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Comentaris del programa
El sagrat i el profà en el cant
El cant és la més bella i sublim expressió de la comunicació, potser per això totes
les religions l’han considerat un mitjà eficaç de comunicació amb el més enllà, els
homes i la creació. En el concert d’aquesta tarda escoltarem exemples d’aquest
cant religiós, tant en el Renaixement com en l’actualitat. I, en contraposició,
també escoltarem exemples de cant profà.
Alonso Lobo, contemporani del gran Tomás Luis de Victoria, va ser un
compositor molt apreciat en el seu temps. Mestre de capella de la catedral de
Sevilla i de la de Toledo, va compondre el motet Versa est in luctum per al funeral
de Felip II. Escrit per a sis veus, té un caràcter dramàtic que el fa poderosament
emotiu. De profundis és el tercer moviment de la Setena Simfonia, “Les set portes de
Jerusalem” de Penderecki, escrita el 1996 per commemorar el tercer mil·lenni de
la ciutat de Jerusalem. Dextera Domini és un dels tres ofertoris que Ramon Humet
va compondre el 2012 per a l’Escolania de Montserrat. El compositor va triar
tres salms amb el text en llatí per la musicalitat de les paraules. Da pacem Domine
d’Arvo Pärt clou l’apartat de cant religiós. El compositor estonià va escriure
aquesta pregària per a la pau el 2004 en memòria de les víctimes de l’atemptat
terrorista de l’11 de març de 2004 a Madrid. És una obra característica de l’estil
de Pärt, impregnada d’una gran bellesa intemporal i en la qual el so flota.
Encara és temps de sommiar? Encara és una obra de Joan Guinjoan per encàrrec
de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana que el compositor ha
dedicat al Cor de Cambra del Palau i el seu director, Josep Vila i Casañas. És la
segona partitura del catàleg de Guinjoan per a cor a cappella i ha triat el poema
Encara de Màrius Torres, perquè –diu– el va seduir. La peça, de llenguatge atonal,
inclou passatges amb boca closa, recitats i efectes globals.
Francis Poulenc és el compositor que millor aplica als textos dels poetes
contemporanis una prosòdia musical francesa perfecta. Un soir de neige és una
cantata profana de cambra que va escriure en tres dies, del 24 al 26 de desembre
de 1944, sobre quatre poemes del surrealista Paul Éluard. L’obra, creació que va
córrer paral·lela als últims dies de la batalla de les Ardenes, té semblances amb el
Winterreise de Schubert en la juxtaposició de la bellesa de la natura amb el fred de
la mort. En Sept chansons, del 1936, Poulenc posa música a cinc poemes d’Éluard i
dos Apollinaire.
Lourdes Morgades,
periodista especialitzada en música
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Textos
Alonso Lobo
VERSA EST IN LUCTUM
Versa est in luctum cithara mea,
et organum meum in vocem flentium.
Parce mihi, Domine,
nihil enim sunt dies mei.

La meva lira acompanya cant de dol,
i l’orgue, la tonada dels qui ploren.
Tingues consideració de mi, Senyor,
perquè els meus dies no són res.

(Job 30:31, 7:16)

Krzysztof Penderecki
DE PROFUNDIS
De profundis clamavi ad te Domine:
Domine exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
In vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris Domine:
Domine quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est:
et propter legem tuam.
Sustinui te Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus:
speravit anima mea in Domino.

Des de l’abisme et crido, Senyor,
Senyor, escolta el meu clam;
escolta, estigues atent
al meu clam que et suplica.
Si tinguessis en compte les culpes,
Senyor, qui es podria sostenir?
Perquè en tu hi ha la gràcia,
i per la teva llei
et busco, Senyor.
La meva ànima espera en la seva paraula;
espera la meva ànima en el Senyor.

(Psalm 129)

Ramon Humet
DEXTERA DOMINI
Dextera Domini fecit virtutem,
dextera Domini exaltavit me,
non moriar, sed vivam,
et narrabo opera Domini.

La dreta del Senyor ha manifestat el seu poder,
la dreta del Senyor m’ha aixecat,
i no moriré, sinó que viuré
i contaré les obres del Senyor.

(Psalm 117.16)

Arvo Pärt
DA PACEM DOMINE
Da pacem Domine in diebus nostris
Quia non alius qui pugnet pro nobis
Nisi tu Deus noster

Doneu-nos la pau Senyor, en el dia d’avui,
car no hi ha ningú més que lluiti per nosaltres
sinó tu, Déu nostre Senyor.

