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 Obres de León, Tchaikovsky y Brotons
Salvador Brotons, director.

mocionado estaba Salvador Brotons después de
dirigir la última nota de su
Cantata de Randaen el Auditori de

E

Manacor. Y no era para menos,
todo el público puesto en pie ovacionaba al autor y a los intérpretes
como pocas veces se ha visto. Tanto es así que los bravos y las aclamaciones obligaron a repetir el último movimiento de esa obra que
el compositor y director catalán ha
dedicado a Mallorca utilizando
nuestra figura más universal.
La obra es espléndida, muy
bien construida, llena de guiños y
complicidades que el oyente puede identificar fácilmente como el
Cant de la Sibil·la o el Veni Creator Spiritus, tal vez la más bella de
todas las melodías gregorianas.
Mientras una voz narra y sitúa
históricamente la historia del sabio (de forma muy pedagógica,
por cierto), la orquesta, el coro y

los dos solistas (soprano y barítono) ofrecen una antología de la
música medieval, eso sí, pasada
por un filtro contemporáneo.
Brotons, uno de los grandes
compositores actuales, deja su
huella en esa obra que está destinada a tener un amplio recorrido después de su estreno en Manacor y de su reestreno el próximo sábado en Barcelona.
Los dos solistas (la soprano
Marta Mathéu y el barítono Josep
Ramon-Olivé), sin excepción,
cantaron muy bien sus partes,
nada fáciles por cierto. La rapsoda (la actriz Silvia Bel), con algún
que otro desajuste seguramente
motivado por la escasez de ensayos, con muy buena dicción, hizo
muy entendibles los textos de

Neus Dalmau. El coro, soberbio;
muy delicado en las partes más líricas y lleno de vigor e incluso teatral en los climax, siempre afinado. Así como la Orquestra, que,
una vez más, dio una lección de
buen sonido.
Pero claro, esa Cantata llenaba
la segunda parte de la sesión en la
que tres obras más se ofrecieron
en la primera.
Reflecting Hamlet de David
León, también estreno, abrió el
concierto. Se trata de una partitura en la que el compositor no
pretende explicar la obra de Shakespeare sino que intenta profundizar en la psicología del personaje. Y los consigue. La duda
como motivo de reflexión musical. Obra interesante, muy audible, en la que quizás le falte desarrollar algunos de los temas, eso
sí, muy inspirados, lo que le daría un mayor empaque.

Con La Tempesta y Romeu i
Julieta de Tchaikovsky se llegó
al descanso. Dos composiciones realmente magníficas, la
segunda, sin duda, uno de los
hits del romanticismo. Y aquí,
todo y el conocimiento que tiene de esas obras el director

Los dos solistas, Marta
Mathéu y Josep Ramon-Olivé,
cantaron muy bien sus partes,
nada fáciles, por cierto
(Brotons las dirigió de memoria), se notó, y mucho, la falta de
ensayos. La orquesta hizo una
lectura y poco más de ambas.
Faltaron matices, entonaciones, enlaces entre las frases,
musicalidad en definitiva.
Con todo, pero, una noche para
el recuerdo.
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L’emoció de la música

L

luís Caballeria, director del Conservatori de Música de Girona, ho va dir millor que ningú en la presentació del concert del 75 aniversari de la institució, fa vuit dies, a l’Auditori gironí. Es parla molt de la
filosofia com la disciplina que intenta saber-ho tot. Però només la música arriba al fons de l’ànima i ens
transmet les sensacions més indescriptibles. Segurament és així i la llàstima, al nostre país, és que, fins fa
poc, no s’hi ha donat la importància que mereix, molt
per sota, encara, de la resta d’Europa. En poques setmanes he assistit a diverses manifestacions musicals.
Parlaré de tres. El 20 de gener vaig gaudir de l’estrena
al Palau de la Música de Barcelona –ja per si mateix
un escenari únic– de la Cantata de Randa, dedicada a
Ramon Llull, amb motiu dels 700 anys de la seva
mort, amb música de Salvador Brotons i lletra de
Neus Dalmau. Conec el compositor Brotons dels àmbits sardanístics i de la Banda Municipal barcelonina.
La Neus, per la seva part, és
conciutadana meva. Per tot
Es parla de la plegat, m’atreia la vetllada i
filosofia, però em vaig afegir als lloretencs
que van omplir dos autocars
només la
per anar a la Ciutat Comtal.
música arriba Va valer la pena. A la Neus li
hem d’agrair dues coses. La
al fons de
cura que va posar en la selecció dels textos de Llull i la
l’ànima
part narrativa de la cantata, i
haver tingut la gosadia
d’anar a trobar un dels millors compositors actuals
per aconseguir que hi posés una música excepcional.
La part final de la cantata, per exemple, posa l’emoció
a flor de pell. I veure dirigir l’autor, amb una energia i
una complaença immenses, va ser un autèntic regal
per a tots. Un mes després, el 22 de febrer, vaig estar
entre el públic que va seguir la celebració del 75 aniversari del Conservatori de Girona. Aquí l’emoció la
conferia no solament la música del doble concert, sinó també l’encant de veure tot l’escalat d’alumnes,
des dels més petits, il·lusionadament immersos en
una vetllada que demostrava la seva sensibilitat, la seva vàlua –en el cas dels solistes i elements destacats,
molt notable– i el treball dels seus professors, que
han posat la institució gironina a un nivell digníssim. El
25 de febrer vaig tornar a l’Auditori pel concert dedicat als mestres Francesc Civil (1895-1990), del qual es
presentava un CD amb tretze de les seves obres, i Josep Viader Moliner, del naixement del qual, enguany,
farà cent anys. La Cobla Ciutat de Girona i la “seva”
Polifònica van brodar les interpretacions i ens en vam
anar amb el ressò de La sardana eterna dins les nostres orelles i amb els cors més enlairats que mai.

EDR ENDERROCK

440classica.cat

Text: Helena Morén Alegret | Actualitzat el 31/01/2017

Llarga vida a la Cantata de Randa
El dissabte 28 de gener es va estrenar al Palau de la Música Catalana
El Palau de la Música Catalana va acollir dissabte passat l'estrena de la Cantata de Randa, sobre textos de
Ramon Llull amb llibret a cura de Neus Dalmau i música de Salvador Brotons, que dirigia l'Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, el cor de l'Orfeó Català, la soprano Marta Mathéu, el baríton Josep
Ramon Olivé i fins i tot els moments de narració de la rapsoda i actriu Sílvia Bel.

Cantata de Randa, Palau de la Música Catalana, 28 de gener de 2017 Foto: Antoni Bofill / Palau de la
Música
Amb el públic dempeus i ovacionant l'obra va acabar la Cantata de Randa. Un exultant Salvador Brotons
molt ben acompanyat per tots els músics i la llibretista assegurava, encara entre aplaudiments a dalt de
l'escenari i amb l'emoció de rebre un fort reconeixement del públic, que esperava que a la cantata no li
passés el que sol passar amb les obres musicals contemporànies que s'estrenen un dia i resten en l'oblit i
en un calaix pels segles dels segles.
Aquesta obra parteix d'un autor que potser sí que seria del tot immemorial per part del gran públic, si no
s'haguessin celebrat els 700 anys del filòsof mallorquí universal o l'escola catalana no el tingués encara
com un autor de referència... Per sort el ressò de la seva obra magna perdura i ha ressonat des de l'època
medieval (en "Bruno, Newton, Descartes, Leibnitz..."), i ara pot ferho amb una obra musical digna de la
seva grandesa. L'obra concebuda per a dos narradors (Olivé també fa la veu narrativa de Ramon),

soprano, baríton, cor mixt i orquestra es divideix en nou parts que avancen amb gran lleugeresa tant pel
treball de síntesi del llibret com per l'estructura musical cíclica, amb reaparició de motius transformats.
L'obra inclou recordatoris musicals i literaris a altres obres emblemàtiques com el Cant de la Sibil·la i ús
d'altres melodies tradicionals catalanes.
Si es detallen les nou parts, seguint com a guia l'estudi que en va fer a Sonograma Laura Gené, podrem
corroborar com la primera té records de cant gregorià, del Llibre Vermell de Montserrat, de cançó d'amor
cortès de la Comtessa de dia, d'aires més contemporanis quan els violins toquen ascendents i les trompes
anuncien el naixement de Ramon Llull. La segona avança com el cavalcar d'un cavall i intensifica
dramatisme amb el cor cantant el nom de Ramon com una veu de la consciència al canvi de rumb vital del
filòsof, dels camins de la carn cap als de l'ànima, amb un to litúrgic. La tercera, per tal de narrar les cinc
visions consecutives de Crist que va tenir Llull utilitza un patró de lament i introdueix l'himne de l'Stabat
Mater amb la veu de Marta Mathéu. La quarta part estableix el diàleg entre els tres savis de les tres
religions de l'època (sarraïns, jueus i cristians) amb dues melodies d'aires exòtics i una de cristiana que es
basa en el Polorum Regina d'El Llibre Vermell de Montserrat. A la cinquena part Ramon Llull rep la
Il·luminació i torna a incidir musicalment en l'obra montserratina, en aquest cas amb el Mariam Matrem
Virginem (una peça que, fora de la Cantata de Randa, recentment també s'ha pogut escoltar gràcies als
treballs del mestre Jordi Savall o de Lídia Pujol amb Pau Figueres a la guitarra). La sisena part relata la
croada i pren la part històrica més convulsa, amb una expansió tímbrica que recorre tota l'orquestra, fins
gairebé aturarse (amb una melodia que perfilen sobretot els oboès però dibuixen també trompes,
clarinets, fagots i arpa) en el moment en què Llull marxa a Montpeller per escriure dins la novel·la
Blanquerna el seu text més divulgat: El llibre d'Amic e Amat. La setena part conté la foscor de la Inquisició
i de missatge condemnatori, amb un cor abocat a l'himne d'origen medieval Veni Creator Spiritus i una
secció contundent de percussió. Aquí el Llibre Vermell de Montserrat torna a ser present en el passatge
popular Cuncti simus concanentes. I torna la solemnitat i la serenor a la vuitena part (moment del Cant de
la Sibil·la) per desembocar a la novena part de celebració de l'Amor i el seu 'Culte immemorial' com a
camí d'unió, pau i il·luminació. El final és tan enèrgic i joiós com la rebuda de l'obra per part del públic a
Barcelona i Mallorca.
Cal destacar també la inclusió al llibret tant d'una narració lírica diversa i entretinguda com fragments de
poemes com els dels versos de Joan Alcover ('...Baf de sepulcre olora lo foll amat... i esclata en llum son
esperit'), que en la veu de Sílvia Bel van relluir de meravella. Com en diu l'autora del llibret, Neus
Dalmau, a la publicació que repartia el Palau de la Música Catalana el dia del concert: "La Cantata de
Randa pretén aproximar a tothom la figura de Ramon Llull i el temps de màxim esplendor del nostre país".
Que així sigui per sempre i ressoni per tots els Països Catalans. Escolteu País Valencià? Escolteu Montpeller
i Catalunya Nord i cada indret que pugui representar el que l'obra representa? I el final, que sempre es
digui cantant al més gran que en paraules de Llull cloent la Cantata resumeix i convergeix cap a una sola
paraula: "D'on véns? –D'amor. On vas? –A amor. On ets? –En amor".

31/1/2017

Cantata de Randa | Cròniques

Cantata de Randa
Reflecting Hamlet, David León Fioravanti
Romeu i Julieta, OberturaFantasia, en Si menor, Piotr Ílitx Txaikovski
Cantata de Randa, Op. 135, Salvador Brotons
Intèrprets: Sílvia Bel, rapsoda; Marta Mathéu, soprano; JosepRamon Olivé, baríton
Orfeó Català
Orquestra Simfònica Illes Balears
Direcció: Salvador Brotons
Palau de la Música Catalana, 28 de gener
Un concert sensacional per a dos personatges colossals: Ramon Llull i William Shakespeare.
El compositor i director Salvador Brotons, un gran músic que treballa incansablement per a la
música del nostre país, va estrenar la seva darrera obra, Cantata de Randa, Op. 135, a partir d’un
text de Neus Dalmau; ambdós artistes s’han inspirat en una de les figures literàries més rellevants
de la història dels Països Catalans: Ramon Llull (12321316).
Vàrem tenir la fortuna de comptar amb l’article de Laura Gené, publicat a Sonograma Magazine
(vegeu l’article), on la violinista tarragonina ens donà a conèixer els trets més rellevants de la
manera de compondre de Brotons.

© A.Bofill

La Cantata de Randa, per a veu narradora, soprano, baríton, cor mixt i orquestra, és una peça
estructurada en nou episodis que evoquen cronològicament el temps, la vida i l’obra de Ramon
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Llull, i es connecten musicalment per mitjà de la versatilitat dels diferents llenguatges que utilitza
magistralment el compositor català.
El concert va començar amb l’obra Reflecting Hamlet de David León i Romeu i Julieta, Obertura
Fantasia, en Si menor de Piotr Ílitx Txaikovski.
Dues obres, d’estils diferents, que tenen en comú un desplegament melòdic i una encertada
instrumentació.
L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears va deixar un testimoni ben manifest de l’acoloriment
sonor de l’obra de David León i mostrà la poètica sensibilitat de les obres de Txaikovski.
A la segona part, vàrem poder escoltar La Cantata de Randa. L’actriu Sílvia Bel, com a narradora,
va explicarnos la vida del Beat amb tendresa; es notava la seva afinitat amb el personatge.

© A.Bofill

La interpretació de la soprano Marta Mathéu va ser extraordinària. La nitidesa de la seva dicció, la
varietat dels fraseigs i la matisació emotiva van il·luminar la part solista de la cantata. Al seu
costat, narrava i cantava el prometedor baríton JosepRamon Olivé. La seva interpretació posà en
relleu una musicalitat destil·lada i precisa; el seu cant és sòlid.
Ens va colpir la generositat de l’Orfeó Català. Les parts corals de la partitura de Brotons, que
contenen una brillantor fermament assentada a la tradició coral, van ser interpretades amb una
gran vitalitat. Els detalls i la riquesa expressiva de l’Orfeó Català són una mostra de la intensa
bellesa de la sonoritat del cor que dirigeix el director anglès Simon Halsey.
Conclourem amb un missatge molt clar: per mantenir vives les obres actuals, cal que s’estrenin i
que siguin programades, amb tota naturalitat, als diversos auditoris d’arreu del món. La composició
catalana està en auge i cal que arribi al gran públic.
Text: Carme Miró
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