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Presentació
En el Quadern de Clàssica 00, ‘La Vida d’una Orquestra’, anunciàvem que aquell era l’inici d’una col·lecció. Que cada Temporada aniríem publicant un nou ‘Quadern’ amb informació sobre cada
compositor que programem i comentaris sobre les obres de cada
concert.
Doncs aquí tenim el Quadern de Clàssica 01, corresponent a la temporada 2017-2018.
Enguany la Simfònica Sant Cugat ha desenvolupat sis produccions
que principalment s’interpretaran al Teatre-Auditori La Massa de
Vilassar de Dalt i al Teatre-Auditori Sant Cugat però també en altres
auditoris interessats.
El Teatre La Massa també acull, un any més, la Banda Municipal de
Barcelona amb un programa molt dedicat a Leonard Bernstein amb
motiu del centenari del seu naixement.
Aquesta Temporada oferim al públic un ventall de música representativa de distintes èpoques, amb compositors que van del 1756 fins als nostres dies i per tant amb músiques molt variades.
Desitgem que el contingut d’aquest Quadern contribueixi a un major coneixement de l’entorn de la música i ens ajudi a gaudir-ne encara més.

Agraïment
Volem agrair l’acollida excepcional que ha tingut la Programació de la
Temporada que ha quedat reflectida amb l’adquisició de 300 abonaments pels set concerts.

Moltissimes
gràcies
´
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#1
FESTIVAL MOZART
Teatre-Auditori Sant Cugat

22 de setembre de 2017
Teatre-Auditori la Massa - Vilassar de Dalt

29 d’octubre de 2017
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PROGRAMA
CONCERT #1

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Patricia de No, flauta solista
Gerard Claret, concertino-director

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertiment per a corda en Re major, K.136
Allegro
Andante
Presto
Concert en Sol major per a ﬂauta i orquestra, K.313
Allegro maestoso
Adagio non troppo
Rondó, tempo di menuetto
INTERMEDI

De la Serenata en Mi bemol major, K.375
Per a 2 oboès, 2 clarinets, 2 fagots i 2 trompes
Menuetto
Allegro
Simfonia núm. 40 en Sol menor Kv.550
(Versió per a corda de Peter Lichtenthal)

Molto allegro
Andante
Menuetto, allegretto-trio
Allegro assai

Patricia de No

12

Gerard Claret
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Sobre Mozart...
Una vegada, Rossini, reconegut mozartià, va ser preguntat
sobre qui era el més gran dels compositors. Sense dubtar-ho, Rossini digué: “Beethoven!”. El seu interlocutor, força
sorprès, va fer una altra pregunta: “I Mozart?”. “Ah, Mozart...
– respongué el cèlebre compositor – ell és la música”. Sens
dubte, l’interlocutor de Rossini quedà també força sorprès
però molt més convençut amb aquesta resposta, ja que
degué recordar una famosa declaració del mestre italià
sobre el geni de Salzburg: “L’admiració de la meva joventut,
la desesperació dels meus anys de maduresa i el consol de
la meva vellesa”.
Al llarg de la història fins als nostres dies, molts compositors han
mostrat una admiració incondicional per Mozart. I la identificació entre ell i la música que proposà Rossini és molt més que una mostra
d’entusiasme i òbviament molt més que un compliment. El classicisme en què s’inscriu la música de Mozart té unes característiques
que podríem resumir en la recerca d’una bellesa ideal – que es correspon en un equilibri entre la forma i el fons, entre l’expressió i allò
que hom expressa –, una art que neix de l’equilibri, la lluminositat i
la claredat. Però Mozart, com tot gran geni, va més enllà i ho transcendeix tot – època, estil, etc. – en un llegat que, globalment, és
intemporal tot i ser una mostra genuïna de la música del seu temps.

Casa natal de Mozart a Salzburg
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Mozart tocant en família
Gravat de Johann Nepomuk della Croc

Mozart va ser un superdotat, no n’hi ha cap dubte. Amb tres anys ja
demostrava tenir oïda absoluta i una memòria musical extraordinària. El seu pare, Leopold Mozart, compositor de certa importància al
seu temps i mestre reconegut del qual encara es recorda un mètode per a violí – escrit precisament l’any que va néixer Wolfgang –,
s’adonà que tenia un fill excepcional i a ell va consagrar la seva vida.
Va ser el seu mestre i el donà a conèixer com a nen prodigi arreu
d’Europa. Així explicava Leopold el sacrifici personal que va fer:
“He de correspondre així el favor que l’Omnipresent em va fer; d’una
altra manera seria la més ingrata de les criatures”.
Certament els viatges amb el seu pare van suposar per a Mozart
un bagatge cultural i musical que van convertir-lo en un jove culte
però també van fer d’ell un nen sense infància, exhibit per les corts
europees gairebé com si fos un mico de fira, amb una salut precària
que l’acompanyà sempre. D’altra banda, el seu prestigi anava escampant-se i era rebut arreu com una veritable estrella, cosa que
va fer d’ell un nen segur de les seves possibilitats i amb un cert orgull. El seu anar i venir per Europa va suposar també la possibilitat
de conèixer els millors músics del seu temps, amb els quals, per
a sorpresa del seu pare en primer lloc, parlava en peu d’igualtat i
amb algun d’ells establí una veritable amistat malgrat la diferència
d’edat, com va ser el cas de Johann Christian Bach, fill del gran Johann Sebastian, en la seva estada a Londres.
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Les mútues influències entre Johann Christian i Mozart són evidents.
Més enllà de les demostracions de geni més o menys de mal gust
com tocar el clavecí amb els ulls tapats o d’esquena, els músics
veritables van saber apreciar qui era, ja de nen, aquell col·lega excepcional. “Aquest nen farà que ens oblidin a tots”, declarà un altre
compositor, Johann Adolf Hasse. Franz Joseph Haydn, un altre gran
mestre amb el qual va mantenir una veritable amistat, digué a Leopold Mozart sobre el seu fill: “Davant de Déu i com a home honest,
us dic que el vostre fill és el compositor més gran que he conegut,
sigui de nom o personalment”. I això, aquesta admiració, no es limità
a la seva infància sinó que fou una constant al llarg de la seva vida.
De fet, el seu talent va créixer amb l’edat i s’anà imposant com el
més important compositor del seu temps. El seu sentit de la forma
es mantingué sempre perfecte – i, com a gran creador que era, va
saber ser original – i semblava sortir de manera espontània, com si
hagués assumit les formes clàssiques de manera que les seves idees fluïen i semblaven organitzar-se amb tota naturalitat. L’harmonia i
el contrapunt no tenien secrets per a ell i, en aquest sentit, cosa poc
comuna en la seva època, sabé apreciar i va estudiar en profunditat
l’obra de Johann Sebastian Bach, aleshores gairebé oblidat i potser
conegut més com a pare dels seus cèlebres fills: Johann Christian,
Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel...
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El jove Mozart tocava l’orgue per primera vegada el setembre
de 1762 a l’església franciscana de Ybbs, Baixa Àustria.
Detall de la pintura a l’oli de Heinrich Lossow (1843-1897)

Mozart fou el màxim representant del classicisme però a més, en les
seves darreres obres, ja apuntà vers el romanticisme. De fet, podem
considerar romàntic el seu afany per viure al marge de senyors i
provar fortuna com a compositor lliure.
Al temps de Mozart, Europa vivia canvis profunds. Un món agonitzava i un altre maldava per néixer. La societat jerarquitzada de l’Antic
règim deixava el seu espai a una societat burgesa; des de França
s’escampaven arreu els ideals revolucionaris i ja no era determinant
néixer en un lloc determinat i pertànyer a una determinada classe
social... o així ho semblava aleshores. Hi havia esperança, semblava
que qualsevol persona pogués arribar a decidir sobre la seva persona i el seu futur. Mozart, doncs, va ser un home del seu temps.
Aspirà a ser lliure, i en la seva música conflueixen un passat molt ric
i una intuïció del futur de gran transcendència posterior. En Mozart,
el melodisme italià s’agermana amb l’elegància francesa i amb la
profunditat germànica; la música culta i la música popular hi semblen conviure, una meravellosa síntesi musical i cultural i, sobretot,
una música intemporal que ens commou i ens fa més feliços i més
cultes tot i el temps que ha passat des que fou concebuda.
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Sobre les obres del concert...
Sabem que a Mozart no li agradava gaire el “traverso”, precursor de la flauta travessera actual. S’havia de tapar mig
forat amb els dits per fer algunes alteracions, això fa que
sigui molt difícil tocar afinat amb aquest instrument. Estem
segurs que a Mozart li hauria agradat molt escoltar la seva
música interpretada amb la moderna flauta travessera.

Un testimoni contindent de que aquella
‘flauta’ no li agradava gaire és aquest judici implacable: “Només hi ha una cosa
pitjor que una flauta; dues flautes”. D’altra banda, per a Mozart la flauta no tenia secrets i en una obra tan important
com el Concert en Sol major apreciem
una escriptura rica i exigent, fins i tot
virtuosística per a l’instrument, genuïna
mostra, a més, del més equilibrat classicisme. És una composició veritablement modèlica, amb un primer moviment estructuralment admirable i, com
sempre en Mozart, que flueix de manera natural, com si fos fruit d’un impuls
creador sense espai per a la reflexió.
Precisament aquest aspecte és un dels
molts que fan admirable la música de
Mozart, la seva naturalitat... que amaga
una profunda saviesa i pregones reflexions. El bellíssim segon moviment ens
mostra al Mozart més tendre i melancòlic, sempre líric i encisador, que ens
aboca a un final brillant com correspon
a un concert concebut per al lluïment
del solista.
Sovint, capbussant-nos en el meravellós catàleg mozartià ens trobem
amb composicions que participen
de diverses categories si volguéssim definir-les. Les serenates, els
divertimenti i fins i tot algunes simfonies i concerts pertanyen a un
Wolfgang Amadeus Mozart component
a la seva habitació a Viena.
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món relativament lleuger – no oblidem que de Mozart parlem –
de difícil catalogació formal. Obres que potser foren concebudes
com a música d’ambient o per a l’esbarjo, potser per a la dansa més
o menys informal, sigui a la cort o a l’aire lliure, a les tavernes o a selectes cambres, van molt més lluny d’allò previsible tot i conservar
aquest aire lleuger. El Divertiment i els fragments de la Serenata que
podem escoltar en aquesta vetllada en són un exemple. És música
amable, deliciosa, plena d’invenció, melòdicament generosa i, com
sempre en Mozart, irresistible de tan encisadora, que també té un
lloc a la sala de concerts, potser amb un peu en el món de la música de cambra també, un món gens aliè al del concert i al de la
simfonia que escoltem avui.
De les genuïnes formes clàssiques ens parla també la genial
Simfonia núm. 40 en Sol menor, però aquesta obra, a més, ens mostra el Mozart més original, aquell que, tot i respectar-los, transcendeix els motlles de l’època i ens ofereix una mostra intemporal de
la seva creativitat, allò que és una veritable obra d’art. La versió que
escoltarem és obra de Peter Lichtenthal (1780-1853), apassionat mozartià que maldà per divulgar la seva música gràcies a arranjaments
que feien possible que fos escoltada allà on no era massa freqüent.
Ell mateix realitzà una justament cèlebre versió del Rèquiem per a
quartet de corda i del Concert núm. 20 per a piano i orquestra en realitzà una altra per a piano i quartet de corda. La versió per a corda de
la simfonia que escoltem avui conserva tota la riquesa de l’original
i ben aviat ens deixem captivar per la bellesa de l’obra i per la bona
feina de Lichtenthal. Un altre cop som entre el simfonisme i la música de cambra; som al regne de Mozart.