Joan Guinjoan
ENCARA ÉS TEMPS DE SOMNIAR?
ENCARA
Poema “Encara” de Màrius Torres
L’albada freda, translúcida i clara,
solca el llom de les boires del matí.
El primer raig de sol, senyal diví,
vibra amb un tremolor de violí.
Oh rossinyol que et poses a cantar
com si la nit comencés ara:
encara és temps de somiar?
-Encara!
El vespre plana. Una aureola clara
retalla els cims. El sol es colga al mar.
I aquest misteri vell, familiar,
dels estels que es desclouen a l’atzar!
Oh nit fecunda de somni i demà!
Lluna naixent, vermella ara,
encara és hora de cantar:
-Encara!

Francis Poulenc
UN SOIR DE NEIGE
Poema de Paul Éluard
Versió en català de Miquel Desclot
De grandes cuillers de neige

Recullen grans pans de neu

De grandes cuillers de neige
Ramassent nos pieds glacés
Et d’une dure parole
Nous heurtons l’hiver têtu
Chaque arbre a sa place en l’air
Chaque roc son poids sur terre
Chaque ruisseau son eau vive
Nous nous n’avons pas de feu

Recullen grans pans de neu
Aquests nostres peus glaçats
I amb un dur paraulejar
Envestim l’hivern cabut
Cada arbre té un lloc en l’aire
Cada pedra un pes en terra
Cada deu una aigua viva
Nosaltres ni foc tenim

La bonne neige

La bona neu

La bonne neige le ciel noir
Les branches mortes la détresse
De la forêt pleine de pièges
Honte à la bête pourchassée
La fuite en flèche dans le cœur
Les traces d’une proie atroce
Hardi au loup et c’est toujours
Le plus beau loup et c’est toujours
Le dernier vivant que menace
La masse absolue de la mort

La bona neu el cel foscant
Les branques mortes el neguit
Del bosc sembrat arreu de trampes
Pena a la bèstia perseguida
Fugint com fletxa dins el cor
El rastre d’una presa atroç
Coratge al llop que és cada cop
El llop més bell i és cada cop
L’últim vivent a qui amenaça
La massa tota de la mort

Bois meurtri

Bosc ferit

Bois meurtri bois perdu d’un voyage en hiver
Navire où la neige prend pied
Bois d’asile bois mort où sans espoir je rêve
De la mer aux miroirs crevés

Bosc ferit bosc perdut d’un viatge d’hivern
Vaixell on la neu posa peu
Bosc refugi bosc mort on sense esper somio
En el mar de miralls trencats

Un grand moment d’eau froide a saisi les noyés
La foule de mon corps en souffre je m’affaiblis
je me disperse
J’avoue ma vie j’avoue ma mort j’avoue autrui

Un gran tou d’aigua freda ha pres els ofegats
La massa del meu cos se’n dol i m’afebleixo
i em disperso
Reconec el meu viure la meva mort els altres

Bois meurtri bois perdu
Bois d’asile bois mort

Bosc ferit bosc perdut
Bosc de refugi bosc mort

La nuit le froid la solitude

La nit el fred la solitud

La nuit le froid la solitude
On m’enferma soigneusement
Mais les branches cherchaient leur voie dans la
prison
Autour de moi l’herbe trouva le ciel
On verrouilla le ciel ma prison s’écroula
Le froid vivant le froid brûlant m’eut bien en main.

La nit el fred la solitud
Em van tancar curosament
Però entraven les branques endins de la presó
Al meu entorn l’herba va trobar el cel
Van tancar amb clau el cel
La presó s’esfondrà
El fred vivent el fred ardent m’havia pres

Francis Poulenc
SEPT CHANSONS
Versions en català de Miquel Desclot
La blanche neige
(poema de Guillaume Apollinaire)

La blanca neu

Les anges les anges dans le ciel
L’un est vêtu en officier
L’un est vêtu en cuisinier
Et les autres chantent

Els àngels els àngels dalt del cel
l’un va d’oficial primer
un altre va de gran cuiner
i els altres canten

Bel officier couleur du ciel
Le doux printemps longtemps après Noël
Te médaillera
D’un beau soleil

Oficial color del cel
la primavera de tan dolç anhel
prou t’emmedallarà amb un sol solet
un sol solet

Le cuisinier plume les oies
Ah! tombe neige
Tombe et que n’ai je
Ma bien-aimée entre mes bras

El cuiner ploma una oca alada
ah! sí desploma’t neu
desploma’t que no em lleu
d’estrènyer en braços l’estimada

À peine défigurée
Poema de Paul Éluard

A penes desfigurada

Adieu tristesse,
Bonjour tristesse.
Tu es inscrite dans les lignes du plafond.
Tu es inscrite dans les yeux que j’aime
Tu n’es pas tout à fait la misère,
Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent
Par un sourire.
Bonjour tristesse.
Amour des corps aimables.
Puissance de l’amour
Dont l’amabilité surgit
Comme un monstre sans corps.
Tête désappointée.
Tristesse, beau visage.

