’època, que segueixen la 
tècnica de les variacions sobre un baix 
que es repeteix (ostinato), escrites pel 
compositor napolità Antonio Valente, 

quan Nàpols era un dels regnes de la 
corona espanyola. La primera, «El ball 
de la torxa», està formada pel tema i 7 
breus variacions a ritme binari. La 
segona és una brillant romanesca, on 
després del tema exposat pel clavecí 
vénen 5 mutanze o variacions. 

SEGONA PART



tructura de variacions (de gran liris-
me) sobre un baix. També la cançó 
d’amor «Cuando podré lograrte...», 
on la bellesa de la melodia fa intuir 
les paraules de l’enamorat. El con-
cert s’acaba amb una xacona, que de 
ben segur era la dansa més desitjada 

de l’època. Johann Mathesson, el 
1739, encara deia que «la xacona es 
canta i es balla, a vegades simultà-
niament, i quan aquestes diversions 
es barregen el plaer que es produeix 
és considerable...».
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CONTRAST A DOS PIANOS 
FUSIÓ DE MÚSICA BARROCA I JAZZ 

 
Manel Camp 

Ludovica Mosca

C a p e l l a d e s, 2 8  i  2 9  d e  s e t e m b r e  d e l  1 9 9 6

PRIMERA PART

    Pièces de clavecin JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
         Les sauvages  
          Musette en rondeau 
          Les cyclopes  
 

   Pièces de clavecin FRANÇOIS COUPERIN 
         6è ordre. VI. Les bergeries  
          25è ordre. III. La Monflambert 
          25è ordre. IV. La muse victorieuse 

 

   Sonata per a tecla, en Mi major, K. 380         DOMENICO SCARLATTI 
     
        Sonata per a tecla, en Mi major, K. 531         

 
 

                                                                                                   

Altres Concerts 
038



 
    Suite anglesa per a tecla núm. 2, JOHANN SEBASTIAN BACH 

    BWV 807 
         Bourrée II 

   Album per a Anna Magdalena Bach 
         Ària en Re major, BWV 515 

 

   Marinada MANEL CAMP 

   Coratge 
 

   Dream LUDOVICA MOSCA 

   Impromptu  

 

 

 

 
Bona tarda i benvinguts a aquest concert. 

Avui començaré per tenir un record molt especial per a en Vicente Grados, el 
nostre marbrista, que el passat 28 de juliol una penosa malaltia ens va prendre 
prematurament. Ell era una persona treballadora fora mida, enèrgica, incansable, 
vital, alegre, positiva... d’aquelles que no en corren gaires. Crec que seria difícil 
trobar una casa al poble on ell no hagi posat una peça de marbre o de granit. 
Ahir un assistent ens comentava que li deien el sastre del marbre. I avui el tenim 
molt present perquè aquesta sala li deu molt: des de les magnífiques peces que 
configuren el fons de l’escenari, juntament amb el banc, passant pel sòcol alt que 
envolta tota la sala, fins a l’escala d’accés, feta amb peces senceres de granit, a 
les quals el fals escaire de l’entrada aportava una dificultat afegida a l’hora d’en-
caixar. Fidel a les instruccions no sempre fàcils d’un arquitecte detallista i prim-
mirat, mai no ha estalviat el més petit esforç en el seu treball, amb aquella for-
talesa i simpatia tan característiques de la seva persona, i això tant al matí com 
al vespre. El seu record restarà molt present aquí per sempre més, on s’aplega 
tant de treball difícil fet amb tanta il·lusió pel nostre enyorat Vicente Grados. A 
títol pòstum vagi el més merescut i sincer homenatge per a ell. 

Aquest contrast de música barroca i jazz que us presentem avui és molt 
especial i irrepetible. Per a la música barroca tenim Ludovica Mosca. El seu 
nom ja ens era familiar perquè figurava en el Paper de Música núm. 6, a prin-
cipis del 1990, en tant que professora de final de carrera d’una jove pianista. 