Concert de flauta de Frederic el Gran a Sanssouci, Adolfo von Menzel
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Els compositors
de la temporada
2017-2018
Mozart

1756 - 1791

Beethoven

1770 - 1827

Rossini
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1819 - 1895
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Strauss

1827 - 1870

Ponchielli

1834 - 1886

Txaikovski

1840 - 1893

Lamote

1872 - 1949

Toldrà

1895 - 1962

Rota

1911 - 1979

Benejam

1914 - 1968

Bernstein

1918 – 1990

Piazzolla

1921 - 1992

Oltra

1922 - 2015

Márquez

1950

Brotons

1959

Mercadante

1969

Cuacci

1973

Alcalde

1992

#2
FESTIVAL TXAIKOVSKI
Teatre-Auditori Sant Cugat

23 de novembre de 2017
Teatre-Auditori la Massa - Vilassar de Dalt

26 de novembre de 2017
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PROGRAMA
CONCERT #2

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Kalina Macuta, violí solista
Josep Ferré, director

Piotr Ilitx Txaikovski
Concert per a violí i orquestra en Re major op. 35
Allegro moderato
Canzonetta: Andante
Allegro vivacissimo
INTERMEDI

‘Capritx italià’ op. 45
Suite del ‘Llac dels cignes’
Escena núm. 10, de l’acte II
Vals núm. 2 de l’acte I
Dansa dels cignes núm. 13 de l’acte II
Czardas: Dansa húngaresa núm. 20 de l’acte III
Escena final núm. 29 de l’acte IV

Kalina Macuta

Piotr Ilitx Txaikovski
22

Josep Ferré
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Sobre Txaikovski...
Aquest gran compositor rus nasqué a Kamsko (Viatka), el 7
de maig de 1840 i morí a Sant Petersburg el 18 de novembre
de 1893. De ben menut prengué lliçons de piano però la primera experiència musical que el marcà profundament va ser
la música que produïa l’orquestrió familiar. L’orquestrió és un
de tants ginys anteriors al segle XX que produïen música de
manera mecànica, semblant a l’anomenat “organillo” i antecedent de la pianola.
Al Txaikovski nen li encantava escoltar aquella música, sobretot
els fragments de l’òpera Don Giovanni de Mozart. De fet, Mozart va
ser una passió al llarg de tota la seva vida i, tot i ser un romàntic
convençut i genuí, en la seva maduresa, la seva música adoptà un
cert aire neoclàssic en obres com les Variacions rococó, la Serenata
per a cordes i la suite ‘Mozartiana’ entre d’altres. Ara bé, fins i tot
en aquestes obres, percebem l’alè poètic del seu autor, un alè romàntic com dèiem. De fet, la música de Txaikovski és, entre altres
coses, un prodigi de síntesi. Diverses característiques hi conflueixen,
diversos estils es fonen i es confonen en ella; les formes clàssiques
s’agermanen amb les formes lliures, l’abstracció de la música pura
troba un espai en un esperit creatiu que tendeix a explicar o evocar
coses i que pot ser molt rica en imatges i molt suggerent. També
sintetitza, i tot sempre des d’un llenguatge molt personal, la música
occidental i la russa, amb un llenguatge harmònic de gran interès.
Casa natal
de Piotr Ilitx
Txaikovski
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Classe de dansa 1876
Edgar Degas

Tot i això, aspirava a crear música que tingués validesa per ella mateixa, tal com manifestà en certa ocasió: “Tota la meva vida m’ha preocupat la meva incapacitat de dotar a la meva música d’una perfecta estructura formal. He lluitat sempre contra aquest defecte i crec
que he realitzat alguns progressos, però sé que acabaré els meus
dies sense haver compost res que sigui formalment perfecte”. Però
també és cert que no podia evitar que el seu esperit creador es manifestés lliurement quan escrivia. Així ho digué: “Em pregunta vostè
si respecto les normes establertes quan componc. La resposta és sí i
no; en algunes obres, com en les simfonies, accepto la forma tal com
és i procuro atenir-me a ella, però solament en allò que es refereix a
l’estructura formal del moviment. La resta la manego amb completa
llibertat, segons la naturalesa de les idees musicals que he de desenvolupar”. Un fet curiós en el romàntic Txaikovski és la fidelitat a
un horari. Deia que “la musa és fidel al seu horari” i es plantejava la
seva feina com un treballador qualsevol, amb un horari per complir.
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En aquest sentit, havia manifestat que aspirava a ser un bon treballador en el seu àmbit, una mena de bon artesà: “Des que vaig començar a compondre, he intentat ser en el meu ofici allò que van ser els
més il·lustres mestres en el seu. Dit amb unes altres paraules: vaig
voler ser, com ells, un artesà, com pot ser-ho un sabater”. Però convindrem que costa imaginar Txaikovski creant una música tan apassionada i personal com la seva com si fos un artesà, com fent front
a un encàrrec sense implicar-s’hi. La seva música, sovint tan subjectiva, és l’expressió de si mateix. Potser sí que és l’artesà qui li dóna
forma recolzat en l’ofici i en l’experiència, però és l’artista qui s’expressa a través d’ella. Era, doncs, un veritable romàntic. D’una altra
manera no podem explicar-nos aquest caràcter artesà quan escoltem, per posar un únic però molt il·lustratiu exemple, Romeu i Julieta.

La reconciliació entre els Montagut i els Capulet - Frederic Leighton
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Un aspecte important de la vida de Txaikovski és la seva condició
homosexual que ell mateix reprimia. Intentà amagar-ho i patia molt
per si es feia públic. Això li provocava inseguretat en el tracte amb
la gent i períodes que podríem descriure com depressius. El seu
desastrós i brevíssim matrimoni va ser un intent més d’amagar-ho, i
hi ha qui considera que la seva mort té en aquesta condició una explicació. Sabem que el compositor va morir després d’haver begut
un got d’aigua contaminada durant una epidèmia de còlera. Per a
alguns pot ser, simplement, una negligència o una temeritat amb
fatal resultat, però hi ha qui especula si allò va ser o no un suïcidi o,
encara més, el resultat d’una sentència dictada per un tribunal d’honor secret. Txaikovski, que havia estat funcionari, degué rebre aquesta sentència per algun
representant de l’Escola Imperial de Jurisprudència de Sant Petersburg com a càstig per la
seva homosexualitat.
Txaikovski, seguint els plans de la seva família,
va prestar els seus serveis, després de passar
per la formació pertinent, com a funcionari entre 1859 i 1863 al ministeri de justícia. Però ho
va deixar per dedicar-se plenament a la música. Després de seguir els seus estudis entrà
com a professor d’harmonia al conservatori de
Moscou, càrrec que ocupà durant onze anys. Un
any abans de deixar el seu lloc al conservatori li
arribà la proposta de Nadezhda von Meck, una
rica admiradora, de dedicar-se en exclusiva a la
composició. Per això ella es comprometé a pagar-li una generosa pensió amb un prec: mai es
podrien veure ni parlar; només es comunicarien
Retrat de Nadezhda von Meck,
per carta. Ella sentia veritable passió per la
admiradora i protectora de Txaikovski
música de Txaikovski.
L’intercanvi epistolar entre tots dos el formen al voltant de mil cartes
entre 1877 i 1890 i en elles el compositor parla sense embuts de
manera que són un magnífic mitjà per apropar-nos a la seva personalitat. El 1890, però, la relació entre ambdós es trencà, fet que
suposà la fi del mecenatge, segons sembla per la malaltia que ella
patia aleshores i per certs problemes financers que no li permetien
segui ajudant el compositor, tot plegat agreujat per l’oposició familiar a seguir com fins aleshores. Per a Txaikovski, més que els efectes
econòmics que el trencament amb la senyora von Meck suposaven,
patí més per la pèrdua d‘una veritable confident, d’algú que el recolzava, que realment l’estimava.
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Retrat de Piotr Ilitx Txaikovski - Nikolai Kutznetsov

Sobre les obres del concert...
Txaikovski dominava l’escriptura per a orquestra i tenia un
estil propi i inconfusible en aquest sentit, ja fos en la música
purament simfònica, en el ballet o en les composicions concertants. Entre aquestes darreres, una de les favorites del
públic és el seu Concert per a violí i orquestra en Re major, una
obra intensa, captivadora, d’un virtuosisme molt exigent per
al solista i recorreguda de principi a fi per temes bellíssims.
La seva composició data de 1878, durant una temporada a Clarens,
Suïssa, on Txaikovski es va retirar després del trauma que per a ell
suposà el fracàs del seu matrimoni. Durant el seu sojorn suís rebé la
visita d’un deixeble, el violinista Iosif Kotek. Arran de les converses
que mantingueren Txaikovski començà a esbossar l’obra. Txaikovski
es reconeixia, tal com manifestà en certa ocasió, “rus fins al moll de
l’os” malgrat no integrar-se en el corrent nacionalista de la música
russa i decantar-se més per una mena de cosmopolitisme occidental esquitxat d’un cert eslavisme. Això ho trobem en aquest concert i
en altres obres seves tot i que hi ha una composició, en aquest sentit,
molt especial, ja que la música popular en què es basa o que evoca
no és russa sinó italiana: el Caprici italià. Compost a Roma el 1880
durant els carnavals, esdevé un veritable homenatge de Txaikovski
a un país que adorava. Confiava en l’efecte que l’obra tindria

