2013—2014
Oriol Rosés
Realitza els estudis musicals al Conservatori Superior del
Liceu amb C. Fondevila i E. Giménez, al Departament de
Música Antiga de l’ESMUC i amb K. Widmer (Basilea),
R. Expert (París), N. Argenta (Londres) i C. Sanner
(Estats Units). Premi d’honor de cant del Conservatori del
Liceu i guardonat per l’Acadèmia d’estiu del Mozarteum
de Salzburg, ha actuat amb formacions com l’Ensemble
Meridien, Canto Coronato, Harmonia del Parnàs, CCPMC
i Orfeó Català, Orquestra Barroca Catalana, ONCA
i Terrassa 48, al Mozarteum de Salzburg, Auditori de
Castelló, Auditori E. Granados de Lleida, Auditori de
Girona i el Palau de la Música Catalana, amb un repertori
que va de la música medieval fins als grans oratoris de Bach
i Händel.
També col·labora amb la Kammeroper im Rathaushof
de Constança (Alemanya), Aestas Musica al Teatre
Nacional de Varazdin (Croàcia), Camerata de Lausana i
Dag Oude Muziek (Bèlgica). Amb repertori contemporani,
ha col·laborat amb l’OSV, Orquestra de l’Acadèmia
del Teatre del Liceu, Scottish Opera; amb el Festival
de Cadaqués, Festival Òpera de Butxaca i amb Carles
Santos al Teatre Lliure de Barcelona i al Teatro Español
de Madrid. Així com amb el Copenhagen Re:New 2008 i
el Festival d’Edimburg. Desenvolupa una tasca docent al
Conservatori Superior de Música del Liceu.
Llorenç Castelló
Nascut a Barcelona el 1976, començà els estudis musicals
a l’Escolania de Montserrat sota el mestratge del P. Ireneu
Segarra. Posteriorment els continuà fins a obtenir el
títol superior de llenguatge musical i, paral·lelament, els
estudis de composició i piano. Ha estudiat direcció amb
Josep Prats, Elisenda Carrasco, Manuel Valdivieso i Johan
Duijck, entre d’altres, aprenentatge que li ha permès dirigir
diferents formacions corals (d’infants, joves i adults) i
orquestres. Actualment realitza la seva tasca docent com a
professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, Escola
Municipal de Música de Martorell i a l’Escolania de
Montserrat, de la qual també és el subdirector.
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata da chiesa núm. 9, en Fa major, KV 244
Allegro

4’

Michael Haydn (1737-1806)
Laudate pueri Dominum
Graduale – Vivace – Allegro

7’

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concert per a cordes en Re menor, RV 129, “Madrigalesco”
Adagio – Allegro – Adagio – (Allegro)

5’

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
Stabat Mater
Stabat Mater dolorosa
Cujus animam gementem
O quam tristis et afflicta
Quae moerebat et dolebat
Quis est homo
Vidit suum dulcem natum
Eia Mater, fons amoris
Fac ut ardeat cor meus
Sancta Mater, istud agas
Fac ut portem Christi mortem
Inflammatus et accensus
Quando corpus morietur
Amen

41’

El nom d’alguns compositors es troba indefectiblement lligat a una determinada
peça, com si la seva producció es limités a aquesta. És el cas de l’Stabat Mater de
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), que desenvolupà bona part de la seva
breu i no obstant això exitosa carrera a Nàpols, una de les ciutats més actives del
Settecento italià. La fama que obtingué en vida li comportà fins i tot una sèrie de
falses atribucions per part d’altres compositors en cerca de publicitat. Juntament
amb l’Stabat Mater, entre les obres que sens dubte pertanyen a la producció
de Pergolesi hi ha l’intermezzo titulat La serva padrona, peça bufa que s’havia
d’interpretar a manera d’entreteniment durant els dos entreactes de la tragèdia –
també seva– Il prigionero superbo. Sense voler-ho, va donar peu a la cèlebre querelle
des bouffons a París, en què precisament es qüestionà l’escenificació d’aquest tipus
de divertiments musicals. Més tard influí en compositors com W. A. Mozart, que
en el seu fascinant Don Giovanni –per ell mateix referit amb l’ambigu qualificatiu
de dramma giocoso– sembla parodiar el començament de l’obra de Pergolesi. Però
un èxit encara més gran, l’èxit que veritablement l’ha fet transcendir, Pergolesi
el va assolir amb l’Stabat Mater, obra composta al final de la seva curta vida, la
qual cosa alimentà a posteriori el mite –com també, de fet, succeí amb Mozart–
que el compositor havia estat compassant la seva pròpia mort, en efecte pròxima.
Veritat o llegenda, la qüestió és que la composició de Pergolesi, que es pot ubicar
temporalment al Barroc tardà a pesar de basar-se en el text llatí de Iacopone
da Todi (home de món que visqué al segle XIII, autor de poemes lleugers però
apassionadament convertit a la fe després de la mort accidental de la seva jove
esposa), narra l’esquinçadora escena en què una mare, Maria, assisteix als darrers
moments de la vida del seu fill. La Passió, el patiment de Crist a la Creu que tan
diversament han plasmat artistes de totes les èpoques (des de Giotto di Bondone,
contemporani de Iacopone, a la visió de Bill Viola que es va reproduir al Palau de
la Música el 2012, passant per l’inenarrable retaule de Matthias Grünewald), ha
rebut un tractament musical des de la perspectiva de la Verge en obres d’Scarlatti,
Vivaldi, Rossini, Liszt i fins i tot Arvo Pärt, ja al segle XX. Ara bé, la versió de
l’Stabat Mater que més present tenim, pel lirisme lleuger i punyent de les seves
melodies, és la de Pergolesi. Composta originalment per a dues veus solistes
(contratenor i soprano), ha estat també adaptada per a cor.
Jacobo Zabalo, crític musical
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Contrabaix: Vega Montero
Arxillaüt: Maike Burgorf
Orgue: Xavier Ribera

Latvian Radio Choir

Sigvards Klava, director
DIVENDRES, 06.03.2015, 20.30 h
DISSABTE, 07.03.2015, 20.30 h
BASÍLICA SANTA MARIA DEL PI

Troba’ns a

Orfeó Català, Cor de
Cambra del Palau i Escola
Coral de l’Orfeó Català
DISSABTE, 08.03.2015, 17.30 h
BASÍLICA SANTA MARIA DEL PI

www.palaumusica.cat

Textos

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
STABAT MATER
1
Stabat Mater dolorosa
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

1
Prop de la creu, amb dolor,
s’estava plorant la Mare,
mentre hi veia el seu Fill clavat.

2
Cujus animam gementem,
contristatam et dolentem,
pertransivit gladius.

2
La seva ànima gement,
entristida i adolorida,
era traspassada pel glavi.

3
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

3
Oh, que trista i afligida
estava, la Mare beneïda
del Fill Unigènit!

4
Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.

4
Com s’entristia i patia,
la Mare pietosa, mentre veia
els sofriments del seu Fill.

5
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?
Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis,
et flagellis subditum.

5
Quin home no ploraria,
si veiés la Mare de Crist
en un suplici tan gran?
Qui no es posaria trist
en contemplar la Mare de Crist
sofrint amb el seu Fill?
Pels pecats del seu poble,
veié Jesus en els turments
i sotmès als assots.

6
Vidit suum dulcem Natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.

6
Va veure el seu dolç Fillet,
que moria, desolat,
mentre lliurava l’esperit.

7
Eja, Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

7
Oh Mare, font d’amor,
que jo senti la força del dolor;
feu-me plorar amb Vós.

8
Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

8
Feu que el meu cor s’enardeixi
en l’amor de Crist Déu
per ésser-li agradable.

9
Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas,
cordi meo valide.
Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.
Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.
Juxta crucem tecum stare,
te libenter sociare,
in planctu desidero.
Virgo virginum praeclara,
mihi jam non sis amara:
fac me tecum plangere.

9
Concediu-me, Mare Santa,
de gravar les llagues del Crucificat
fortament al meu cor.
Del vostre Fill tot ferit,
que tant es dignà de patir per mi,
compartiu amb mi els sofriments.
Feu que plori verament amb Vós,
compadint el Crucificat,
tots els dies de la meva vida.
Desitjo restar vora la creu
i amb Vós compartir
les penes.
Oh Verge, admirable entre les verges,
no sigueu amb mi tan severa,
deixeu-me plorar amb Vós.

10
Fac ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari,
ob amorem Filii.

10
Feu-me portar la mort de Crist,
feu-me compartir la seva passió
i meditar els seus sufriments.
Féu que les llagues em colpeixin,
que la creu m’embriagui,
per l’amor del Fill.