P R E S E N T A C I Ó
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A part dels premis importants que poblen el seu currículum, és una de les artis-
tes més completes que ens visiten. Ella és concertista, tant solista com de cambra, 
professora en diversos conservatoris i escoles de música, imparteix cursos d’im-
provisació, escriu i publica fent anàlisis i comentaris de les obres de Bach, etc., 
compon música (en el programa d’avui hi ha dues obres seves com a mostra) i, 
per si això fos poc, encara troba temps per anar enregistrant compactes. A part 
d’un gran talent, la Ludovica Mosca té una capacitat de treball poc comuna per 
portar a terme tantes activitats i totes elles de tan alt nivell. 

A l’altra banda d’aquest contrast hi ha en Manel Camp, de la veïna ciutat 
de Manresa, artista i persona entranyable que vam tenir per primera vegada en 
aquesta sala ara farà un any i mig, figura indiscutible... anava a dir del jazz, 
però ens quedaríem curts: ha estat amb la nostra cançó, el rock, la música clàs-
sica; ha compost música de pel·lícules, de ballets per a esbarts, d’obres cambrís-
tiques, ha portat la direcció musical de concerts i enregistraments, etc., etc. El nom 
de Manel Camp és sinònim de qualitat assegurada. I si diem que aquest concert 
és irrepetible és perquè creiem que s’ha muntat gràcies a un Manel Camp amb 
un cervell tan privilegiadament atrevit per anar entrellaçant la seva música jaz-
zística amb la música dels clàssics. 

I l’art d’aquests dos grans artistes unit obté un resultat mesurat, atractiu i 
suggeridor, que ens permetrà admirar aquesta bellíssima fusió. 

Després, com de costum, us oferirem el refresc. 

Amb tots nosaltres:  

Manel Camp i Ludovica Mosca. 
 
He tingut la sort que em caigués als dits un petit poema. I com que el trobo 
summament adient, i a més és curtet, us el llegiré pensant que us agradarà. L’ha 
escrit una poetessa argentina que es diu Mechi Alvarellos: 

Cuando te duela el alma, te daré la mano; 
y si eso no te alcanza, te daré un abrazo; 
y si eso no te alcanza, te daré caricias; 
y si no es suficiente, te daré un beso; 
si no es suficiente, te haré el amor; 
y si todo esto no te es suficiente, 

te daré música. 
Hem imprès aquest petit poema en forma de punts de lectura. Us en deixem 
una colla al fons de la sala perquè n’agafeu per a vosaltres i per regalar a aque-
lles persones a qui pugui plaure. 



 
MANEL CAMP 
Piano 
 
La carrera d’aquest músic manresà 
com a solista l’ha portat a nombrosos 
festivals de jazz internacionals: Gre-
noble (França), Birštonas (Lituània), 
Cheboksari i Yaroslav (Rússia), Mar-
del Jazz (Buenos Aires, Argentina), 
Boston (Estats Units), Barcelona, Sant 
Sebastià –on obtingué el Premi al 
millor solista 1986–, Madrid, etc. 
Però la seva faceta de pianista és 
només una de les moltes en l’activi-
tat musical de Manel Camp, que, 
com a acompanyant, arranjador, 
compositor o director musical de 
concerts i enregistraments, ha col·la-
borat amb molts dels grans noms de 
la cançó catalana, el rock o jazz-rock 
o la música clàssica. 

És autor de la música de diverses 
pel·lícules i Premi Nacional de Ci-
nematografia 1992 de la Generalitat 
de Catalunya per la banda sonora de 
L’última frontera de M. Cussó Ferrer. 
Entre les seves composicions figuren, 
a més, ballets per a esbarts i nombro-
ses obres cambrístiques que incorpo-
ren ocasionalment instruments de la 
música popular catalana. Part de la 
seva música es recull en discs com 
Poesia secreta, Primer viatge, La meva 
petita terra, Escàndols, El complot dels 
anells, Viu, Ben a prop, Diàlegs, Res-

sorgir, Duets, Contrast, Coratge, Rose-
bud. 