28

‘gràcies als temes encisadors que he pogut reunir; alguns recollits
en col·leccions, altres escoltats al carrer’. L’obra comença amb un
toc de trompeta, sens dubte el que devia escoltar cada matí des de
la seva habitació a l’Hotel Costanzi a prop d’una caserna. Les al·lusions al folklore italià les podem percebre des del principi, amb un
característic ritme de siciliana al qual segueixen melodies populars
i, més endavant, una veritable tarantel·la que ens recorda la vitalitat
rossiniana. Tot plegat, ple d’aquella llum meridional que Txaikovski
tant estimava.
Als ballets de Txaikovski també és present, és clar, la dansa popular. Mostra d’això són les danses del seu ballet El llac dels cignes
(compost entre 1875 i 1876), on trobem czardes, diversos valsos, una
colorista dansa espanyola, una altra xinesa, l’encisadora dansa dels
petits signes, etcètera. Aquestes danses, més altres fragments del
ballet, acostumen a formar part de La suite d’El llac dels cignes. La
suite no va ser preparada pel compositor sinó pel seu editor Piotr
Jurgenson després de la mort de Txaikovski. A partir d’aleshores
han proliferat les suites de l’obra, sovint preparades per directors
d’orquestra. La impressionant escena final del quart acte és un altre
dels números imprescindibles, amb el tema bellíssim que ja sentim
a l’escena del segon acte i que tampoc no pot faltar.

Escena del ‘Llac dels Cignes’
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Els compositors
de la temporada
2017-2018
Mozart

1756 - 1791

Beethoven

1770 - 1827

Rossini

1792 - 1868

Suppé

1819 - 1895

Strauss Jr

1825 - 1899

Strauss

1827 - 1870

Ponchielli

1834 - 1886

Txaikovski

1840 - 1893

Lamote

1872 - 1949

Toldrà

1895 - 1962

Rota

1911 - 1979

Benejam

1914 - 1968

Bernstein

1918 – 1990

Piazzolla

1921 - 1992

Oltra

1922 - 2015

Márquez

1950

Brotons

1959

Mercadante

1969

Cuacci

1973

Alcalde

1992

Johann Strauss jr.

#3
CONCERT DE CAP D’ANY
Teatre-Auditori Sant Cugat

27 i 28 de desembre de 2017
Teatre-Auditori la Massa - Vilassar de Dalt

1 de gener de 2018
Ateneu de Calaf 26-12-17
Teatre Plaza de Castelldefels 29-12-17
Teatre Municipal de Montcada i Reixac 30-12-17
Teatre Fortuny de Reus 04-01-18
Teatre Kursaal de Manresa 07-01-18
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PROGRAMA
CONCERT #3

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Josep Ferré, director

Gioacchino Rossini: Obertura de ‘La gazza ladra’
Amilcare Ponchielli: Dansa de les hores de ‘La Gioconda’
Josef Strauss: ‘Música de les esferes’ op. 235
Eduard Toldrà: Sardana ‘Sol ixent’
Salvador Brotons: Nadales catalanes
INTERMEDI

Nino Rota: Música de pel·lícules:
La Strada
Casanova
Otto e mezzo
il Padrino
Franz von Suppé: ‘Cavalleria lleugera’
Johann Strauss, Jr.: ‘Im Krapfenwaldl’ polca op. 336
Johann Strauss, Jr.: ‘Visca els hungaresos!’ polca
Johann Strauss, Jr.: ‘El bell Danubi Blau’

Josep Ferrè

Piotr Ilitx Txaikovski
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Bust a Gioachino Rossini

Compositors...
Per variada que sigui la música dels diferents compositors
que conviuen en un mateix programa, de vegades podem
trobar un tret distintiu comú a tots ells. En aquest cas és la
importància atorgada a la melodia. Tots aquests compositors
concedeixen a la melodia un paper rellevant que fa que, sovint, un cop hem escoltat alguna de les seves obres, la memòria s’entossudeixi a retenir algun passatge. És inevitable...
I, sovint, és impossible resistir-se al seu encís.
El programa s’inicia precisament amb un dels grans autors de melodies del panorama operístic clàssic-romàntic. Gioacchino Rossini,
que ja destacà arreu com a compositor per a l’escena abans de
complir els vint-i-cinc anys d’edat. Curiosament, als trenta-set, va
decidir no compondre més òperes. Fins a la seva mort als setanta-set anys, compongué algunes obres per a piano, una meravellosa missa i poca cosa més però, certament, mai més cap òpera.
Durant aquells anys es consagrà sobretot a la seva gran passió: la
gastronomia. En aquest sentit cal destacar que se li atribueix la invenció dels canelons anomenats precisament “a la Rossini”.
I si a Rossini el considerem un autor que fa de trànsit entre el classicisme i el romanticisme, entre la música genuïna del XVIII i la del
XIX, l’autor que trobem tot seguit és també una mena de baula que
uneix l’òpera d’arrel verdiana i el verisme. Parlem d’Amilcare Ponchielli, el qual, com Rossini, es consagrà sobretot a l’òpera. En ell,
la melodia ho governa tot, seguidor com era de la tradició italiana
que arrenca precisament en Rossini, però el seu treball en l’escriptura orquestral palesa un veritable mestre i un renovador que podia
haver estat un simfonista d’interès. No debades, dos grans compositors italians, Puccini i Mascagni, es troben entre els seus deixebles,
com ell, veritables genis de l’escena i – sobretot el primer – artífexs
d’una escriptura instrumental del màxim nivell.
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Amilcare Ponchielli

La família vienesa de compositors per excel·lència, els Strauss,
compta entre els seus membres el cèlebre “rei del vals” – anomenat
així ja en vida. Johann Strauss Jr seguí en l’ofici al seu pare – malgrat
la seva oposició –, un excel·lent músic i interessant compositor, autor de l’obra que clou cada concert de Cap d’Any vienès a la sala del
Musikverein, la Marxa Radetzky. Quan Johann pare morí, el seu fill
gran ja el superava en fama i, sobretot, en alçada com a compositor.
Autors com Brahms manifestaren sense embuts no només la seva
admiració per la vena melòdica de Johann Strauss fill sinó fins i tot
una certa enveja.

Josef Strauss

El seu germà Josef Strauss, no es queda enrere i, com ell, creà danses que van més enllà de la seva funció i esdevenen veritables poemes simfònics. De Johann cal destacar també les seves operetes
que, amb títols inoblidables com El baró gitano, El rat penat i moltes
altres, inicià pràcticament una tradició que tingué continuadors tan
brillants com von Suppé, un altre dels autors convocats avui.
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Franz von Suppé

Franz von Suppé, dàlmata de naixement, és el nom que s’amaga
darrere Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavaliere di Suppé-Demelli, amb orígens familiars a Bèlgica, Itàlia i Àustria, parent llunyà
de Donizetti (un altre gran melodista) i que inicià precisament la seva
carrera com a cantant actuant a L’elisir d’amore del mestre belcantista. La música de von Suppé ens atrapa immediatament pel seu
encant melòdic però també per un dramatisme que ens recorda
que va ser un interessant autor per a l’escena. Les seves obertures
han guanyat fama i un lloc al repertori universal. Poeta i camperol,
Un matí, una tarda i una nit a Viena i, sobretot, Cavalleria lleugera
han esdevingut favorites del públic.
Dels tres compositors del segle XX – Brotons ja al segle XXI – que
completen el programa diríem que tenen en comú amb els altres, i
ens repetim, un gran afecte per la melodia com a element destacat
de llur treball. A més, l’esperit noucentista, amb l’afany per “l’obra
ben feta”, també els uneix i encara diríem que un neoclassicisme
que cadascú viu a la seva manera accentua que entre ells hi hagi
més coses que els uneixen que no que els separen.
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D’Eduard Toldrà recordem
sobretot les seves sardanes –
al programa la magnífica Sol
ixent – modèliques en tots els
sentits però també les seves
cançons – el popularíssim Romanç de santa Llúcia, per citar-ne només una – ens parlen
d’un artista equilibrat que cerca la pura bellesa més enllà
de filiacions a les estètiques
del moment. I en aquest sentit
la melodia esdevé un cop més
un element central.

Eduard Toldrà

Fidel a l’herència de Toldrà i altres compositors
noucentistes,
Salvador
Brotons entronca amb
l’alè mediterrani i exquisidament neoclàssic quan
crea obres pròpies o, cas
de les seves Nadales catalanes, quan adopta música aliena – en aquest cas
tradicional catalana – com
a pròpia per tractar-la amb
total llibertat sempre, repetim, des de la premissa
de “l’obra ben feta”.
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Salvador Brotons

Nino Rota

Seguidor de la gran tradició italiana, Nino Rota destacà en vida sobretot com a autor de música per al cinema però, si aprofundim en
el seu llegat, ens trobem un compositor de molts interessos i obert
a qualsevol camp d’acció, sigui l’òpera, la simfonia, el concert amb
solista o la música de cambra. Rota se’ns apareix doncs com un artista complet, polièdric, però sempre fidel a ell mateix, fidel a un estil
propi sobre el qual anà desenvolupant una carrera plena de fites
destacables i sovint genials. En aquest sentit, la seva millor música
per al cinema ens mostra un Rota inspirat, amb el punt neoclàssic
de què parlàvem més amunt i amb un ofici envejable que és el camí
per on es manifesta el seu talent extraordinari i, també i molt important, la seva sensibilitat. Amb aquesta música, la banda sonora va
més enllà de la seva funcionalitat original per esdevenir quelcom
fonamental en una visió molt particular de l’obra d’art total que res
té a veure amb l’ideal wagnerià. A més, d’aquestes músiques cinematogràfiques destacaríem el fet que pot viure una altra vida en les
sales de concerts, com a música pura, sense la necessitat de conèixer de què va o què tracta la pel·lícula a la qual en un principi serví.
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Il·lustració de l’època

Sobre les obres del concert...
Des que el 31 de maig de 1817 a La Scala de Milà (el dia de
la seva estrena) sonà per primer cop l’obertura de La gazza
ladra de Rossini, aquest fragment, que comença amb una
inconfusible intervenció de la caixa fins que entra l’orquestra amb un tema inoblidable de marcat caràcter de marxa – curiosament com la darrera obra que escoltarem avui,
una marxa genuïna –, esdevingué una de les preferides del
públic i, amb tota justícia, un dels grans èxits del seu autor,
aleshores proper a complir els vint-i-cinc anys d’edat.

