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CANÇONS DE LA RODA DEL TEMPS

Cançó de la plenitud del matí

Llum de retorn de barca:
la solitud guanyada.
A l'or caminat del dia,
llum de retorn de barca.

Sóc. I en un lleu, benigne
hàlit de vida d'aire,
per mar i somnis duia
la solitud guanyada.

Cançó de la vinguda de la tarda

Una a una,
en els meus ulls ordeno
les vides conegudes.

Casa, carena, barca,
ample respir de l'aigua,
clara rosa. Amb paraules
sempre noves vestia
la tarda ja nascuda.

La nua tarda,
que de la llum sortia
al mar i a la muntanya.

Cançó de la mort callada

Pregunten: «Et lamentes,
quan t'és donat el càntic?
Nosaltres acceptem
aquesta mort callada.
Humilment estimem
la nostra mort.»

Rellotge: rosa, sorra,
rosa, desert. Després?
Por del perdut que mira
la claror de ponent.

Mur de la nit: a penes
la remor d'unes ales
enllà de l'aire, somni
ja presoner. Camino
seguit de prop per passos
en la neu.

I sento com la muda
mort dels homes s'emporta
el meu do de paraules:
esdevé pur silenci
el meu dolor.



Just abans de laudes

Benignament sóc ara guiat
enllà del vell origen de les aigües,
on ja no sento la contínua font.
Quan els purs llavis reposin, cansats
de la vigília del tercer nocturn,
començarà l'ocell la clarosa lloança.
Jo, que moro i sé
la solitud del mur i el caminant,
et demano que em recordis avui,
mentre te'n vas amb les sagrades hores.

Salvador Espriu

L'ALTA NAIXENÇA DEL REI EN JAUME

/ Introducció i Lletania

Noble ciutat de Montpeller,
com ton Consell cap no ho seria...
No hi ha dins ell un pec gormand,
ni un cor defès de valentia.
El teu Consell vol un Senyor.
A qui el demanaria?
Al llir, topazi traluzent,
gemma i espill, astre del dia.
Torre d'Ivori i Casa d'Or,
Dona Santa Maria.
Sonen les clotxes al cloquer,
i tota l'església s'esclaria,
que els canelobres són ardents
i en tot esguard la fe esplendía.
Oren prelats, oren ric-homs,
gent de cavalleria,
oren els clergues i els manants
dames d'un alt paratge,
oren els vells amb els infants,
i tot el beguinatge,
i dones d'ordre en munió,
i homes de religió,
viudes ploroses, malanants
qui han de captar per tota via
i donzelletes no sabent
com el miracle esdevindria.
Preguem set dies i set nits.



// Divino

Per set joies, oh Maria,
que en aquest món heu gojat,
doneu-nos una alegria;
Verge, exaudiu-nos si us és grat.
Nostra Dona de les Taules,
Vós que sou del món consol,
escolteu-nos tres paraules;
doneu remei al nostre dol.
Vós que fóreu Mare pia
d'un fill Redemptor del món,
doneu-nos una alegria
doneu florida al nostre born.

/// FoUia

Si el vostre enuig l'amor defuig, oleta!
quan no és amor defesa, olà!
Si de la reina feu rebuig, oleta!
cercant una altra boca encesa, olà!
aquesta nit haureu al llit,
la vostra enamorada:
Fins avui se us ha escondit,
de dubte embolcallada.
Deia aixi al rei el cavaller

que amb el Consell de Montpeller
havia fet conversa;
i el rei ja veia un cos d'abril
i una cabellera gentil
entre sos dits dispersa.
I aquella nit fou ordenat
que en aquell llit (que imaginava de pecat
el rei roent, esmaperdut)
la reina hi fos,
la clara dona de virtut
amb llavi mut,
i embolcallant el cap,
tan ros de tenebrós.

IV Passacaglia

Són dotze cònsols al Palau
mentre és el Rei amb la Regina.
Són dotze cònsols aplegats
mantenedors de llibertats.
Cadascti s'estira i mai somriu;
en llurs mantells passen drapats
de fulla morta o vell caliu.
Vénen darrera d'ells,
triats en els castells
o en les botigues tenebroses,
dotze burgesos i senyors
de menes poderoses.



hòmens notables de consell,
passa solemne i gris cabell.
Hi ha dotze dames molt galants,
amb una pau serena;
fan uns sospirs dolços i blans
de la tendresa que els emplena.
Dotz'e donzelles van seguint
amb la mirada empegueïda,
i cadascuna és bella;
la més ardida
no gosa alçar la cella.
Hi ha dos notaris,
negre vellut de gravetat,
l'oficial
episcopal
amb dos canonges al costat,
i en seguiment, quatre hòmens d'ordre
que mig amaguen llur posat
molt taciturns de santedat.