Altres distincions que li han estat 
atorgades són: el Premi Bages de 
Cultura 1984, el Premi a la millor 
composició discogràfica 1985 de la 
Generalitat de Catalunya, el Premi   
a la millor interpretació musical 
1988 de Ràdio 4 (RNE) i el Premi 
Inicitiva 1992 de l’Obra del Ballet 
Popular. 

Ha estat director musical de l’Aula 
de Música de Barcelona i del Taller de 
Música Moderna de l’Esclat de Man-
resa. Ha fet nombrosos cursos sobre 
composició i improvisació a Oviedo, 
Gijón, Orense, arreu de Catalunya i al 
cicle «Música i cinema» de la Fun-
dació Miró de Barcelona. 

L’editorial Boileau ha editat un 
àlbum on es recullen algunes peces 
destacades del seu repertori pianístic. 

I N T È R P R E T S



LUDOVICA MOSCA 
Piano 

 
Nascuda a París de pares italians, es-
tudià a Barcelona amb G. Garganta, 
P. Vallribera i E. Casals; a Anvers amb 
Frédéric Gevers al Reial Conserva-
tori Superior, on va obtenir el Pre-
mier Prix, i a París amb A. Motard. 

Com a solista actua per Europa i 
els Estats Units i ha realitzat enre-
gistraments per a RNE, la televisió 
belga i TV3. 

Ha estat guardonada amb el Pre-
mi Internacional Alex de Vries de 
Bèlgica i el Maria Canals (duo Lli-
nares-Mosca), primer premi Con-
curs Yamaha (Klavier Quartet de 
Barcelona). 

Ha desenvolupat la seva tasca 
pedagògica als conservatoris de 
Montblanc, Vilaseca, Manresa, l’Es-
cola Luthier de Barcelona i al Semi-
nario Permanente de Profesores de 
Piano del Conservatori d’Orense. 
Imparteix cursos sobre Bach, Haydn, 
pedagogia i improvisació arreu de 

l’Estat espanyol i als Estats Units,  i és 
professora de piano del Curs Inter-
nacional de Música del Segle XX i XXI 
de Sitges. És autora de la nova edició 
Urtext (analitzada i comentada) de les 
obres de Bach per a teclat (Editorial 
Boileau), i de sis sonates del pare N. 
Casanovas (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat). 

Darrerament ha enregistrat en disc 
compacte l’Àlbum per a Anna Mag-
dalena Bach (Editorial A. Moraleda).
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CONCERT AMB QUINTET DE VENT I PIANO 
 

Harmonia Quintet de Vent 
JOSEP ALBERT BOTET, flauta, XAVIER BLANCH, oboè 
JOSEP FUSTER, clarinet, LLEONARD CASTELLÓ, fagot 

JOAN CARLES CHORDÀ, trompa 
 

Jordi Camell, piano

C a p e l l a d e s, 1 9  d ’ o c t u b r e  d e l  1 9 9 6

PRIMERA PART

    Le nozze di Figaro, K.492                 WOLFGANG AMADEUS MOZART 
         Obertura, per a quintet de vent  
                                                                                                    
   Quintet per a piano, oboè, clarinet, LUDWIG VAN BEETHOVEN 
   trompa i fagot, en Mi b major, op. 16  
         Grave — Allegro ma non troppo 
          Andante cantabile — Rondó, allegro ma non troppo 

 
   Jocs d’infants, per a quintet de vent GEORGES BIZET 
         Trompeta i tambor  
          Marit i doneta 
          La baldufa 
          La nina 
          Galop 
 
   Sextet per a piano i instruments de vent           FRANCIS POULENC 
          Allegro vivace — Divertissement — Finale

SEGONA PART

Altres Concerts 
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Bona nit i benvinguts a aquest segon concert internacional de l’any, que anirà 
a càrrec d’Harmonia Quintet de Vent, amb Jordi Camell al piano en les 
obres de Beethoven i Poulenc. 