La relació d’aquesta obertura amb la trama i desenvolupament de
l’òpera no sembla massa evident d’entrada, fet ben diferent de la
resta d’obres que escoltem avui, ja que, o bé ens evoquen amb
claredat una escena o un ambient, o bé ens descriuen quelcom que
ens desvetlla la imaginació. L’argument de La gazza ladra, d’entrada, sembla poc adequat per crear una música que ens el suggereixi
sense l’ajut de la paraula. A grans trets és aquest: Una noia que serveix en una casa important és acusada de lladre i és condemnada a
mort però al darrer moment se salva, ja que es descobreix el veritable lladre: una garsa.
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Dansa social al voltant de l’emperador Franz Joseph.
Wilhelm Gause (1900)

La Dansa de les hores de Ponchielli (un altre fragment orquestral
d’una òpera, en aquest cas La Gioconda; per cert, res a veure amb
la cèlebre obra pictòrica del mateix nom de Leonardo da Vinci) ens
evoca el so d’un rellotge (sense, diguem-ne, fàcils onomatopeies) i
el temps que passa, de la mateixa manera que la magnífica Música
de les esferes de Josef Strauss ens introdueix en una realitat còsmica tot i “tocar de peus a terra” amb el seu característic ritme de vals.
La música de la sardana Sol ixent de Toldrà fa bo el seu títol pel seu
caràcter, el mateix que passa amb La polca del cucut i una altra,
La polca de caça, ambdues de Johann Strauss, obres totes elles
prou descriptives. El llarg recorregut del riu Danubi – vist des de la
subjectivitat del compositor – protagonitza el seu vals més cèlebre
amb tot un seguit de melodies inoblidables, i l’ambient rústec ens
l’evoca La polca del pagès també de Strauss.
Les melodies pròpies del folklore nadalenc català han servit de base
a Salvador Brotons per elaborar una composició que, igualment, té
un gran poder evocador, tal com diríem de les músiques cinematogràfiques de Rota, de l’obertura Cavalleria lleugera de von Suppé
i de la brillant polca Visca els hongaresos! de Johann Strauss, que
ens traslladen a situacions i ambients ben perfilats.
Per acabar, l’obra més coneguda i celebrada de Johann Strauss pare,
gairebé obligatòria en un concert amb presència de composicions de
la família Strauss. Tots a picar de mans tot seguint el director! Compte!
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Els compositors
de la temporada
2017-2018
Mozart

1756 - 1791

Beethoven

1770 - 1827

Rossini

1792 - 1868

Suppé

1819 - 1895

Strauss Jr

1825 - 1899

Strauss

1827 - 1870

Ponchielli

1834 - 1886

Txaikovski

1840 - 1893

Lamote

1872 - 1949

Toldrà

1895 - 1962

Rota

1911 - 1979

Benejam

1914 - 1968

Bernstein

1918 – 1990

Piazzolla

1921 - 1992

Oltra

1922 - 2015

Márquez

1950

Brotons

1959

Mercadante

1969

Cuacci

1973

Alcalde

1992

#4
HOMENATGE A BERNSTEIN
Teatre-Auditori la Massa - Vilassar de Dalt

28 de gener de 2018

PROGRAMA
CONCERT #4

Banda Municipal de Barcelona
Beatriz Fernández, directora

Antón Alcalde:
‘Picadilly Circus’, Obertura, op. 16

Leonard Bernstein:
Obertura ‘Candide’
Tres episodis de ball de ’On the town’
Divertimento
Quatre dances de ‘West Side Story’

Beatriz Fernández

Piotr Ilitx Txaikovski
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Compositors...
Leonard Bernstein (1918-1990) va destacar en el panorama
musical des de ben jove com a director d’orquestra, com
a compositor i com a pianista. La seva sòlida formació estava al servei d’una idea que era un punt de partida: crear
un art inequívocament americà, amb una tènue frontera
entre l’àmbit culte i el popular, entre tradició i contemporaneïtat. És evident que ho aconseguí; aquestes fronteres en
les obres que ens llegà són pràcticament inexistents i, en
tot cas, irrellevants.
Bernstein pot ser abstracte i profundament emocional en una mateixa composició, pot acudir al dodecafonisme i tot seguit mostrar-nos un episodi de clar ascendent jazzístic. El crític Norman Lebrecht es referí així a Bernstein: “És alhora sensual i hedonista, humil
i vanitós, americà i cosmopolita, afectuós i narcisista”, i, acabava el
seu comentari sobre ell dient que “tot i que va néixer a Massachussetts, era el típic jueu de Nova York: bulliciós, generós, efusiu, vulgar
i tan mordaçment divertit com Woody Allen”.
En un dels seus famosos programes de televisió titulat ‘Què fa
americana a la música?’ Bernstein apuntava: “Penseu quantes races
i persones d’arreu del món constitueixen el nostre país. Els nostres
compositors s’alimenten de la música popular més rica i variada del
món, en la qual es troben tots els accents que guardem en la nostra
llengua: un toc mexicà en alguns accents de Texas, la pinzellada
sueca en el de Minnesota, una ressonància eslava en el de Brooklyn,
alguna mica d’irlandès en el de Boston... Però tot això és americà. I
quan tots vosaltres escolteu aquests accents en la música, aleshores sentiu clarament allò que significa ser americà: un descendent de
tots els pobles del món”. Com digué el mateix Bernstein en una altra
ocasió, “en aquest país escrivim música des de fa només cinquanta
anys i durant la meitat d’aquest període hem begut directament de
Brahms i companyia”. Tot plegat explica perquè la música de Bernstein és com és, perquè el seu estil és alhora tant inconfusible com
heterogeni. Per a ell era tan americà el llegat europeu (Dvorák, per
exemple, que va ser director del conservatori de Nova York i que
influí tota una generació de músics americans, a més de ser l’autor
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Leonard Bernstein (1918 – 1990)

de la Simfonia del Nou món i del Quartet Americà entre altres obres)
com Duke Ellington, Cole Porter i Simon & Garfunkel. I el mateix diríem del gospel però també dels cants sinagogals, de les cançons
de Stephen Foster i de les d’Elvis Presley. En un lloc com els Estats
Units, on la història oficial l’escriuen, sepultant una identitat anterior, uns acabats d’arribar amb bagatge majoritàriament europeu i,
en menor mesura, africà (i aquest encara molt mestís, ja que, no ho
oblidem, el jazz, considerada la veritable música americana, va sorgir de la combinació d’elements europeus i africans), un art nacional
només podria ser-ho si en ell s’expressava la multitud de procedències dels seus pobladors. No es tracta, doncs, d’un nacionalisme
musical com els diversos nacionalismes europeus sorgits amb el
romanticisme. En aquests, els seus representants partien d’un llenguatge europeu d’abast universal i incorporaven en major o menor
mesura un cert color local, uns girs melòdics i harmònics i uns ritmes més o menys genuïns com és el cas del grup rus d’Els cinc, els
txecs Dvorák i Smetana, i altres. Per a Bernstein, i per als compositors americans en general, les característiques americanes del seu
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Portada d’una biografia de Leonard Bernstein

llenguatge és quelcom substancial, no una pinzellada de color més
o menys americà. Peter Gradenwitz, biògraf de Bernstein, escrigué:
“Com en Charles Ives i en Gustav Mahler, també en Bernstein estan
presents els interrogants i el dubte, el dolor i l’alegria, els sentiments
de solitud, inclús enmig del remolí extern, la confrontació musical
entre dissonància i consonància, melodia cromàticament lliure i harmònicament lligada, ritme amb pulsió asimètrica i amb ball simètric,
execució polifònica transparent i poderosa coloració sonora”. Vet aquí
què és allò que fa que la música americana ho sigui.
Bernstein ja ha passat a la història com un músic de gran personalitat,
potser més com a intèrpret, ja que en tant que creador en ell es fonen
i es confonen les músiques més diverses. Però no vol dir que el seu
llegat sigui menor; en absolut. A més, no podem qüestionar la seva
capacitat comunicativa, que es manté al llarg dels anys. Bernstein ens
pot emocionar fins a les llàgrimes sense que això rebaixi la qualitat de
la seva música i això, encara que només sigui per això, ja serveix no
només per a justificar-la sinó per a reivindicar-la amb entusiasme.
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Antón Alcalde

Antón Alcalde (Rianxo, A Coruña, 1992) és un dels compositors gallecs més destacats del panorama actual. Percussionista en origen,
ben aviat es consagrà a la composició i als quinze anys d’edat va
guanyar el seu primer premi internacional amb una obra per a banda. Un any després, repetí l’èxit amb el primer premi del II Concurs
de Composició Gallec per a Banda, que repetí en la tercera i cinquena edició. De formació fonamentalment autodidacta ha rebut
valuosos ensenyaments de diversos músics com Daniel Riveiro, Ramón Perez, Tom Risco, Roberto Oliveira, César Peris, Pedro Varea,
Nancy Zeltsman, Nick Woud, Tobias Guttmann, Lorenzo Ferrandiz,
Ali N’Dianye, Romain Kuonen, Jan Putsjens, Bodgan Bacanu, Juanjo Guillem, Josep Vicent i Diego Ventoso. Cal destacar en aquest
sentit els estudis d’harmonia moderna amb Alfredo Susavila i els de
tècniques de composició amb Andrés Valero-Castells. Tot i la seva
dedicació preferent a la música de concert, ha manifestat en diverses ocasions consagrar-se a la composició de bandes sonores per
al cinema. El 2017 ha estat compositor en residència a l’Arts Iceland
Institut i les seves obres han estat interpretades arreu del món per
agrupacions de prestigi com la Bevers Harmonieorkest, Banda Simfònica Portuguesa, Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolivar, Gran Canaria Wind Orchestra, Utah State University Wind Orchestra, Symphonic Wind Ensemble, Musikgesellschaft Konkordia Egerkingen i
Izumo Symphonic Band, entre d’altres.
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Sobre les obres del concert...
Picadilly Circus és una obertura que palesa la poderosa influència de Leonard Bernstein en general i, molt en concret, de la seva obertura per a Candide. El deute d’Alcalde
amb aquesta obra és evident des del mateix començament
que “sona” a Candide. La mateixa estructura, les harmonies,
el contrast entre dos temes de clar ascendent bernsteinià,
etcètera, tot ens remet a aquesta popular obra del gran
mestre americà.
Curiosament, abans d’un brillant glissando del clarinet solista,
sentim una cita del Summertime de Gershwin, un reconeixement,
potser, de la influència americana sobre el jove compositor gallec.
Escoltar tot seguit l’obertura Candide de Bernstein ens deixa ben
clar tot això que diem.
Bernstein ha donat al món del musical americà i del ballet precioses mostres del seu immens talent, de la seva creativitat torrencial, del seu llenguatge heterogeni i sempre espectacular, genuïnament americà. Però molt sovint es mantenen els llaços amb la
gran tradició europea de la qual, no ho oblidem, Bernstein va ser un
intèrpret inoblidable al llarg de la seva llarga carrera com a director
d’orquestra. Els episodis de dansa de West Side Story i d’On the town
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Escena teatral de West Side Story