V Coral

Tots s'agenollen lentament:
du cadascú son ciri ardent.
—Fem ara, doncs, oració—,
diu un canonge amb veu pausada.
—Que la folgança que hem parada
ens sigui causa de perdó.
Preguem, que l'hora és arribada,
com diu el Llibre del Senyor:
«Cau la rosada
en la blancura del velló»—.
Amén.

JOSEP CARNER
«La malvestat d'Oriana»
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J V
Ramon Carnicer:

L'OBERTURA D'«IL BARBIERE Dl SIVIGLIA»

Ramon Carnicer va néixer a Tàrrega el 1879. Inicià ejs estudis
musicals a la seva ciutat natal i després els va continuar a la Ca¬
tedral de la Seu d'Urgell, on a més de participar com a nen can¬
tor en el cor, als quinze anys era nomenat organista suplent. El
1806 es trasllada a Barcelona i quan les tropes napoleòniques ocu¬

pen la ciutat dos anys després, Carnicer marxa a Maó i s'hi esta¬
bleix com a mestre de música i organista del famós orgue de la
Catedral. En tornar a Barcelona cap a l'any 1814, el general Cas¬
taños —aleshores capità general de Catalunya— acabava d'or¬
ganitzar el Teatre de la Santa Creu en una societat per accions
amb la intenció d'afavorir la introducció de l'òpera italiana a la
nostra ciutat i per aquest motiu va encomanar al jove Ramon
Carnicer la missió de reclutar a Itàlia una companyia de cantants
i d'instrumentistes amb la qual poder endagar la propera tem¬
porada operística. D'aquesta manera l'activitat del músic s'anà
vinculant progressivament al Teatre de la Santa Creu fins a ser-
ne director musical (1816) i fou precisament en l'acompliment
d'una de les tantes obligacions que comportava aquell càrrec, que
nasqué l'obertura d'«11 Barbiere di Siviglia». En. efecte, després
del fracàs de l'estrena de la primera versió de l'obra, Rossini ha¬
via fet desaparèixer l'obertura original, de tema andalusista,
substituint-la per la que avui tots coneixem, manllevada de la
d'una obra anterior del propi compositor: «Aureliano in Palmi¬
ra» (1813). Ara bé, a causa d'aquesta sèrie de circumstàncies, el
material d'«11 Barbiere» que arribà a Barcelona per a l'immi¬
nent estrena, ho havia fet sense cap mena d'obertura per la qual
cosa Carnicer es veié en la necessitat urgent d'escriure-li'n algu¬
na, i així es presentà l'obra al públic el 16 de juliol de 1816.

L'obertura, dominada per una característica tarantel·la no menys

captivadora pel seu deix d'ingènua feixuguesa, es troba de ple
dins el més autèntic esperit rossinià, fins el punt de merèixer, se¬

gons sembla, l'aprovació i l'elogi del compositor italià.

En l'important article de Rosend Elates aparegut a les planes de
«Mirador» el 9 de juliol de 1931, en què anuncia la constitució
del C.l.C. (Compositors Independents Catalans), i després d'es¬
pecificar les característiques innegables que diferencien a cadas¬
cun dels components del grup, el crític intenta de definir allò que
hi ha de comú en tots ells i ens diu: «... de totes maneres en C.l.C.
hi ha dos eorrents que hi treballen per sota: la de l'art popular,
i la de l'art savi: el «charme», la «tècnica». Tots els compositors

Ricard Lamote de Grignon:
«FACÈCIA»
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J V

que formen l'agrupació participen d'aquests principis. Ara que
ia dosi en què es troben i'un i i'aitre varien moit segons de qui
es-tracti...». Doncs bé, fou dins d'aquest ambient engrescador,
participant d'uns principis estètics que semblaven esdevenir més
forts en ésser compartits, que Ricard Lamote de Grignon gestà
ei seu poema simfònic «Facècia», obra moit treballada i de lenta
elaboració que va ser enllestida tres dies abans que esclatés ia
Guerra Civil i a la quai se li va atorgar ei «Premi Juli Carreta»
(1938) convocat per ia Generalitat de Catalunya.

