Cicle Cor de Cambra
del Palau de la Música
2012—2013
Diumenge, 2 de juny de 2013
19.00 h — Església de Sant Felip Neri
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I
L’esclat policoral a la Venècia renaixentista

16’

Andrea Gabrieli (1533-1585)
Toccata del nono tono, per a orgue
(Intonazioni d’organo, Libro I, 1593)
Giovanni Gabrieli (1554/57-1612)
Magnificat a 14 veus, per a tres cors i orgue
Canzon detta “la spiritatta”, per a orgue
O magnum mysterium, per a dos cors i orgue

II
Una estrena a la catedral de Birmingham el 1921

24’

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Missa en Sol menor, per a dos cors i quartet solista
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus i Benedictus – Agnus Dei
(Míriam Garriga, soprano; Mariona Llobera, contralt;
Aniol Botines, tenor; David Pastor, baix)

III
La Barcelona d’avui 					
Carles Gumí (1971)
Pax, poema de Silus Italicus, per a cor a vuit veus
Josep Vila i Casañas (1966)
Salve Regina, per a cor a setze veus
(Ariane Prüssner, mezzosoprano)

Xavier Pagès (1971)
Ave Maria, per a cor a vuit veus
(Jordi González, tenor)

Carles Santos (1940)
Autorretrat
Oriol Cruixent (1976)
Am Meer, per a cor a setze veus
(poema de Joseph von Eichendorff)

28’

Comentari del programa
Andrea Gabrieli i el seu nebot Giovanni Gabrieli van donar un prestigi únic a l’escola musical veneciana del segle
XVI, que convertí aquesta ciutat en un gran centre musical, la influència del qual es féu sentir no només a Itàlia,
sinó per tot Europa. Alhora, l’estil policoral i concertant en què desembocà la pràctica de la polifonia marca
una transició progressiva del Renaixement tardà al Barroc incipient. La música per a diversos cors que domina
literalment l’espai explotà les possibilitats acústiques de la basílica de Sant Marc i, al mateix temps, la inclusió
d’instruments en la polifonia vocal preparà l’emancipació de la música instrumental (primerament agrupant
instruments de la mateixa família de distintes tessitures, a imatge i semblança de les diverses cordes de la veu
humana i seguint les formes polifòniques consagrades per la tradició o per la moda). La música per a orgue dels
dos Gabrieli també respon a aquesta emancipació de la música instrumental. I la solemne música policoral de
Giovanni Gabrieli prioritza el diàleg i les respostes motíviques per sobre de les complexitats contrapuntístiques, per
preservar-ne la intel·ligibilitat.
També la Missa en Sol menor de Ralph Vaughan Williams –estrenada a la catedral de Birmingham el 1921– empra
la potencialitat pluricoral. Dintre de la música britànica, Vaughan Williams representa un pont entre les figures
d’Edward Elgar i de Benjamin Britten. Després d’una sòlida formació musical anglesa, va estudiar a Berlín amb
Max Bruch i a París amb Maurice Ravel. A aquests dos pols, cal afegir-hi el contacte amb la música culta dels
segles XVI i XVII, d’una banda, i el coneixement del cançoner popular del país, del qual fou recopilador, de l’altra.
Aquestes influències es deixen sentir en una producció molt extensa en quantitat i gèneres, que inclou també un
corpus important de música coral religiosa i profana. En la Missa en Sol menor se serveix lliurement del contrapunt
modal, amb l’ús deliberat de falses relacions cromàtiques entre dues veus, típicament angleses, o d’alguns
arcaismes, com la presència de quintes paral·leles, tot això integrat en un llenguatge musical clarament modern a la
seva època.
El darrer tema d’aquest concert reuneix una generació de compositors barcelonins que, tot desenvolupant una
tasca professional important en el món de la direcció i la composició, han dedicat una part dels seus treballs a la
renovació del nostre repertori coral. Ho han fet amb un llenguatge plenament actual i sovint amb obres d’una
seriosa dificultat interpretativa que s’adiuen, però, amb la més genuïna identitat del cor com a instrument musical.
Carles Gumí, format al CSMMB i a l’ESMUC i molt vinculat al món coral, ha estat durant deu anys el cap de
l’equip tècnic de la Delegació del Barcelonès de la FCEC. Seria ociós aquí presentar la figura de Josep Vila i
Casañas, que ha perfilat i dirigeix aquest concert. Director, pedagog i compositor, la seva trajectòria artística gira al
voltant de la música coral en aquests tres aspectes. Com a creador disposa d’un extens catàleg que constitueix una
referència de la nostra literatura coral actual. Xavier Pagès, format a Barcelona, a Viena i a Anglaterra, desenvolupa
una intensa activitat professional com a director i divulgador de la música contemporània. Premi Ciutat de
Tarragona 2010, ha estat assistent de Salvador Mas i Manuel Valdivieso a la JONC. Tota la fantasia i imaginació
de Carles Santos és present al seu Autoretrat, una peça independent de qualsevol espectacle teatral de rerefons
minimalista que ell mateix va enregistrar a Nova York. Finalment, Oriol Cruixent ha estudiat composició i direcció
a Munic i des del 1999 viu a Alemanya, on manté una vida professional molt activa. Entre molts altres guardons,
l’any 1996 va guanyar el Premi Internacional de Composició Coral de la FCEC.