– dos dels seus musicals més celebrats i justament populars – ens
mostren aquest Bernstein polièdric, que viu entre dos mons, entre
el món clàssic i el popular, inclòs, és clar, el jazz. I el mateix diríem
del seu magnífic Divertimento, escrit per a commemorar el centenari de l’Orquestra Simfònica de Boston. Per això, els temes que
vertebren l’obra es basen en només dues notes: si i do; que en la
notació musical anglesa corresponen a les lletres B i C, acròstic de
Boston Centenary. La composició comença amb una fanfàrria i segueix amb un meravellós i original vals escrit en el sorprenent compàs de 7/8 (en comptes del 3/4 habitual) presidit per una melodia
inspiradíssima amb algun vincle prou evident amb el popular vals
de la Serenata de Txaikovski. Venen després altres danses, inclosa
una samba, i alguna sorpresa, com un blues dodecafònic i el final
“The BSO Forever”, un curiós i explícit homenatge ja des del títol
al gran John Philip Sousa, l’autor de The Stars and Stripes Forever.
Aquesta marxa comença amb un to elegíac que és un record per
als músics de Boston que han mort, segueix amb una reminiscència
inesperada de la Marxa Radetzky de Johann Strauss I, la fanfàrria
inicial i un repàs ràpid de les idees que han anat apareixent al llarg
de tota la composició.
El Divertimento és una obra de maduresa – data de 1980 – i ens mostra el virtuosisme de Bernstein com a creador, amb un domini absolut de la forma, del contrapunt, de l’orquestració i, en general, de
l’escriptura. Sens dubte, una veritable obra mestra.
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Els compositors
de la temporada
2017-2018
Mozart

1756 - 1791

Beethoven

1770 - 1827

Rossini

1792 - 1868

Suppé

1819 - 1895

Strauss Jr

1825 - 1899

Strauss

1827 - 1870

Ponchielli

1834 - 1886

Txaikovski

1840 - 1893

Lamote

1872 - 1949

Toldrà

1895 - 1962

Rota

1911 - 1979

Benejam

1914 - 1968

Bernstein

1918 – 1990

Piazzolla

1921 - 1992

Oltra

1922 - 2015

Márquez

1950

Brotons

1959

Mercadante

1969

Cuacci

1973

Alcalde

1992

Astor Piazzolla

#5
CLÀSSICS ARGENTINS
Teatre-Auditori la Massa - Vilassar de Dalt

25 de febrer de 2018
Teatre-Auditori Sant Cugat

2 de març de 2018
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PROGRAMA
CONCERT #5

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Marcelo Mercadante, bandoneó solista
Juan Esteban Cuacci, piano solista
Santiago Serrate, director convidat

Marcelo Mercadante: Para Luca
Juan Esteban Cuacci: A ningún lado
Marcelo Mercadante: Agüita marrón
Juan Esteban Cuacci: Loquedia I
Marcelo Mercadante: Miñón
Juan Esteban Cuacci: Algunos domingos
INTERMEDI

Lluís Benejam i Agell: Flamenco
Arturo Márquez: Danzón núm. 2
Astor Piazzolla: “Otoño porteño” i “Adios nonino”

M. Mercadante
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Juan E. Cuacci

Santiago Serrate
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Compositors...
Marcelo Mercadante és un dels noms actuals del tango més rellevants. Magnífic intèrpret de bandoneó – probablement l’instrument
amb un timbre que qualsevol persona associaria amb el tango – i
compositor d’interès va néixer a Buenos Aires el 1969 i viu a Barcelona des del 1992. Es formà amb el gran bandoneonista argentí Rodolfo
Mederos i més endavant amplià els estudis amb mestres igualment
importants com, entre d’altres, Daniel Binelli i Néstor Marconi. De ben
jove ja va merèixer diversos reconeixements i treballà amb músics de
la importància de Pablo Mainetti, amb el qual i juntament amb Andrés
Serafini, Hernán Ponsetti i Germán Martínez, integrà el grup La sombra,
guanyador de la segona Biennal d’Art Jove de Buenos Aires. Més endavant, ja amb el Trío Argentino de Tango, enregistrà els seus primers discos alhora que esdevingué un solista sol·licitat per orquestres d’arreu.
A Barcelona forma part del quartet Araca amb noms importants del
jazz català – Lluís Vidal, Horacio Fumero i Pere Bardagí – alhora que collabora amb altres formacions. El seu caràcter inquiet i obert l’ha portat
a participar amb músics de jazz, flamenc i altres músiques.

Juan Esteban Cuacci

El pianista i compositor Juan Esteban Cuacci va néixer a Buenos Aires
el 1973. De ben jove, amb només dotze anys d’edat i ja amb una sòlida formació, es consagrà a la música com intèrpret i compositor. Des
d’aleshores ha destacat com un dels noms més importants de l’univers
actual del tango alhora que el 1988 començà una carrera paral·lela
com a músic de rock en diverses formacions. També és un actiu compositor de música incidental per al teatre i arran d’això rebé el premi argentí Pro Teatro el 2001. Des del 1993 acompanya la cantant Susana Rinaldi. Ha actuat com a pianista solista amb orquestres dels dos costats
de l’Atlàntic i des de 2001 és professor del Taller de músics de Madrid.
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Lluís Benejam i Agell

El violinista i compositor Lluís Benejam i Agell va néixer a Barcelona el 1914 i morí el 1968 a la ciutat nord-americana de Birmingham,
Alabama. La seva mare fou la seva primera professora de música en
la infància i més endavant entrà al Conservatori Superior de Música
del Liceu de la seva ciutat natal del qual, anys a venir, esdevingué un
dels seus professors. Com a violinista s’integrà al quartet Labor Artis
a l’edat de vint-i-vuit anys, formació que més endavant canviaria el
seu nom pel de Quartet de corda de Barcelona. Dos anys després
fou nomenat primer violí de les orquestres Municipal de Barcelona i del Gran Teatre del Liceu. Seguí, però, la seva dedicació a la
música de cambra i com a solista de violí essent molt actiu en la
vida musical barcelonina d’aleshores. D’aquells anys daten les seves primeres composicions i amb una d’elles, Poema, per a orquestra
de corda, guanyà el premi Ciutat de Barcelona de 1953. El seu amic
Ernest Xancó, violoncel·lista, director d’orquestra i compositor, aleshores resident a l’Equador, li proposà traslladar-se a aquest país americà per integrar-se al Cuarteto Nacional Ecuatoriano, una agrupació de
cambra que comptava amb el suport del govern que esdevingué el
nucli al voltant del qual es formà l’Orquestra Simfònica Nacional de
l’Equador. Benejam en fou el concertino i el sotsdirector fins que la situació política l’obligà a marxar i s’establí als Estats Units fins a la seva
mort. Allà desplegà igualment una carrera de violinista com a concertino de l’Orquestra Simfònica de Birmingham essent també professor de
composició i d’instrumentació de la universitat de la ciutat.
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El compositor mexicà Arturo Márquez va néixer a Álamos, Sonora,
el 1950 però als dotze anys d’edat passà a residir a Los Angeles, California, amb la seva família. Allà començà la seva formació musical
en complir els setze anys d’edat i estudià violí, tuba, trombó i piano.
Ben aviat començà a compondre. Tan sols un any després la família retornà a Mèxic i s’instal·laren a Navojoa, Sonora, on s’inicià en la
direcció en situar-se al capdavant de la banda municipal local. Pocs
anys després, entre 1970 i 1975, estudià al conservatori nacional de
la ciutat de Mèxic. El 1976 passà al Taller de Composició de l’Institut
Nacional de Belles Arts, també a la capital mexicana i quatre anys
després i gràcies a una beca atorgada pel govern francès, amplià la
seva formació a París. Retornà a Mèxic i participà activament en la
vida musical mexicana esdevenint ben aviat un compositor respectat amb un petit parèntesi, entre 1988 i 1990, que passà a l’Institut
d’Arts de Califòrnia gràcies un altre cop a una beca. Diversos premis
d’importància reconeixen la seva trajectòria. En la seva música el
folklore mexicà té una part destacada de tal manera que s’integra
de manera natural com a element fonamental del seu llenguatge.