Aquí l'element popular de què parlava Liâtes es limita al tema
extret d'una cançó d'infants empordanesa. Tota la resta és «art
savi», treball dens i concentrat que si s'endinsa en la tradició es¬
tètica teutona del poematisme simfònic no és només per una qües¬
tió d'afinitats electives —cosa que efectivament és certa—, sinó
també per demostrar i demosfrar-se a si mateix el músic, el do¬
mini absolut d'uns procediments tècnics i expressius que repre¬
senten la confirmació de mestria en l'art musical. És per això que
en començar a sentir l'obra percebem ràpidament, més enllà de
tot allò que se'ns diu, el tarannà joiós, la disposició anímica exul¬
tant del seu artífex satisfet en el progressiu assoliment de l'ideal
noucentista de l'«obra ben feta». Una mostra d'aquest virtuosis¬
me, assenyalat per Liâtes, i que ens passaria fàcilment per alt si
no ens hi fixàvem amb molta atenció —aquest coqueteig d'ésser
virtuós fent veure que no se'n és, és un gest típic del noucents—,
ens el dóna el començament mateix on en forma acróstica, pos¬
sible només en el sistema de denominació alfabètica de les notes

emprat al centre d'Europa, apareix el títol de la composició: la
primera veu dels acords inicials del metall dibuixa una petita me¬
lodia (Fa, La, Do, Mi, Do diesi. La) que traduïda a l'alfabet mu¬
sical ens dóna «F, A, C, E, C(i), A», i la mateixa melodia, exe¬
cutada per les quatre trompes en el seu registre agut, segella el
final de la partitura.

Després dels acords inicials sentim el tema que constituirà l'enfi¬
lall identificatiu que ens menarà a través de totes les seves infini¬
tes variacions. El fet de presentar-lo de bell antuvi en forma fu¬
gada ja ens alerta de la necessistat de retenir-lo en la memòria
i ens predisposa al seu seguiment al llarg i a l'ample de tot el dis¬
curs musical; el músic el sometrà a totes les tècniques habituals
de la forma de la «variació»: ampliació, disminució, retrograda-
ció, inversió, comentari, serà a la vegada subjecte i contra-subjecte
dels moments fugats, etc. I no solament això sinó que el compo¬
sitor el revestirà de formes expressives diferents: esdevindrà te¬
ma líric, o humorístic, adoptarà un aire de marxa o fins i tot de
vals. Tot això i més, fa d'aquesta peça una obra important en la
història de la música catalana del segle XX.
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J V
Romà All's;

«CANÇONS DE LA RODA DEL TEMPS»

Romà Alls, nascut a Ciutat de Mallorca el 1931, va fer els seus

estudis musicals al Conservatori Municipal de Barcelona on tin¬
gué de professors, entre d'altres, Joaquim Zamacois i Eduard Tol¬
drà. Actualment és professor de composició al Real Conservato¬
rio de Madrid, catedràtic de contrapunt i fuga a Sevilla i asses¬

sor, a Madrid, de la Direcció General de la Música. Ha compost
música també per a la ràdio, el cinema i la televisió, i ha rebut
nombrosos premis. Alís porta escrites fins ara una gran quanti¬
tat d'obres que atenyen tots els diferents gèneres i formes musi¬
cals. Cal destacar d'entre elles: «Variaciones breves» (1962); «Sim-
fonietta» (1964); «Poemas de la Baja Andalucía» (1968) per a
piano; «El somni» (1972) per a veu i conjunt; «Maria de Mag¬
dala» (1979) per a veu i conjunt i «Els salms còsmics» per a cor
i gran orquestra, que encara no s'ha interpretat mai.

Les «Cançons de la roda del temps» sobre el recull de poemes
del mateix títol de Salvador Espriu, daten de 1982 i varen ser es¬

trenades, encara que no íntegrament, a Oviedo el 12 d'abril de
1985. La sèrie d'aquestes dotze cançons que formen la segona
part del llibre «El caminant i el mur» (1954) de Salvador Espriu
han tingut un fort ascendent entre els músics dels Països Cata¬
nas, i així, juntament amb la versió que d'elles ens n'ha fet Ro¬
mà Alís, podríem recordar aquí les que realitzaren amb anterio¬
ritat músics com Manuel Valls o Raimon, qui ha estat potser el
que ha fet arribar aquestes cançons a un públic més majoritari.

Alís ha concebut la seva partitura com una unitat orgànica o mi¬
llor dit, com una cinta contínua en la qual cada peça, ultra el
significat que li és propi, es troba enriquida i depassada pel re¬
cord de tot allò que hem anat sentint abans i que servem acumu-
lativament en la memòria, per fer més aclaridor el present i menys

contingent, si pot ser, el futur de «la mort resplendent» en pa¬
raules de Salvador Espriu. El músic ha disposat de tal manera
l'estructura a fi que aquest abassegament ens sigui possible i no
hi hagi res que ens en distregui: ni moviments contrastants ni ex¬