Cicle Cor de Cambra del Palau de la Música 2012—2013
“Tríades” és el nom d’aquest cicle concebut a partir de tres idees temàtiques contrastants que ens faran gaudir de
repertoris antics i moderns, alguns de dificultat considerable.
D’acord amb la vocació que sempre ha manifestat el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i amb les
possibilitats que ofereix l’alt nivell qualitatiu dels seus components, aquest cicle proposa als melòmans interessats
en la música coral una considerable obertura de perspectives. També vol contribuir de manera eficaç –juntament
amb altres propostes de la Fundació– a facilitar que el cant coral ocupi una posició central entre les activitats del
Palau de la Música Catalana.

Magnificat. Giovanni Gabrieli
Magnificat anima mea Dominum
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ:
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes
generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est,
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in bracchio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes,
Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiæ suæ,
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham
et semini eius in sæcula.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen.

La meva ànima lloa el Senyor,
el meu esperit s’alegra en Déu el meu salvador,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d’ara totes les generacions em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles
i el seu nom és sant.
I l’amor que té als qui el temen
s’estén de generació en generació.
Ha mostrat la força del seu braç,
ha dispersat els homes de cor altiu,
Derroca els poderosos del soli i exalça els humils;
omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent,
com havia promès als nostres pares; a Abraham
i a la seva descendència
pels segles dels segles.
Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era en el principi, ara i sempre,
pels segles dels segles.
Amén.

O magnum mysterium. Giovanni Gabrieli
O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
jacentem in praesepio!
O Beata Virgo, cujus viscera
meruerunt portare
Dominum Christum.
Alleluia

Oh gran misteri,
i meravellós sagrament,
que els animals van veure el senyor acabat de néixer
ajagut en una menjadora!
Benaurat el ventre de la Verge,
el qual fou digne de portar
Crist el Senyor.
Al·leluia!

Missa. Ralph Vaughan Williams
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Senyor, tingueu pietat de nosaltres
Crist, tingueu pietat de nosaltres
Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater
omnipotens.
Domine fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram patris
miserere nobis.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes que estimen el Senyor.
Us lloem, us beneïm,
us adorem, us glorifiquem,
us donem gràcies, per la vostra immensa glòria,
Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent.
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist,
Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare,
vós, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres;
vós, que lleveu el pecat del món,
acolliu la nostra súplica.
Vós, que seieu a la dreta del Pare,
tingueu pietat de nosaltres.
Perquè vós sou l’únic Sant, vós l’únic Senyor,

Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

vós l’únic Altíssim, Jesucrist,
amb l’Esperit Sant en la glòria de Déu Pare.
Amén.

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem,
factórem cæli et terre,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum,
consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines et propter nostram
salútem descéndit de cælis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto
ex María Vírgine, et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis
sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est,
et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras,
et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória,
iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem:
qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur
et conglorificátur: qui locútus est per prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma
in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri sæculi.
Amen

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses, visibles i invisibles.
I en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat,
de la mateixa naturalesa del Pare:
per Ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres els homes i per la nostra
salvació, davallà del cel.
I, per obra de l’Esperit Sant,
s’encarnà de la Verge Maria, i es féu home.
Crucificat després per nosaltres
sota el poder de Ponç Pilat; patí i fou sepultat
i ressuscità el tercer dia, com deien ja les
Escriptures.
I se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.
Crec en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat
i glorificat; que parlà per boca dels profetes.
I en una sola Església, santa, catòlica
i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme
per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts,
i la vida de la glòria.
Amén.

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Domine Deus Sabaoth!;
pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Sant, Sant, Sant és el Senyor;
Déu de les forces celestials.
Plens estan el cel i la terra de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel.
Beneït qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
doneu-nos la pau.

Pax. Carles Gumí. Pau (text extret de Púnica de Silius Italicus)
Pax optima rerum, quas homini novisse datum est;
pax una triumphis innumeris potior;
pax, custodire salutem et cives aequare potens

La Pau és la millor de les coses que l’home pot conèixer;
la Pau és millor que innombrables triomfs;
la Pau té poder per protegir la salut i per assegurar la
igualtat entre els conciutadans.

Salve Regina. Josep Vila i Casañas
Salve Regina mater misericordiae,
Vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exules filii Hevae,
Ad te suspiramus gementes et flentes
In hac lacrimarum vale.
Eia ergo advocata nostra Ilos tuos
misericodes oculos ad nos converte;
Et Jesum benedictum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria
Salve!

Salve Reina i Mare de Misericòrdia
vida, dolcesa i esperança nostra.
A tu plorem pobres exiliats fills d’Eva;
a tu sospirem, gement i plorant
en aquesta vall de llàgrimes.
Gira cap a nosaltres, graciosa advocada nostra,
els teus ulls misericordiosos;
i després del nostre exili,
ensenya’ns el fruit beneït del teu ventre, Jesús.
Oh clement, oh pietosa, oh dolça Verge Maria.
Salve!

Ave Maria. Xavier Pagès
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.

Sancta Maria, Mater Dei
ora pro nobis, peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae,
Amen.

Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort.
Amén.

Am Meer. Oriol Cruixent
Al mar (J. von Eichendorff, “Poemes del vianant”)
Ewig muntres Spiel der Wogen!
Viele hast Du schon belogen
Mancher kehrt nicht mehr zurück.

El joc eternament viu de les ones!
Tantes vegades has mentit,
algun ja no tornarà més.

Und doch weckt das Wellenschlagen
Immer wieder frisches Wagen,
Falsch und lustig wie das Glück.

I això no obstant, desperta l’onada colpejant,
sempre amb una nova ardidesa,
falsa i alegre com la fortuna.

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana
És un dels cors professionals més prestigiosos d’Espanya, que té la vocació
de conrear i promoure la música coral, amb especial atenció a la nova
creació i a la recuperació del patrimoni musical català. Fundat l’any 1990
per l’Orfeó Català, fins a l’agost de 2011 Jordi Casas i Bayer va ser-ne el
director. Des del setembre de 2011 ho és Josep Vila i Casañas.
Participa en els cicles de la Fundació OC-PMC i en importants festivals
de Catalunya i la resta de l’Estat. Ha col·laborat amb agrupacions de
gran prestigi (Le Concert des Nations, The Sixteen, Concerto Italiano,
Les Musiciens du Louvre, etc.) i amb directors com R. Alessandrini, F.
Brüggen, H. Christophers, C. Davis, Ch. Hogwood, M. Jansons, J. López
Cobos, M. Minkowski, S. Mas, V. Pablo Pérez, J. Pons, A. Ros Marbà, J.
Savall, S. Weigle o A. Zedda, entre d’altres. El Cor de Cambra és membre
de l’European Network for Professional Chamber Choirs (TENSO).

Josep Vila i Casañas, director
És un dels directors de cors més reconeguts de Catalunya i de l’Estat
espanyol. La intensa tasca que du a terme en l’àmbit de la direcció coral i
orquestral i en el terreny compositiu li ha valgut un ampli reconeixement.
Des de l’any 1998 és director de l’Orfeó Català. El 2011 va assumir la
direcció del Cor de Cambra del Palau de la Música i des de l’any 2005
exerceix de professor de direcció de cors a l’Escola Superior de Música de
Catalunya. Format amb Manuel Cabero, Lluís Vilka, Pierre Cao, Laszlo
Heltay, Josep Prats, Johan Duijck i Eric Ericson, ha estat fundador i
director 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 pedagog, imparteix cursos a Barcelona, Palma, Lleida, Múrcia, Ljubliana,
Budapest i Puerto Madryn (Argentina).

David Malet, orgue
Començà els estudis musicals a l’Escolania de la Catedral de Barcelona i
els continuà al CSMMB, on va obtenir cinc titulacions superiors. Alhora
va treballar amb Montserrat Torrent. Del 1999 al 2003 estudià orgue
amb Michael Radulescu a la Universitat de Viena, a més d’improvisació
amb Franz Danksagmüller i baix continu amb Augusta Campagne. A
Viena va cursar també els estudis de direcció de cor i orquestra amb
Reinhard Schwarz i Georg Mark al Conservatori de la ciutat, on es diplomà
brillantment dirigint en concert públic l’Orquestra Simfònica de la Ràdio
de Viena. Ha estat corepetidor i organista de l’Orfeó Català, director de
la Capella de Música de Santa Maria del Pi i pianista del grup Sitges 94.
És col·laborador de la Coral Cantiga, Cor Madrigal, Orquesta y Coro de
RTVE i Coro Nacional de España. Actualment és el director musical de
l’Orfeó Laudate i del Cor de Cambra Francesc Valls de la Catedral de
Barcelona.

Temporada del cicle Cor de Cambra del Palau 2013––14
Concert núm. 1

Concert núm. 3

Diumenge, 13 d’octubre de 2013
19.00 h ––– Petit Palau

Diumenge, 18 de maig de 2013
19.00 h ––– Església de Sant Felip Neri

Cor de Cambra del Palau
Josep Vila i Casañas, director

Cor de Cambra del Palau

I. H. Schütz: Madrigals italians
I. H. Schütz: Motets religiosos
D. Xostakóvitx: Set cançons sobre poemes
revolucionaris del segle XIX

Concert núm. 2
Divendres, 31 de gener de 2014
21.00 h ––– Petit Palau
Dissabte, 1 de febrer de 2014
21.00 h ––– Petit Palau
Cor de Cambra del Palau
Dolors Ricart, directora convidada
Carles Santos: Cantúria cantada
Recopilatori d’obres corals de Carles Santos
i motets de T. L. de Victoria

Amb la col·laboració de:

Miquel Desclot, rapsode
Josep Vila i Casañas, director
Espiritualitat i surrealisme
A. Lobo: Versa est in luctum
K. Penderecki: De profundis
R. Humet: Dextera Domini
W. Rihm: Tristis est anima mea
W. Rihm: Ecce vidimus eum
A. Pärt: Da pacem Domine
F. Poulenc: Un soir de neige
F. Poulenc: Sept chansons