11
Inflammatus et accensus,
per te, Virgo, sim defensus,
in die judicii.
Fac me cruce custodiri,
morte Christi praemuniri,
confoveri gratia.

11
Enardit i arravatat,
que sigui defensat per Vós, Verge,
al jorn del judici.
Féu que sigui protegit per la creu,
enfortit per la mort de Crist
i confortat per la gràcia.

12
Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur
paradisi gloria.

12
Quan el cos es morirà,
féu que sigui donada a la meva ànima
la glòria del paradís.

13
Amen!

13
Que així sigui!
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Biografies
Cor Infantil de l’Orfeó Català
Pertany a l’Escola Coral de l’Orfeó Català i està format per 45 cantaires d’11 a
16 anys. Els cantaires reben una formació individualitzada de cant i classes de
llenguatge musical per poder cantar un repertori a cappella, amb piano o coralorquestral, que comprèn la música catalana, la música clàssica i les músiques del
món. La formació, amb un reconegut nivell artístic i musical, actua habitualment
en els cicles estables del Palau de la Música Catalana i en nombroses ocasions ho
ha fet per Catalunya, Espanya i Europa. Ha col·laborat amb rellevants directors
i orquestres del país i internacionals, i ha enregistrat diversos CD. Regularment
realitza intercanvis amb cors de reconeixement nacional o internacional. Glòria
Coma i Pedrals n’és la directora i Pau Casan el pianista acompanyant. L’Escola
Coral de l’Orfeó Català rep el mecenatge de Fundación Banco Santander.
Orquestra Barroca Catalana
Neix l’any 1993 amb la idea de divulgar i recuperar repertori dels segles XVII
i XVIII. Els seus membres, majoritàriament residents a Catalunya, són músics
especialitzats en la interpretació històrica. El repertori interpretat, instrumental,
operístic o religiós, és ampli i inclou la recuperació d’obres de Domènec
Terradellas, Francesc Valls, Ferran Sor, Vicent Martín i Soler, Angelo Ragazzi,
Emanuele d’Astorga i Manuel i Josep Pla.
Del seu repertori, cal assenyalar la Missa Alma redemptoris Mater i el Concert
per a fagot d’Anselm Viola, Stabat Mater de Josep i Manuel Pla, Passió segons sant
Joan i Passió segons sant Mateu de Bach, Vespres de Monteverdi, Te Deum de M. A.
Charpentier, Messiah de Händel, Requiem de Mozart, Missa Nelson de Haydn, etc.
Ha treballat amb directors com Hiro Kurosaki, Paul Dombrecht, Barry
Sargent, Eva Kollar, Simon Carrington, Helmut Breuer, Manuel Valdivieso, Jordi
Casas i Josep Vila i Casañas, entre d’altres, i ha col·laborat amb solistes com Josep
Borràs, Raquel Andueza, Marta Infante, Ruth Rosique, Xavier Sabata, Jordi
Domènech, Marta Mathéu, Marta Almajano, Pau Bordas, David Menéndez,
Robert Expert, Michael Chance, Lluís Vilamajó, Marisa Martins i Núria Rial. Ha
enregistrat la integral de la música religiosa de Josep i Manuel Pla, guardonada
amb el Premi Enderrock Clàssica 2011.
Glòria Coma i Pedrals
Neix a Santa Maria d’Oló. Estudia direcció amb Mireia Barrera, Josep Vila i
Casañas, Pierre Cao, Johan Duijck i Harry Christophers. Ha realitzat estudis
de piano, contrabaix, teatre i dansa, i és llicenciada en cant per l’ESMUC. Ha
dirigit el cor infantil Sant Esteve de Castellar del Vallès, amb el qual va obtenir
el primer premi de la X Mostra de la Generalitat de Catalunya; el Cor Jove de
l’Escola de Música la Guineu de Barcelona, amb el qual va obtenir el segon premi
del IX Certamen Nacional Infantil i Juvenil d’Havaneres de Torrevella. Ha dirigit
cors d’adults, entre els quals destaca el Cor Lieder Càmera, del qual assumí la
direcció adjunta del 2005 al 2008, i també n’havia estat cantaire. Ha actuat com a
soprano solista i, com a contrabaixista, ha format part de diverses agrupacions. És
professora de cant al monestir de Sant Benet de Montserrat i a l’Orfeó Català. Des
del 2008 dirigeix el Cor Infantil de l’Orfeó Català.