perimentacions formals de cap mena enterboleixen el suport me¬
lòdic de la paraula que plana sobirana per sobre d'una harmo¬
nia cromàtica en la línia de la més autèntica tradició neoromàn-
tica. Els acords a vegades perden la seva verticalitat, tot decantant-
se com en Mahler o Strauss, i llavors es despleguen dolçament
en les cordes amb contratemes imitatius que omplen els espais
buits entre els versos. La melodia esdevé especialment emotiva
en les progressions ascendents de les petites fórmules motíviques
que repeteixen amb insistència un mateix mot, o en la bellíssima
monodia que trobem en la «Cançó de la mort callada» en què
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J V
sembla que Alls s'hagi inspirat en ei famós «cant de la Sibil·la»
de Mallorca per a posar en boca dels morts llur silenciosa
resignació:

Robert Gerhard:
«L'ALTA NAIXENÇA DEL REI EN JAUME»

Després de quasi cinc anys al costat d'Arnold Schònberg primer
a Viena i més endavant a Berlín, Gerhard torna a Barcelona l'any
1929 i s'integra de ple com a crític, musicòleg, professor i com¬

positor en la vida cultural de la nostra ciutat. Les obres d'aquest
període, que s'estén fins a finalitzada la Guerra, i entre les quals
trobem «L'alta naixença del Rei En Jaume» (1932), es caracterit¬
zen per l'original manera d'encarar-se i d'incidir en la tradició
de la música catalana a través de tot el bagatge de coneixements
tècnics i estètics de primer ordre adquirits sota el mestratge di¬
recte d'un dels homes —i també un dels cenacles— més relevants
en la música europea d'aquells moments. Caldria estudiar amb
deteniment —és una cosa que encara ningú no ha fet— aquest
moment dolç de la producció de Robert Gerhard, on la influèn¬
cia subliminal de la nova escriptura, que es deixa entreveure so¬
bretot en la claredat del disseny estructural, no va fer mai desa¬
parèixer la voluntat de seguir avançant pels camins d'una pro¬

posta col·lectiva, que no era altra que la definició d'una música
que essent específicament catalana fos a la vegada moderna i
cosmopolita.

«L'alta naixença del Rei En Jaume» és una breu cantata per a

soprano, baríton, cor i orquestra, basada en el romanç històric
medievalitzant escrit per Josep Carner que, en qualitat d'«exem-
pli» o apòleg va incloure en la seva novel·la «La malvestafd'Oria-
na». Va ser el propi Carner qui va proposar a Gerhard que mu¬

siqués el poema 1 per tal motiu va preparar-ne una adaptació di¬
vidida en cinc moviments: I Introducció i Lletania, II Divino,
III Follia, IV Passacaglia i V Coral, que són les seccions de què
consta la partitura. Aquesta va ser acabada l'any 32 i a l'any se¬

güent se n'interpretaren tan sols les dues últimes parts dins del
Festival de la S.I.M.C. a Amsterdam dirigides per l'autor.

«Nosaltres acceptem
aquesta mort callada.
Humilment estimem
la nostra mort.»
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Canacronisme calculat, el pastitx i la finor irònica amb què Carner
va confegir el seu poema, tenen un reflex fidel en la manera com
Gerhard sap fondre sàviament els fragments de monodia popu¬

lar, escrits «more moedievale», amb aquells altres totalment de-
seixits de la tonalitat clàssica.

L'obra s'inicia amb una petita introducció en la qual la flauta
ens avança un tema sever d'àmbit de quinta que més endavant,
en el «Divino», constituirà la base de tota la intervenció de la
soprano. La «Lletania» està concebuda com un recitatiu coral
sobre notes repetides amb cesures respiratòries que, en finalitzar
cada verset, fa una característica cadència melòdica que moltes
vegades serà tractada per moviment contrari. La simultaneïtat
de la recitació entonada amb la simplement parlada, així com
les sèries paral·leles d'acords tríades, creen amb les seves resso¬
nàncies un efecte d'il·lusió espaial semblant al que tenim quan
sentim cantar dins de les naus reverberants d'una catedral. A la
«Divino», concebuda en forma antifonal entre soprano i cor, se¬

gueix la secció central de la partitura: «Follia», més moguda i
marcada rítmicament com correspon al moment de màxima ten¬
sió de l'obra, el qual ve senyalat per la intervenció solista del ba¬
ríton que, amb to viu i decidit, tradueix l'estat anímic del cava¬
ller encarregat de dur a terme tota la trama gestada a fi d'em-
baucar el rei. Després del to distès de l'andante de la «Passaca-
glia» de la IV secció, un «Coral», pensat en forma contrapuntís-
tica i imitativa a partir d'un tema de notes esparses de la sèrie
cromàtica, posa punt i final a la composició.

«Impressions camperoles» va ser escrita per a cobla i obtingué
el Premi «Sant Jordi del Foment de la Sardana» el 1926. La ver¬

sió orquestral la realitzà el propi compositor un any més tard.
Aquesta obra s'inscriu de ple —juntament amb d'altres de sem¬
blants com són les «Danses de Vilanova» o «La maledicció del

Comte Arnau» d'Eduard Toldrà— dins dels esforços duts a ter¬
me des de la tribuna d' «El Eoment de la Sardana» tan per am¬
pliar l'efectivitat de la cobla més enllà dels estrets límits sarda¬
nístics, com per convertir la pròpia forma de la dansa per ex¬
cel·lència de Catalunya en gènere concertístic desvinculat del ball
tot adaptant-lo a les exigències de l'orquestra simfònica, sense

perdre, però, la seva essencial fesomia.

«Impressions camperoles» respon de manera escaient a ambdós
reptes. La partitura consta de cinc parts que podem resumir breu¬
ment: a «Albada» l'esbós d'una melodia sentida per la flauta

Joaquim Serra:
«IMPRESSIONS CAMPEROLES»
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s'anirà perfilant en les seves successives aparicions en el violí pri¬
mer, i després en el corn anglès; acte seguit entrem en una secció
més viva contrastada pels contratemps rítmics on un segon tema
evolucionarà en el registre de les cordes. Un final «majestuós»
que amplifica els valors de la segona melodia posa punt i final
al primer mímero de la sèrie. El caràcter jogasser de «Mainada
jugant» es fa palès des del primer moment en la divertida caigu¬
da cromàtica dels primers compassos introductoris; després d'una
cadència autèntica a Do (tonalitat fonamental), dos temes suc¬

cessius, el primer que serà el prevalent i un altre de lliure de caire
improvisat, omplen la resta. «Sota els pins» significa l'entrada
en un ambient de repòs ben diferent al manifestat fins ara. Per
fer més evident el contrast, el mtísic utilitza ara una tonalitat més
enfosquida (Fa) en relació a la de Do emprada en els números
anteriors. És aquesta una deliciosa pàgina impressionista, un
autèntic retaule «naïf» des de la perspectiva d'un cos mig endor¬
miscat que, sota l'ombra prima dels pins, percep la remor del camp
circundant. Aquí el músic aconsegueix un magnífic efecte en la
utilització expressiva del «mordent», en el disseny «ostinato» del
pedal i en la explotació dels recursos ornitològics amb què compta
el flautí. En «La vall dels ecos» un breu motiu, semblant al re¬

clam dels corns de caça, caracteritzat pel salt de quinta, és expo¬
sat a la vegada per totes les veus, i immediatament repetit en sor¬
dina per les trompetes que, en fan un ressò allunyat. L'evolució
del motiu anirà sempre acompanyada, com una ombra fidel i in¬
separable, de la seva repetició i quan el tema adopti una forma
melòdica, l'eco serà bastit en forma de «canon» en estret. El da¬
rrer número de la sèrie —«Festa»— és el més llarg i el que més
s'acosta a l'aire de dansa. Musicalment és potser també el més
treballat tant per la riquesa rítmica com per l'interessant movi¬
ment a què estan sotmeses totes les veus. L'entrada del segon te¬
ma en l'oboè, amb l'enlentiment que suposa l'adopció d'un nou
metre rítmic, i amb el contratema que actua per dessota en les
violes, així com el contrapunt final en què oïm, en una recapitu¬
lació final, les dues melodies principals, són alguns dels fets que
demostren la gran qualitat d'aquesta última part de l'obra.

Cèsar Calmell

r



El lloc més escaient per a la
recerca d'antiguitats

ELENA CORDOBA

ANTIGUITATS

RÂPIFOINES «

Enric Granados, 147
BARCELONA



J V

ORQUESTRA DE LA CIUTAT
DE BARCELONA

La història contemporània de l'orquestra comença el 6 d'octu¬
bre de 1967 quan Antoni Ros-Marbà empunyà la batuta com a
director titular de la recentment creada Orquestra Ciutat de Bar¬
celona, en el concert de presentació celebrat al Palau de la Músi¬
ca Catalana, i dins del marc del Vè Festival Internacional de Mú¬
sica. Fleretà aleshores Ros-Marbà una formació mixta nodrida
d'elements joves i entusiastes i d'altres professors veterans amb
la llarga experiència dels grans èxits obtinguts per l'antiga Or¬
questra Municipal que formà i dirigí l'inoblidable mestre Eduard
Toldrà basada en la labor de les etapes simfòniques anteriors por¬
tades a terme per Pau Casals, amb l'Orquestra Pau Casals, i Joan
Lamote de Grignon amb l'Orquestra Simfònica.

Més de vuit-cents concerts, en els quals han participat primerís-
simes figures dins el camp de la direcció, així com famosos solis¬
tes, configuren la tasca de l'Orquestra de la Ciutat de Barcelona
que, si arribà a la seva maduresa en l'etapa de Ros-Marbà, assis¬
tida en la subdirecció per Fafael Ferrer, obtingué nou impuls des¬
prés del nomenament com a titular del mestre Salvador Mas, que
es presentà oficialment l'onze de novembre de 1978 al Palau de
la Música Catalana i la va dirigir fins la temporada 1980-81.

El mestre Ros-Marbà començà una nova etapa com a titular de
l'Orquestra amb l'entusiasme que el caracteritza per portar a ter¬
me una reestructuració important i gradual qije durà l'orquestra
a mantenir i a millorar el gran nivell artístic assolit.

Els èxits no es limiten al marc de la ciutat de Barcelona, ans també
en actuacions que ha desenvolupat en diverses ciutats catalanes,
espanyoles i estrangeres, així com en les seves gravacions.

L'Orquestra de la Ciutat de Barcelona és un ésser viu i canviant
que es forja en cada nova audició i que atresora els valors cultu¬
rals que li saben transmetre els mestres que la dirigeixen.

A r
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ENRIQUETA TARRÉS

Enriqueta Tarrés nasqué a Barcelona. Estudià piano al Conser¬
vatori Superior de Mtísica i aviat destacà per la qualitat de la
seva veu. Obtingué diverses beques i el Premi al Concurs Inter¬
nacional de Tolosa de Llenguadoc que li havia de permetre d'es¬
tudiar a França i a Itàlia.

El seu debut operístic fou la Leonora de «II Trovatore». Després
del seu primer contracte amb el Gran Teatre del Liceu fou con¬

tractada per la Deutsche Oper amb Rhein de Düsseldorf i poste¬
riorment per l'Òpera de l'Estat d'Hamburg.
Durant els darrers anys s'ha fet un gran nom com a cantant d'ora¬
toris i concerts, havent actuat sota la direcció de Rudolf Kempe,
Mario Rossi, Ferdinand Leitner, Rafael Frühbeck de Burgos, etc.
Les seves darreres actuacions són la «Missa Solemnis» de Beet¬
hoven al Festival d'Estrasburg, el «Requiem» de Verdi a Munic,
la «Vida Breve» de Manuel de Falla a Praga, Londres i Filadèl¬
fia, la «Missa Glagolítica» de Janaceck amb l'Orquestra del Con-
certgebouw d'Amsterdam, la «Novena Simfonia» de Beethoven
amb r Orquestra del Gewandhaus de Leipzig, «Romeo i Julieta»
de Gounod amb la Residentie de La Haya i «Romeo i Julieta»
de Txaikovski a Itàlia sota la direcció de Yuri Ahronpvitch. Inau¬
gurà la temporada de la RAI amb 1' «Stabat Mater» de Rossini.
Participà, així mateix, en l'enregistrament de l'wAtlàntida» de
Manuel de Falla (FMI).

El 1981 estrenà a Colònia l'òpera «Celos aun del aire matan» de
Juan Hidalgo sobre el text de Calderón de la Barca, així com
«Curro Vargas» al Teatre de La Zarzuela de Madrid.

El 1984 estrenà a Barcelona l'òpera de Xavier Benguerel «Spleen»
que ha interpretat posteriorment en diverses ocasions i enregis¬
trat fa poc.
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ENRIC SERRA

Baríton català, nascut a Barcelona. Realitzà els estudis de cant
amb les professores Eisa Scampini i Maria Valls, i els continuà
més tard amb Carme Bracons de Colomer.

El 1969 guanyà el primer premi del Concurs d'Interpretació de
Ràdio Nacional d'Espanya, i d'aleshores ençà inicià una brillant
carrera professional que el converti en un col·laborador sòlid de
les temporades del Gran Teatre del Liceu, amb un gran nombre
de papers destacats, dels quals sobresurten el de Scarpia en «Tos¬
ca», de Puccini, d' Enrico de la «Lucia di Lammermoor», de Do¬
nizetti, de Belcore de «L'elisir d'amore», de Donizetti, el de Tad-
deo de «L'italiana in Algeri», de Rossini (una de les seves màxi¬
mes creacions del repertori buffo), el de Marcello de «La bohè¬
me», de Puccini, el de Ford de «Falstaff», i molts altres fins a

completar ben bé una trentena de títols.

Ha participat en pràcticament tots els festivals i temporades d'òpe¬
ra que s'organitzen a d'altres ciutats espanyoles; al Teatro Real
de Madrid ha cantat òperes en forma de concert com «La vida
breve», de Falla, «La damnation de Faust», de Berlioz, etc. i ha
intervingut en el Festival de Granada amb l'Orquestra Nacional.
Ha actuat repetidament en concerts al Palau de la Mtrsica Cata¬
lana, on ha interpretat també papers en òperes com «Tristany i
Isolda», «El giravolt de maig» i «II campanello», de Donizetti,
etc. Aquesta darrera producció i altres de l'Òpera de Cambra de
Catalunya les ha cantades també en altres poblaciòns catalanes.

Ha actuat sovint a l'estranger: al Royal Festival Hall, de Lon¬
dres; a la RAI, de Roma; a la Brucknerhaus, de Linz, Àustria;
a la Salle Pleyel i a l'ORTF, de Paris; i a les temporades d'òpera
de Niça, Nimes, Toulon, Tours, Colònia, Bogotà, Caracas, etc.
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COR SANT ESTEVE, DE VILA-SECA I SALOU

El formen quaranta noies de catorze a vint-i-un anys, alumnes
del Conservatori Professional de Música de Vila-Seca i Salou (Ta¬
rragona). Aquest Conservatori, abans Escola de Música, s'ende¬
gà l'any 1974 i de llavors ençà la seva trajectòria de treball peda¬
gògic i musical s'ha recolzat en l'esperit del compositor i peda¬
gog hongarès Zoltan Kodàly, així com en d'altres tècniques
d'avantguarda gràcies a les quals els nens assimilen més ràpida¬
ment el fenomen musical quant a la tècnica, la sensibilitat, i el
millor coneixement de les possibilitats de qualsevol instrument.

Aquest és el resultat obtingut després de diversos anys d'investi¬
gació fins a assolir una adaptació del que en principi fou pensat
per a nens hongaresos, sota un caire folklòric, a la psicologia del
nen mediterrani i del seu folklore, fonamentalment el de Cata¬
lunya.

Més de dos mil nens gaudeixen gratuïtament d'aquest singular
sistema al Conservatori de Vila-Seca i Salou el qual rep amb fre¬
qüència la visita de nombrosos pedagogs i musicòlegs de dins
i fora del nostre país, per tal de conèixer i aprofundir aquesta
extraordinària realitat que simplifica tant el problema de l'apre¬
nentatge musical.

El Cor Sant Esteve obtingué el Primer Premi de Corals JuVenils
de RTVE (1975). Representà Espanya al Congrés Mundial de Pe¬
dagogia Musical de la UNESCO, al Canadà. Ela efectuat nom¬
broses gires: França, Alemanya, Itàlia (Primer premi de cant gre¬
gorià a Arezzo), Bèlgica, Mèxic (18 concerts). Ha actuat, també,
a Tolosa, on obtingué el primer premi de cançó folklòrica i el
segon de polifonia. A Catalunya, ha actuat en diverses ocasions
al Palau de la Música Catalana i a nombrosos festivals. El Cor
Sant Esteve, en resum, és una de les realitats més representatives
del Conervatori de Vila-Seca i Salou i gaudeix d'un gran prestigi
en diversos àmbits internacionals.
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Àngel Recasens, director del Cor Sant Esteve va néixer a Cam¬
brils (Tarragona). Als sis anys va rebre les primeres lliçons de mú¬
sica (cant i piano) del seu oncle, el tenor Salvador Recasens, i
als deu anys ingressà a l'Escolania de Montserrat on va adquirir
una sòlida educació musical.

Continuà els seus estudis al Conservatori del Liceu de Barcelo¬
na, on obtingué el Diploma en piano, orgue i direcció coral. De
llavors ençà la seva carrera musical s'ha centralitzat en les tas¬

ques de direcció coral, l'orgue i la pedagogia musical. Constant
investigador i analista, ha participat en nombrosos cursos
internacionals.

Avui és considerat com un dels millors directors corals del país
i gran especialista en pedagogia musical, reconegut principalment
pels resultats obtinguts al Conservatori Professional de Música
de Vila-Seca i Salou.

Ha estat invitat per impartir cursos de pedagogia musical a Pa¬
rís (La Sorbonne), Veneçuela, Mèxic (UNAM) i Alemanya
Federal.
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CORAL ANTICS ESCOLANS DE MONTSERRAT

La Coral Antics Escolans de Montserrat, fou fundada per Leo
Massó l'any 1948. Des de llavors, ha prestat sempre un màxim
interès al cultiu de la música religiosa (polifònica i gregoriana)
i del cant litúrgic.

Ha donat nombroses audicions, tant al nostre país com a l'es¬
tranger. Són de destacar, de forma especial, la sèrie de represen¬
tacions de Teatre Medieval al Tinell de Barcelona («De tribus Ma¬
rine», «De peregrino», «Passió de Barcelona», «Assumptio Ma¬
rine», etc.), la intervenció a la I i V «Setmana de Música Religio¬
sa» (1978, 1982), i la presència reiterada als centres musicals més
importants de França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Suïssa
i Àustria. Les actuacions de la Coral Antics Escolans de Mont¬
serrat han merescut, en tot moment, els elogis de la crítica inter¬
nacional, ratificats amb l'obtenció del segon premi al Concurs
Internacional d'Arezzo (1958).

Col·labora assíduament amb la Capella i l'Escolania de Mont¬
serrat, en gravacions discogràfiques i en audicions en les quals
cal la participació d'un grup vocal de les seves característiques;
en aquest sentit, cal fer un esment particular de les versions de
les «Vespro» de Monteverdi a Lucerna, Friburg, Stuttgart i Bar¬
celona.

Ha col·laborat, en diverses ocasions, amb Joventuts Musicals, amb
l'Orquestra Ciutat de Barcelona («Fidelio» de Beethoven, «Sim¬
fonia núm. 2» de Mahler, «Novena Simfonia» i «Missa Solem-
nis» de Beethoven, «La Creació» de Haydn) i amb el Festival In¬
ternacional de Música de Barcelona.

La Coral Antics Escolans de Montserrat ha efectuat un gran nom¬
bre d'actuacions per ràdio i televisió; igualment importants són
els seus enregistraments, dels quals són exponent brillant la gra-
vació d'obres mossàrabs, gregorianes i del Renaixement («His¬
tòria de la música espanyola», Deutsche Grammophon), cants
mossàrabs (gravació del Ministeri d'Educació i Ciència), músi¬
ca renaixentista (MS, París), etc. L'especialització de la Coral An¬
tics Escolans de Montserrat, dirigida actualment per Joaquim
Garrigosa —unida a la categoria intrínseca dels seus components,
formats tots ells a Montserrat— li confereix un relleu excepcio¬
nal en el panorama de la vida musical catalana.
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JACQUES BOOMER

Va néixer a Barcelona, va estudiar música amb els mestres Joan
Molinari i Ernest Cervera, i, més tard, a Zuric, direcció d'orquestra
amb Hermann Scherchen. Del 50 al 60, a Barcelona, donà nom¬
broses audicions de música contemporània (moltes d'elles al «Jar¬
dí dels Tarongers», del rriecenes barceloní Josep Bartomeu). Fun¬
dà r «Orquestra de Cambra Catalana», que donà concerts a Es¬
panya i l'estranger. Intentà ressuscitar 1'«Orquestra Filharmòni¬
ca de Barcelona».

L'any 1960 fou invitat a Xile. Treballà a Sudamèrica fins al 75,
essent titular de les orquestres nacionals de Xile, dUruguai i el
1970, de la República Argentina. El caos polític l'obligà a aban¬
donar Buenos Aires a finals del 1975.

Com a director invitat ha visitat quasi tots els paissos europeus,
la Unió Soviètica, Estats Units i tots els paissos d'Amèrica del
Sud.

Actualment, alterna els seus concerts amb l'ensenyança de la di¬
recció a Itàlia (Milà i L Aquila) i Espanya (Tolosa), i amb la di¬
recció artística de l'Orquestra Santa Cecilia de Pamplona.
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OBRIM SERENS LA NOSTRA PARLA

OBRIM SERENS LA NOSTRA PARLA
ALS MIL PARLARS DEL MÓN AMIC
AMB LES CLARORS D'UN VERB ANTIC
VORA LA MAR, I AL PEU DELS CIMS
DURS AL TREBALL, PER TERRA ENDINS
SOLQUEM EL PLA QUE VOLEM LLIURE
OBERTS A TOTS, VIURE I CONVIURE.

D'una conversa de Lluís Serrahima
amb J. V. FOIX
29 de maig de 1985



EUROCONCERT

Concert de clausura
de la Temporada 1986

Extraordinari recital del tenor

JOSEP
CARRERAS

VICENZO SCALERA
piano

Amb obres de
G. J. HAHN

FAURÉ
DUPARC

MASSENET
TOSTI

GINASTERA

RESPIGHI
HALFFTER

GUASTAVINO
PUCCINI

Diumenge, 25 de maig 1986 - 21 h.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Barcelona

Localitats a les taquilles del Palau
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