Arturo Márquez
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Astor Piazzolla

Astor Piazzolla és el gran nom del tango, la referència inqüestionable i imprescindible d’aquest peculiar univers musical i sentimental.
Com altres il·lustres noms de la història de la música universal, Piazzolla recollí la tradició en una síntesi admirable alhora que obrí
nous camins que ell mateix traçà iniciant així una profunda renovació estilística i creativa sense trair els orígens. Nasqué a Mar del
Plata el 1921 i passà la seva infantesa a Nova York, entre 1925 i 1936.
D’aquells anys infantils data una curiosa i brevíssima aparició d’Astor
en una pel·lícula que tenia com a estrella indiscutible el gran Carlos Gardel. Al film, titulat El día que me quieras (com un dels grans
tangos de Gardel), Piazzolla és un joveníssim venedor de diaris. Ja
aleshores tocava el bandoneó – el seu primer enregistrament com
a intèrpret data de 1931. El retorn definitiu a Mar del Plata fou el 1936
però tres anys abans Piazzolla prengué classes d’un músic, el pianista hongarès Bela Wilda, que l’influí profundament. “Amb ell vaig
aprendre a estimar Bach”, digué. Decidit a fer-se un nom en el món
del tango marxà a Buenos Aires a l’edat de disset anys i un any després s’integra a l’orquestra d’un altre gran mestre, Aníbal Troilo, on
a més de tocar el bandoneó realitza arranjaments que palesen un
caràcter musicalment inquiet i renovador. D’aleshores data la seva
necessitat d’ampliar la seva formació i comença les classes amb Alberto Ginastera. Aleshores adora la música de Bartók i Stravinski.
Temps després es forma en la direcció orquestral amb Hermann
Scherchen i va a París a estudiar amb Nadia Boulanger, una figura
clau en la vida de Piazzolla, ja que convenç al compositor de dedicar-se al tango. L’hostilitat que trobà a Argentina amb el seu tango
renovat i contemporani va fer que renunciés a aquesta música – i
al bandoneó – fins aleshores. Ella li digué en conèixer un dels seus
tangos: “Astor, les seves obres erudites estan ben escrites però aquí
hi ha el veritable Piazzolla; no l’abandoni mai”. El resultat va ser una
música personal amarada de tango alhora que un tango molt personal, punt de partida d’una gran renovació. Impulsà també la síntesi
de jazz i tango també com a intèrpret. Fins a la seva mort a Buenos
Aires el 1992 gaudí d’un ampli reconeixement com a bandoneonista
i com a compositor i actualment és ja un clàssic universal.
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Detall de l’Alhambra de Granada

Sobre les obres del concert...
És molt difícil, potser és impossible, definir què és el tango.
D’entrada convé aclarir que ara no ens referim al tango (o
tanguillo) que és un dels “pals” del cant flamenc. Tampoc
parlem del tango que inspirà el gran Isaac Albéniz en un
parell d’obres amb aquest títol i que en realitat és una havanera. Albéniz expressà en aquesta obra un cop més la
pregona influència de la música popular espanyola – especialment la d’Andalusia – i evocà un cop més de manera
molt personal tot un univers musical i, sobretot, afectiu.
Albéniz estimava Andalusia – aquest català de Camprodon deia que
se sentia “moro” i que, en referència als seus sojorns a Andalusia,
“no puedo describir mi permanencia en esta tierra de ensueño sino
componiendo” – i més en concret Granada, per a ell un lloc mític:
“Quiero la Granada árabe, la que es todo arte, la que toda me parece
belleza y emoción”. Probablement, com en tantes músiques d’anada
i tornada d’Amèrica l’havanera s’anà afaiçonant. I potser també el
tango. Ara bé, deixem les especulacions sobre els orígens del tango
– també sobre la mateixa paraula tango que donarien per molt –
i centrem-nos en què és el tango, o millor dit què entenem per tango. El tango no és una forma musical pròpiament dita però, si escoltem diversos tangos genuïns, podrem comprovar sense massa
esforç determinades constants: el ritme, sobretot, i un quelcom indefinible en el caràcter i en la música, una expressió melancòlica,
sovint trista, unes melodies i unes harmonies peculiars que li confereixen una personalitat. Així doncs, és molt difícil dir que és un tango però en quant n’hem escoltat uns quants els sabem identificar.
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Tango argentí

El tango, sorgit a Argentina – hi ha qui diu que a l’Uruguai, i no entrarem en aquesta discussió eterna – ha tingut al llarg del segle XX una
evolució extraordinària i ha generat una veritable especialització
musical tant en la composició com en la interpretació. Hi ha un veritable virtuosisme tanguero i una manera de compondre tanguera
que ha donat veritables mestres, com Carlos Gardel, gran intèrpret,
modèlic cantant, però sobretot magnífic compositor. Astor Piazzolla,
un altre dels grans, seguí una carrera com a compositor culte inseparable de la seva dedicació al tango de la mateixa manera que els
seus tangos palesen la seva procedència, la del compositor culte
que ha integrat el món del tango, aquest quelcom indefinible, en
llur llenguatge.
De fet, diversos compositors, tot seguint l’estela de Bartók, Falla i
altres, integraren en el seu llenguatge personal les característiques
del folklore que els era més proper en major o menor mesura, en
poques o en moltes de les seves obres. Els exemples de Márquez
en el seu Danzón núm. 2 i del català Benejam en Flamenco són, en
aquest sentit, prou eloqüents.
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Els compositors
de la temporada
2017-2018
Mozart

1756 - 1791

Beethoven

1770 - 1827

Rossini

1792 - 1868

Suppé

1819 - 1895

Strauss Jr

1825 - 1899

Strauss

1827 - 1870

Ponchielli

1834 - 1886

Txaikovski

1840 - 1893

Lamote

1872 - 1949

Toldrà

1895 - 1962

Rota

1911 - 1979

Benejam

1914 - 1968

Bernstein

1918 – 1990

Piazzolla

1921 - 1992

Oltra

1922 - 2015

Márquez

1950

Brotons

1959

Mercadante

1969

Cuacci

1973

Alcalde

1992

#6
FESTIVAL BEETHOVEN
Teatre-Auditori la Massa - Vilassar de Dalt

25 de març de 2018
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PROGRAMA
CONCERT #6

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Javier Laso, piano solista
Josep Ferré, director

Ludwig Van Beethoven
Obertura ‘Coriolà’
Concert per a piano i orquestra núm. 4, op. 58
Allegro moderato
Andante con moto
Rondó (vivace)
INTERMEDI

Simfonia núm. 1 en Do major, op. 21
Adagio molto. Allegro con brio
Andante cantabile con moto
Menuetto – Allegro molto e vivace
Finale – Adagio, allegro molto e vivace

Javier Laso
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Josep Ferré
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Monument a Beethoven - Viena

Sobre
Beethoven...

Un dels veritables genis de la humanitat, Ludwig van Beethoven, va néixer a la ciutat alemanya de Bonn el 1770 i va
morir a la capital imperial, Viena, el 1827. El seu pare, un músic fracassat i alcohòlic, va iniciar-lo en la música i ben aviat
s’adonà que el nen tenia talent. Aleshores prengué una decisió fatal: volia que fos un nou Mozart per enriquir-se a costa
seva. Per això organitzà presentacions davant el públic – sovint selecte – que esdevingueren sorollosos fracassos.
Amb aquestes vetllades, que eren un veritable martiri per al jove
Ludwig, el pare va estar a punt de fer que es perdés el talent del noi
i el seu amor per la música. Evidentment, Beethoven no era el nen
prodigi que pretenia el seu pare. D’aleshores data probablement el
caràcter rebel i tendent a l’aïllament del compositor, amb una difícil
relació amb la societat. Tot i això, estava decidit a endegar una carrera com a músic, tant com a compositor com en tant que pianista.
Però l’eclosió del seu geni no arribà en la infància com en Mozart,
sinó que segons anava avançant la seva formació i la seva maduresa
artística i personal.
Quan Beethoven tenia onze anys d’edat publicà la seva primera
composició, Nou variacions sobre una marxa de Dressler. Un any
després, Neefe, qui li donà classes, va escriure a la Revista de Música de Bonn: “Si aquest noi segueix d’aquesta manera, serà el nou
Mozart, sense cap dubte”. El mateix Neefe recomanà el seu deixeble per a una feina a la cort del Príncep Elector de Colònia que fou
crucial en el seu desenvolupament. I no per la feina en si o pel salari
– que, d’altra banda, era prou substanciós – sinó per poder relacionar-se amb personalitats que ben aviat formarien part de la seva
vida, com les famílies Ries i Breuning, i sobretot per tenir accés a
una meravellosa biblioteca que contenia abundant música de vells
mestres de capella.
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El Graben a l’època què Beethoven va visitar Viena el 1787

El 1787 viatjà per primer cop a Viena i allà cridà l’atenció, precisament,
de Mozart, qui l’elogià i fins i tot li donà algunes classes. Un altre gran
músic de l’època, Franz Joseph Haydn, també li donà classes però la
relació entre tots dos no va ser del tot cordial. A Beethoven, però, li
agradà sempre presentar-se com deixeble de Salieri, al qual admirava i del qual aprengué l’ofici. Ja aleshores Beethoven era a Viena
un pianista cèlebre, sobretot com a improvisador.
Les seves obres, però, eren rebudes amb certa perplexitat, de vegades tanmateix també amb admiració. Aquestes composicions pertanyien clarament al món clàssic però en elles ja queda palès que són
obra d’un artista inquiet que transcendia les convencions de l’època.
Tot i aquest desconcert generat per algunes de les seves composicions, gaudí de l’amistat i l’admiració de personatges influents entre la
noblesa i l’aristocràcia els quals van fer possible l’ideal de Beethoven:
crear en llibertat sense estar lligat a servituds de cap mena, consagrat només al seu art. Cap al 1797 el compositor s’adonà que estava
perdent progressivament l’oïda, un fet que encara augmentà el seu
caràcter difícil i la seva tendència a l’isolament. El 1802 arribà a plantejar-se seriosament el suïcidi i d’aleshores data el seu famós testament, un document emocionant conegut com a Testament de Heiligenstadt. En ell podem llegir passatges tan colpidors com aquest:
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“Vaig estar a punt de posar fi a la meva vida. L’única cosa que m’ho
va impedir va ser el meu art. I és que em semblava impossible deixar
aquest món abans d’haver produït totes les obres que sento la necessitat de compondre; i així he seguit arrossegant-me per aquesta
existència miserable”. L’actitud de Beethoven en aquest text ja és la
pròpia d’un artista romàntic i les obres d’aleshores ja són un pas endavant en aquest sentit en anar superant paulatinament el classicisme. D’aquells anys data un creixent aïllament i una introspecció tant
artística com personal que, òbviament, donà uns fruits personals,
arraconant els motlles clàssics per iniciar un període de recerca
que arriba vers aproximadament 1814 ple d’obres genials. Amb raó
Beethoven és considerat el fundador del romanticisme però com
tot gran creador el seu llegat transcendeix èpoques i es situa molt
per sobre – molt endavant – dels seus contemporanis. Determinades composicions, com els seus darrers quartets de corda, obren
camins que serien transitats per compositors molt posteriors. Tot i
la incomprensió generada per les seves darreres obres – inclosa la
Novena simfonia, actualment tan popular – gaudí d’un gran afecte
en vida com a creador – evidentment, no tant com a persona –, un
fet que queda palès en la multitud que assistí al seu funeral; segons
les fonts, entre 15.000 i 20.000 persones – pensem que el 1827 Viena tenia una població inferior als 400.000 habitants.

La Batalla d’Austerlitz, 2 de desembre de 1805. François Gérard
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Beethoven tocant per al príncep Ludwig Ferdinand.
Litografia de Ludwig Pietsch

La gran aportació de Beethoven en el trànsit del classicisme al romanticisme – i encara més enllà – és que donà una nova vida a les
formes clàssiques. Amb les seves obres, la simfonia, el concert, el
quartet de corda i la sonata assoliren un desenvolupament i unes
llibertats estructurals desconegudes fins aleshores. També en allò
que es refereix a l’escriptura instrumental, per exemple en les obres
per a piano, establí una escriptura genuïnament pianística que seria
àmpliament desenvolupada posteriorment – sobre això, sobre l’escriptura pianística de Beethoven, hi havia qui deia que Beethoven
no escrivia per a piano sinó contra el piano. I el mateix diríem de la
sonoritat de les obres orquestrals. L’orquestra per a la qual escrigué
Beethoven és, amb poques diferències i bàsicament, la mateixa per
a la quan escrivien Mozart i Haydn però el so és tot un altre món, les
solucions instrumentals sovint són inesperades, fins i tot insòlites
si les considerem des de la perspectiva clàssica. Per a Beethoven,
com a romàntic genuí que era, com a creador absolutament subjectiu, allò més important és l’expressió personal, l’expressió del seu
món interior, alhora que hi domina cada cop més, l’abstracció. De
fet, una música que, com totes, és d’un temps concret però que és
intemporal, que és tan actual avui mateix com quan es va crear. Una
música veritablement universal.
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Sobre les obres del concert...
L’obertura Coriolà, op. 62 de Beethoven fou escrita el 1807
com a introducció musical a l’obra teatral del mateix títol
de l’alemany Heinrich Joseph von Collin (no confondre amb
l’homònima de Shakespeare). El tema de l’obra resultà molt
grat a Beethoven, sens dubte: la llibertat de l’heroi malgrat
l’entorn hostil. S’emparenta així amb altres composicions
com la Simfonia núm. 3 “Heroica” i la seva única òpera, Fidelio.
La música esdevé una mena d’introducció al drama amb característiques pròpies, fins i tot en el fet de reflectir amb gran
llibertat l’acció.

De fet Beethoven contraposa des del principi un tema que evoca el
desig de l’heroi d’envair Roma i un altre que expressa el prec de la
seva mare de no fer-ho. Al final, en contemplar la magnificència de
la ciutat imperial, Coriolà no vol envair-la però ja és al capdavant de
l’exèrcit per fer-ho. No pot fer-se enrere. L’única solució és el suïcidi.
Un cop més, Beethoven expressa la grandesa d’enfrontar-se al destí.
En aquest sentit cal tenir en compte que mentre compongué Coriolà
tenia damunt la taula la Simfonia núm. 5 que estava enllestint, on el
tema fonamental és precisament la rebel·lia davant el destí.

70

Tot i conservar la forma clàssica, Coriolà és una obra romàntica. El
mateix podríem dir del Concert per a piano i orquestra núm. 4, op. 58
estrenat privadament el mateix any. Està estructurat a partir dels
tres moviments característics, un lent emmarcat per dos ràpids el
primer dels quals està escrit fonamentalment sobre l’esquema de la
forma-sonata (com Coriolà) i l’altre en forma de rondó (seguint l’esquema A-B-A-C-A-D... on A, B, C, D, etcètera són temes diferents).
És una obra sorprenent ja des de l’inici, a càrrec del piano amb l’orquestra en silenci. No és una de les obres més vehements ni apassionades del compositor ni figura entre les favorites del públic, no
té la força dramàtica d’altres ni és extraordinàriament original; si
més no, d’entrada, ja que en conèixer-la en profunditat percebem
que som davant d’una obra mestra. Els primers esbossos són contemporanis de la Simfonia Heroica i això imprimeix caràcter. El solista dóna sovint la sensació que està improvisant i la contraposició
amb l’orquestra de vegades esdevé diàleg, sobretot als dos darrers
moviments, el mateix que passa amb l’enfrontament entre els dos
temes contrastants del primer, que pot oscil·lar entre una certa violència i la tendresa.
Força anterior en el temps és la Simfonia núm. 1, op. 21, que data
d’entre 1799 i 1800. Tot i que actualment ens sembla una obra clàssica – que ho és – els seus contemporanis quedaren sorpresos amb
ella ja des del principi amb una sèrie d’acords de dos en dos que
semblen expressar tensió-relax, pregunta-resposta. Beethoven ja
estava amb un peu a la música posterior però l’altre encara era amb
Haydn i Mozart com podem comprovar a la resta de l’obra. Tot i això,
hi ha en ella moltes sorpreses i audàcies.

Haydn, Mozart i Beethoven
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Els compositors
de la temporada
2017-2018
Mozart

1756 - 1791

Beethoven

1770 - 1827

Rossini

1792 - 1868

Suppé

1819 - 1895

Strauss Jr

1825 - 1899

Strauss

1827 - 1870

Ponchielli

1834 - 1886

Txaikovski

1840 - 1893

Lamote

1872 - 1949

Toldrà

1895 - 1962

Rota

1911 - 1979

Benejam

1914 - 1968

Bernstein

1918 – 1990

Piazzolla

1921 - 1992

Oltra

1922 - 2015

Márquez

1950

Brotons

1959

Mercadante

1969

Cuacci

1973

Alcalde

1992

#7
CONCERT DE SANT JORDI
Teatre-Auditori la Massa - Vilassar de Dalt

22 d’abril de 2018
Teatre-Auditori Sant Cugat

23 d’abril de 2018

PROGRAMA
CONCERT #7

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Maia Planas, soprano
Toni Marsol, baríton
Neus Dalmau, narradora
Polifònica de Puig-reig Dir.: Emmanuel Niubó
Cor de Cambra Sant Cugat. Dir.: Albert Santiago
Salvador Brotons, director convidat
Manuel Oltra: ‘Alimara’
Joan Lamote de Grignon: ‘Poema romàntic’
INTERMEDI

Salvador Brotons: ‘Cantata de Randa’
Per a Soprano, Baríton, Narrador, Cor i orquestra simfònica
I. Aquell temps
II. La llegenda del llibertí
III. Visions i conversió
IV. Diàleg entre les tres religions
V. La il·luminació de Randa
VI. La croada
VII. La crisi i la Inquisició
VIII. Entre l’amor i la mort
IX. Culte immemorial

Salvador Brotons
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Compositors...
Manuel Oltra, veritable mestre de mestres durant molts anys des de
les seves classes al Conservatori Municipal de Barcelona, va néixer
a València el 1922 però de ben menut s’establí amb la seva família a
Barcelona, la ciutat on morí el 2015. Deixeble, entre d’altres, d’Eduard
Toldrà i de Joaquim Zamacois, gaudí d’una bona formació que li permeté entrar al Conservatori Municipal de Barcelona el 1959 com a
professor d’harmonia, contrapunt, fuga i formes musicals. No deixà
aquesta institució fins al 1987, l’any de la seva jubilació. Al Conservatori fou, a més, sotsdirector entre els anys 1973 i 1981. Abans, entre
1944 i 1947, va exercir la docència al Conservatori Hispano-Marroquí
de Tetuan. Després, de nou establert a Barcelona, fou responsable
de diversos cursets i classes magistrals en diverses entitats, i durant
un temps donà classes a l’institut Joan Llongueres. Fou un actiu director de corals i es comprometé ben jove amb la música tradicional
catalana i la seva divulgació. Harmonitzà per a cor diverses cançons
populars del país i creà ballets populars i un cert nombre de sardanes. El 1994 rebé el Premi Nacional de Música de la Generalitat de
Catalunya i el 2010 la Creu de Sant Jordi. El seu llegat com a compositor abasta pràcticament tots els gèneres musicals, tant en la música simfònica com de cambra i per a solistes, a més d’una important
obra per a cobla i coral. Tot plegat, situa Oltra com un dels músics i
mestres més influents en la vida musical del país.
Sardanes ballades en el pati de la casa pairal de la família Vicens
24 Juny de 1894 - Sant Vicenç de Solius

Joan Lamote de Grignon

Joan Lamote de Grignon nasqué a Barcelona el 1872 i morí a la mateixa ciutat el 1949. Després d’una primera formació musical al Conservatori del Liceu de la capital catalana, amplià els seus estudis
amb el mestre Antoni Nicolau. Tenia una clara vocació de director,
cosa que no impedí mai la seva dedicació també a la composició.
El 1911 fundà l’Orquestra Simfònica de Barcelona de la qual en fou
el primer director i tres anys després prengué la batuta al capdavant
de l’Orquestra Filharmònica de Berlin i de la Blüthner-Orchester de
la mateixa ciutat. Aquell mateix any de 1914 substituí Celestí Sadurní
com a titular de la Banda Municipal de Barcelona, agrupació amb
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Wagner, obra de l’escultor Eusebi Arnau.
Un dels quatre bustos de músics del segon pis de la façana del Palau de la Música.

la qual realitzà una tasca de divulgació musical extraordinària fent
arribar la música a un públic tant nombrós com divers. A més, amb
ell al capdavant, la Banda assolí un gran nivell de qualitat – els més
destacats músics del seu temps no estalviaren elogis a la Banda –
a més d’ampliar el seu repertori tot realitzant arranjaments per a
banda del gran repertori simfònic universal amb una gran qualitat.
El 1917 fou nomenat director del Conservatori del Liceu. Arran de la
victòria de Franco a la guerra civil espanyola fou desterrat a València
per ordre governamental i allà fundà la prestigiosa Orquestra Municipal de València, de la qual en fou el seu director fins al seu retorn a
Barcelona, ja molt malalt, el 1949. Abans del seu retorn definitiu a la
capital catalana, el 30 d’abril de 1946, vingué a Barcelona per acudir
a un concert en honor seu al Palau de la Música Catalana a càrrec
de l’Orfeó Català que hagué de celebrar-se a porta tancada. Tres
anys després, ja l’any de la seva mort, hi havia projectat un concert,
també al Palau, amb l’Orfeó Català i l’Orquestra Simfònica de Barcelona que ell havia fundat. Aquest concert tampoc pogué tenir lloc
com estava previst i se’n programà un altre a Terrassa amb l’orfeó
local i l’Orquestra Municipal de València. Durant aquest concert patí
un esvaïment que va resultar fatal, ja que morí poc després. En el
seu fill Ricard (Barcelona, 1899 – Barcelona, 1962), també director i
compositor, tingué un fidel company, sovint un còmplice en les seves aventures musicals.
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Salvador Brotons

Salvador Brotons va néixer a Barcelona el 1959 en una família de
músics. El seu pare l’inicià en la flauta i realitzà els estudis musicals
al Conservatori de Barcelona graduant-se en flauta, composició i
direcció d’orquestra. Entre d’altres, tingué com a professors Antoni
Ros-Marbà, Manuel Oltra i Xavir Montsalvatge. Amplià la seva formació a França, Gran Bretanya i als Estats Units obtingué el doctorat en música a la Florida State University. Entre 1977 i 1985 va ser
flautista solista a l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, càrrec que
compaginà des del 1981 al 1985 a l’Orquestra Ciutat de Barcelona.
Aleshores deixà la seva dedicació a la flauta i es consagrà a la direcció d’orquestra però mai ha abandonat la composició. Ha estat director titular de l’Orquestra de la Universitat de Portland entre 1987
i 1997, de l’Orquestra Simfònica de la Florida State University entre
1986 i 1987, de l’Oregon Sinfonietta entre 1990 i 1993, de la Mittleman Jewish Community Orchestra entre 1989 i 1991, de l’Orquestra
Simfònica del Vallès entre 1998 i 2002, i de l’Orquestra Simfònica
de les Illes Balears entre 1998 i 2001. Actualment és director de la
Banda Municipal de Barcelona i, des del 1991, de la Vancouver Symphony Orchestra. A més, és convidat a dirigir orquestres d’arreu del
món. Com a compositor ha estat reconegut amb diversos premis
com el Premio de Composición de l’Orquesta Nacional el 1977, el
Premi Ciutat de Barcelona el 1983, el de la Southeastern Composers
League el 1986, el “Reina Sofía” de la Fundació Ferrer-Salat el 1991
i molts altres. A més, treballa intensament com a compositor fent
front a diversos encàrrecs que li arriben d’arreu, fet que el situa en
un lloc destacat de la música catalana actual amb una gran projecció internacional.
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Finca Mas Solers, disseny d’Enric Sagnier a Sant Pere de Ribes
Manifestació del modernisme

Sobre les obres del concert...
En la música catalana del segle XX – i encara ara, ja en ple
segle XXI – hi ha hagut – i hi ha – una actitud creativa al
marge de les avantguardes i de les etiquetes. Aquesta actitud planta les seves arrels en el noucentisme, amb l’afany
de l’obra ben feta, amb respecte pels cànons clàssics amb
major o menor llibertat segons el cas. De vegades hi ha una
ignorància deliberada de les noves tendències i es concedeix major importància a una comunicació amb el públic
que a un compromís estètic-temporal.
Les obres dels tres compositors que conformen aquest programa
en són una bona mostra. Un cert academicisme – l’obra ben feta
com a fita com dèiem suara – un vincle amb una idea – d’arrel noucentista, és clar – de mediterraneïtat, i fins i tot una volguda catalanitat en l’expressió. En aquest sentit Brotons manifestà en la presentació de la seva Simfonia núm. 3 (1999) que “aspirava que qui l’escoltés
identifiqués el seu autor com a català”.
L’Alimara, poema simfònic de Manuel Oltra, fou escrit el 1983 per
a dues cobles i percussió. El mateix autor en realitzà una versió orquestral i posteriorment Jordi León la instrumentà per a banda. És
una mostra d’això que dèiem de la mediterraneïtat, del noucentisme
musical més enllà de la vigència d’aquest moviment, del noucentis-
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me com a actitud creativa. Un cert programatisme en la composició
ens porta a imaginar un escenari medieval, amb motius contrastants
que desvetllen la imaginació de l’oient. Com sempre en Oltra, l’escriptura és pròpia d’un mestre, d’un músic que domina l’ofici, impecable.
El Poema romàntic de Joan Lamote de Grignon palesa tot això que
anem dient alhora que presenta, com és característic en el seu autor, un volgut vincle amb el romanticisme. El compositor va ser un
wagnerià apassionat – fins i tot posà el nom del seu heroi musical,
Ricard, al seu fill, també compositor destacable – i això és perceptible en el seu estil, una mena de síntesi entre modernisme i noucentisme, entre wagnerianisme i neoclassicisme, tot plegat, però, molt
personal. Poema romàntic, per a baríton i orquestra en la seva versió
original, ha estat objecte recentment d’una revisió i d’una acurada
edició a càrrec de Carles Gumí.
La Cantata de Randa és una composició molt recent de Salvador
Brotons per a narrador, soprano, baríton, cor mixt i orquestra – també hi ha versió per a banda – escrita per commemorar els set-cents
anys de la mort de Ramon Llull. Basada en un llibret de Neus Dalmau que és un recorregut per la vida i obra de Llull – inclosos textos
d’altres autors com Joan Alcover – la música incorpora melodies del
temps de Llull – i altres com el Cant de la Sibil·la i algunes melodies
populars, també altres procedents del Llibre vermell – i així adquireix un marcat caràcter medieval.

Estrena de ‘Cantata de Randa’ al Palau de la Música - 28 de gener de 2017
Fotografia: Antoni Bofill
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Dates històriques rellevants
entre el 1750 i l’11 d’octubre de 2017
1740-1786
1756-1763
1772
1775-1783
1776
1780-1789
1782-1783
1789
1792
1793
1794
1800
1803
1808-1814
1810
1811
1812-1814
1815
1816
1818
1819
1821
1831
1834
1848
1859-1860
1865
1867
1868
1869
1871-1878
1873-1874
1898
1902-1931
1909
1914
1914-1925
1923

Frederic II converteix Prússia
en una gran potència.
Guerra dels set anys.
Primer repartiment de Polònia
(Àustria, Prússia i Rússia).
Guerra d’independència EEUU.
Proclamació independència EEUU.
Crisi econòmica i social a França.
Reconeixement independència
EEUU per Gran Bretanya.
Revolució Francesa. Presa Bastilla.
Declaració dels drets de l’home.
França declara la guerra a Àustria.
Execució de Lluís XVI a França.
Abolició de l’esclavitud
a les colònies Franceses.
Marengo. Napoleó venç als austríacs.
Creació de la confederació Helvètica.
Guerra independència espanyola.
Matrimoni de Napoleó
amb Maria Lluïsa d’Àustria.
Independència de Paraguai.
Independència de Veneçuela.
Catalunya forma part de França.
Waterloo: derrota de Napoleó.
9 d’abril, independència d’Argentina.
5 d’abril, independència de Xile.
17 de desembre, constitució
de la república de la Gran Colòmbia.
Espanya ven Florida als EEUU.
Independència de Mèxic.
Mazzini funda la Jove Itàlia.
Abolició d’esclavitud
a les colònies britàniques.
Revolució liberal a Viena i Berlín.
Guerra d’Àfrica.
Campanya de Prim a Marroc.
Abolició d’esclavitud als EEUU.
Creació de l’Imperi Austrohongarès.
Enderrocament d’Isabel II d’Espanya.
Prim president del Govern.
Alçament federal a Espanya.
Segon Reich (Imperi alemany).
Primera república espanyola.
Cuba s’independitza d’Espanya.
Regnat d’Alfons XIII d’Espanya.
Setmana tràgica a Catalunya.
Declaracions de guerra.
Alemanya envaeix Bèlgica...
Mancomunitat de Catalunya.
Cop d’estat de Primo de Rivera.

1918
1919
1920
1931
1932-1938
1936
1939
1940
1945

1949
1957
1961
1968
1973
1975
1977
1979
1980
1989
1990
1991

1992
1993
1995
2002
2006
2010
2013
2017

Armisticis entre aliats
i potències centrals.
Tractat de Versalles.
Creació de la Societat de Nacions.
Segona república d’Espanya.
Reinstauració de la Generalitat
de Catalunya.
Estatut d’autonomia de Catalunya.
Proclamació de l’Eix Roma-Berlín.
Revolta militar contra la República.
Fi de la guerra civil espanyola.
Victòria Franquista.
Declaracions de Guerra a Europa.
Alemanya envaeix Dinamarca,
Noruega, Països Baixos,
Bèlgica i Luxemburg.
Capitulació d’Alemanya a Reims.
Proclamació de la independència
d’Àustria.
Fundació de l’O.N.U.
Creació de l’O.T.A.N.
Tractats de Roma: C.E.E.
Construcció del mur de Berlín.
Maig francès: moviment contestatari.
E.T.A. assassina a Carrero Blanco.
Mort de Franco; Juan Carlos I Rei.
Restabliment de la Generalitat
de Catalunya.
Estatuts d’autonomia,
Catalunya i País Basc.
Referèndum d’autodeterminació
al Quebec.
Enderroc del mur de Berlín.
Reunificació d’Alemanya.
Independència de Geòrgia,
Eslovènia, Macedònia, Croàcia,
Bòsnia-Hercegovina, Estònia,
Letònia, Lituània, Ucraïna,
Bielorússia, Moldàvia.
Dissolució de la Unió Soviètica.
Tractat de Maastricht.
Institució U.E.
Naixement del mercat únic Europeu.
Quebec, segon referèndum
d’autodeterminació.
Creació del Tribunal.
Penal Internacional.
L’Euro, moneda de curs legal U.E.
Independència de Montenegro.
Retallada de l’Estatut de Catalunya.
Via Catalana reivindicativa.
1 d’octubre, referèndum
d’autodeterminació de Catalunya.

Els darrers 250 anys estan molt marcats per les guerres. Cal que això canviï.
Confiem que la música contribueixi a un futur en pau.