Harmonia Quintet de Vent està format per Josep Albert Botet, flauta; Xavier 
Blanch, oboè; Josep Fuster, clarinet; Lleonard Castelló, fagot, i Joan Carles 
Chordà, trompa. 

Tal com diu el seu currículum, ells són instrumentistes vinguts de diferents 
camps professionals de la música (Orquestra Ciutat de Barcelona, Orquestra del 
Gran Teatre del Liceu, etc.), que van ser seleccionats pel consell assessor del pro-
grama internacional Live Music Now!, fundat per Sir Yehudi Menuhin i per la 
Fundació Caixa de Pensions, i començaren una intensa activitat concertística 
arreu d’Espanya i de l’estranger. 

Tenen 2 compactes enregistrats i, a part el seu mestratge com a formació, 
diverses crítiques estan d’acord a reconèixer-los-hi una qualitat importantíssima: 
la de comunicar amb el públic fent vives les partitures que toquen. 

Pel que fa a Jordi Camell, és un dels pianistes més reconeguts i valorats en 
el nostre país. La seva trajectòria és molt completa: col·labora regularment amb 
diferents artistes, toca amb orquestres, acompanyant i com a solista, fa concerts 
en solitari, etc. 

Avui tindrem, doncs, un gran concert, i amb la satisfacció afegida que sentim 
quan tenim grans artistes del nostre país com ho són tots els que avui ens acom-
panyen. 

Després us oferirem el refresc habitual. 

Amb tots nosaltres:  

Harmonia Quintet de Vent,  

a qui després s’afegirà  

Jordi Camell. 
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HARMONIA QUINTET DE 
VENT 
 
JOSEP ALBERT BOTET 
Flauta 
 
XAVIER BLANCH 
Oboè 
 
JOSEP FUSTER 
Clarinet 
 
LLEONARD CASTELLÓ 
Fagot 
 
JOAN CARLES CHORDÀ 
Trompa 

 
La diversitat tímbrica del quintet 

de vent va ser per als compositors de 
finals del segle XVIII una seductora 
alternativa a l’homogeneïtat del quar-
tet de corda. Això explica l’extens 
repertori escrit per a grups de vent 
durant el classicisme, el romanticis-
me i el segle XX. Aquestes obres, 
moltes d’elles injustament descone-
gudes si tenim en compte la seva 

qualitat, són les que Harmonia Quin-
tet de Vent ofereix en els seus pro-
grames discogràfics i de concert. 

Aquest grup, fundat l’any 1986 
per instrumentistes vinguts de dife-
rents camps professionals de la música 
(Orquestra Ciutat de Barcelona, Or-
questra del Gran Teatre del Liceu, 
Conservatori Municipal Superior de 
Música de Barcelona, etc.), va ser se-
leccionat pel consell assessor del pro-
grama internacional Live Music 
Now!, fundat per Sir Yehudi Menu-
hin i per la Fundació Caixa de Pen-
sions, i començà una intensa activitat 
concertística arreu d’Espanya i de 
l’estranger. 

El 1993 enregistra el seu primer 
disc amb el recolzament de la Fun-

I N T È R P R E T S
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XAVIER BLANCH



dació Música Contemporània, i el 
1994 el seu segon disc per a la com-
panyia Hyades Arts. 

D’ells han dit: «El Quintet Har-
monia volvió a mostrarse como una 
de nuestras formaciones más sólidas 
en este campo, con un sonido global 
e individual notable y, lo que es tan-
to o más importante, como una de 
las que mejor comunican su entu-
siasmo por cada partitura» (Miquel 
Jurado, El País). 

«Les seves interpretacions, pro-
fundament expressives i plenes de 
vitalitat rítmica, tenen un extraordi-
nari poder de comunicació capaç de 
complaure el públic més exigent» 
(Joan Guinjoan, compositor).   

JORDI CAMELL 
Piano 
 
Aquests darrers anys, el pianista Jordi 
Camell s’ha anat confirmant com un 
dels valors més sòlids dels intèrprets 
catalans de la seva generació. Així ho 
demostren les seves actuacions arreu 
de Catalunya i també a l’Estat espa-
nyol, França, Alemanya i Suïssa, salu-
dades sempre amb gran èxit. 

Nascut a Llorenç del Penedès l’any 
1959, ha estat deixeble de Carme 
Flexas a Tarragona, Miquel  Farré a 
Barcelona i Maria Curcio a Londres. 
També ha treballat amb Josep Colom, 
i darrerament ha rebut consells d’A-
lícia de Larrocha. Guardonat en dife-
rents concursos, el 1984 obtingué el 
Diplôme Supérieur d’Exécution com 
a premier nommé a l’École Normale de 
Musique de París. Cal esmentar 
també que ha gaudit de beques con-
cedides per la Fundació Güell de 
Barcelona, l’École Normale de Musi-
que de París, el govern francès i l’As-
sociació Sofia Puche. 

Jordi Camell col·labora regular-
ment amb diferents artistes i ha tocat 
també amb formacions com l’Or-
questra de Cambra del Teatre Lliure, 
el grup Barcelona 216 i Solistes d’I-
bercàmera. El 1992 es va presentar 
dins la temporada Ibercàmera de 
Barcelona. El 1994 va debutar com a 
solista amb el Concierto fantástico 
d’Albéniz al Palau de la Música Ca-
talana, dins la temporada de l’OBC, 
sota la direcció de Bernhard Güeller. 
També ha actuat com a solista amb 

LLEONARD CASTELLÓ

JOAN CARLES CHORDÀ



l’Orquestra Simfònica del Vallès i, 
més recentment, amb la Filharmonia 
de Cambra de Barcelona, amb el 
Concert K466 de Mozart, al Palau de 
la Música Catalana. 

Ha enregistrat per a Radio France 
a París i per a RNE, Catalunya Ràdio 
i TV3 a Barcelona. Fa poc ha aparegut 
un CD seu amb la integral de l’obra 
per a piano de Robert Gerhard i 
diverses Goyescas de Granados.

JORDI CAMELL

RECULL GRÀFIC
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CONCERT DE NADAL 
SESSIÓ DE TANGO 

 

Jesús Paez, cantant 
Toni López i Anna Castelblanque, balladors 

Pablo Despeyroux, guitarra, i Enrique Tellería, bandoneó

C a p e l l a d e s, 2 8  i  2 9  d e  d e s e m b r e  d e l  1 9 9 6

PRIMERA PART

    El choclo ÁNGEL VILLOLDO 
   El porteñito  

 
   Rodríguez Peña VICENTE GRECO 

 
   Volver CARLOS GARDEL/A. LE PERA 

 
   Malena L. DEMARE/H. MANZI 

 
   Milonga del ángel ÁSTOR PIAZZOLLA 

 
   Naranjo en flor V. EXPÓSITO/H. EXPÓSITO 

 
   Verano porteño ÁSTOR PIAZZOLLA 
   Contrabajeando  
                                                                                                    
                                                                                                    
   A media luz EDGARDO DONATO 

 
   El día que me quieras CARLOS GARDEL/A. LE PERA 

 
   Cambalache ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO 

 
   El corazón al sur ELADIA BLÁZQUEZ 

 
   Palomita blanca ANSELMO AIETA 

 
   La cumparsita GERARDO MATOS RODRÍGUEZ 

 
   El conventillo ERNESTO BAFFA
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