Adéu tristesa
bon dia tristesa
et veig inscrita a l’entramat del sostre
et veig inscrita als ulls que estimo
no ets de cap manera la misèria
perquè els llavis més pobres et delaten
amb un somriure
Bon dia tristesa
amor dels cossos adorables
puixança de l’amor
d’on l’amabilitat sorgeix
talment un monstre sense cos
testa desenganyada
tristesa cara bonica

Par une nuit nouvelle
Poema de Paul Éluard

En una nit nova

Femme avec laquelle j’ai vécu
Femme avec laquelle je vis
Femme avec laquelle je vivrai
Toujours la même
Il te faut un manteau rouge
Des gants rouges un masque rouge
Et des bas noirs
Des raisons des preuves
De te voir toute nue
Nudité pure ô parure parée
Seins ô mon cœur

Dona amb qui he viscut
dona amb qui visc
dona amb qui viuré
sempre la mateixa
et calen un abric vermell
uns guants vermells una màscara vermella
i unes mitges negres
raons proves
per veure’t tota nua
nuesa pura oh guarniment guarnit
Pits oh cor meu

Tous les droits
Poema de Paul Éluard

Tots els drets

Simule
L’ombre fleurie des fleurs suspendues au
printemps
Le jour le plus court de l’année et la nuit
esquimau
L’agonie des visionnaires de l’automne
L’odeur des roses la savante brûlure de l’ortie
Etends des linges transparents
Dans la clairière de tes yeux
Montre les ravages du feu ses œuvres d’inspiré
Et le paradis de sa cendre
Le phénomène abstrait luttant avec les aiguilles
de la pendule

Simula
l’ombra florida de les flors suspeses a la
primavera
el dia més curt de l’any i la nit
esquimal
l’agonia dels visionaris de la tardor
l’olor de les roses la sàvia picada de l’ortiga
estén la roba transparent
a la clariana dels teus ulls mostra
els estralls del foc les seves obres d’inspirat
i el paradís de la seva cendra
el fenomen abstracte lluitant amb les agulles del
rellotge

Les blessures de la vérité les serments qui ne plient
pas
Montre-toi
Tu peux sortir en robe de cristal
Ta beauté continue
Tes yeux versent des larmes des caresses des sourires
Tes yeux sont sans secret
Sans limites.

les ferides de la veritat els juraments que no es
vinclen
mostra’t
pots sortir en roba de cristall
la teva bellesa continua
els teus ulls vessen llàgrimes carícies somriures
els teus ulls no tenen secrets
no tenen límits.

Belle et ressemblante
Poema de Paul Éluard

Bella i semblant

Un visage à la fin du jour
Un berceau dans les feuilles mortes du jour
Un bouquet de pluie nue
Tout soleil caché
Toute source des sources au fond de l’eau
Tout miroir des miroirs brisé
Un visage dans les balances du silence
Un caillou parmi d’autres cailloux
Pour les frondes des dernières lueurs du jour
Un visage semblable à tous les visages oubliés.

Una cara al final del dia
un bressol a les fulles mortes del dia
un ram de pluja nua
tot sol amagat
tota font de les fonts al fons de l’aigua
tot mirall dels miralls trencat
una cara a les balances del silenci
un còdol enmig d’altres còdols
per a les frondes de les últimes lluors del dia
una cara semblant a totes les cares oblidades.

Marie
Poema de Guillaume Apollinaire

Maria

Vous y dansiez petite fille
Y danserez-vous mère-grand
C’est la maclotte qui sautille
Toute les cloches sonneront
Quand donc reviendrez-vous Marie
Les masques sont silencieux
Et la musique est si lointaine
Qu’elle semble venir des cieux
Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine
Et mon mal est délicieux
Les brebis s’en vont dans la neige
Flocons de laine et ceux d’argent
Des soldats passent et que n’ai-je
Un cœur à moi ce cœur changeant
Changeant et puis encor que sais-je
Sais-je où s’en iront tes cheveux
Crépus comme mer qui moutonne
Sais-je où s’en iront tes cheveux
Et tes mains feuilles de l’automne
Que jonchent aussi nos aveux
Je passais au bord de la Seine
Un livre ancien sous le bras
Le fleuve est pareil à ma peine
Il s’écoule et ne tarit pas
Quand donc finira la semaine

Ja hi ballaves el primer dia
i hi ballaràs quan siguis gran
el contrapàs com s’enrabia
les campanes repicaran
així quan tornaràs Maria?
Van en silenci els balladors
i la música és tan llunyana
com si vingués de mons millors
sí jo et vull estimar però de mitja gana
i el meu mal és deliciós
Damunt la neu va la ramada
els flocs de llana i els d’argent
passen soldats i no se’m bada
un cor tot meu tot moviment
i què sé jo si tot ventada
Què sé jo on van els teus cabells
sempre encrespats com mar d’onades
què sé jo on van els teus cabells
i les mans fulles mustigades
que també els vots colguen vermells
Jo passejava arran del Sena
un llibre antic a sota el braç
el riu és com la meva pena
s’escola i mai no atura el pas
i la setmana no s’emmena

Luire
Poema de Paul Éluard

Lluir

Terre irréprochablement cultivée,
Miel d’aube, soleil en fleurs,
Coureur tenant encore par un fil au dormeur

Terra irreprotxablement cultivada,
mel d’alba, sol en flor,
corredor aguantant encara amb un fil el
dorment
(lligat amb enteses)
i tirant-se’l a l’espatlla;
“No ha estat mai més nou,
no ha estat mai tan feixuc.”
Gastat, serà més lleuger,
útil.
Clar sol d’estiu amb les seves:
escalfor, dolçor, tranquil·litat,
i, de seguida,
els portadors de flors de l’aire toquen
terra.

(Noeud par intelligences)
Et le jetant sur son épaule;
“Il n’a jamais été plus neuf,
Il n’a jamais été si lourd.”
Usure, il sera plus léger,
Utile.
Clair soleil d’été avec:
Sa chaleur, sa douceur, sa tranquillité
Et, vite,
Les porteurs de fleurs en l’air touchent de la
terre.

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana
És un dels cors professionals més prestigiosos de l’Estat
espanyol. Va ser creat per l’Orfeó Català l’any 1990 amb
la missió de difondre la música coral universal, promoure
la recuperació del patrimoni musical català i fomentar la
nova creació. Jordi Casas i Bayer en fou el director durant
els primers 21 anys. Des del setembre de 2011, Josep Vila i
Casañas n’és el director titular.
La seva versatilitat artística és un dels seus valors més
unànimement reconeguts. El rigor estilístic i la riquesa
interpretativa de les seves versions li van valer el Premi
Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya i el
portaren, des de molt aviat, a col·laborar amb prestigioses
orquestres nacionals i internacionals, i a actuar sota la
batuta de molts dels directors més destacats del panorama
nacional i internacional.
Des de l’any 2010, la formació és membre de The
European Network for Professional Chamber Choirs
(TENSO). Ha enregistrat per a diversos segells
discogràfics, ràdios i televisions.
Miquel Desclot
Nascut al Clot, a Barcelona, el 1952. Estudis de filologia
catalana a la Universitat de Barcelona. Professor de la
Universitat Autònoma de Barcelona entre 1975 i 1980 i
entre 1982 i 1991. Lector i professor a la Universitat de
Durham (Anglaterra) entre 1980 i 1982. Professor convidat
a la Universitat Pompeu Fabra (2007).
L’any 1971 publicà el seu primer llibre de poesia, Ira
és trista passió, i també el seu primer llibre per a infants,
El blanc i el negre. Des de llavors ha anat publicant amb
regularitat llibres de poesia, de literatura per a infants, de
prosa memorialista, d’assaig i de traduccions poètiques i
teatrals (Shakespeare, Molière, Blake, Wordsworth, Dante,
Petrarca, Michelangelo, Goldoni, Apollinaire, Cardarelli,
Saba, etcètera). Ha escrit sobre música i ha proveït textos
per a compositors diversos.
Josep Vila i Casañas
Director i compositor, és un dels directors de cors més
reconeguts de Catalunya i de l’Estat espanyol. Des de l’any
1998 és director de l’Orfeó Català. Des del setembre del
2011 és director del Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana i des de l’any 2005 exerceix de professor de
direcció coral a l’ESMUC.
Format amb Manuel Cabero, Lluís Vila, Pierre Cao,
Laszlo Heltay, Josep Prats, Johan Duijck i especialment Eric
Ericson, ha estat fundador i director durant 16 anys del Cor
Lieder Càmera de Sabadell, director de la Coral Càrmina
de Barcelona i del Coro de RTVE, amb el qual continua
col·laborant com a director convidat. Al llarg de la seva
trajectòria, ha dirigit altres formacions vocals i orquestrals.
Imparteix cursos i classes magistrals arreu del món,
combinant-ho amb la direcció coral i la composició.

Amb la col·laboració de:

