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I 

Isaac Albéniz (1860-1909)
Catalonia 7'

Jordi Cervelló (1935)
Concerto di maggio (estrena) 22'
 I. Preludi
 II. Scherzo
 III. Allegro molto

II 

Xavier Montsalvatge (1912-2002)
Desintegració morfològica de la Xacona de Bach  15'
 
Enric Granados (1867-1916)
Torrijos. Música incidental (estrena) 17'
 Cuadro 1º. Preludio y coro
 Cuadro 2º. Introducción y coro
 Cuadro 3º. Marcha
 Cuadro 4º. Molto Allegro
 Final

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Kazushi Ono, director



Mecenes d’Honor

Gràcies!

Ascensores Jordà, S.A. — Inclos Interiorisme, S.L. — Eurofirms ETT S.L.U. — Fundació Antoni Serra Santamans 
— Teatre Romea — Veolia Serveis Catalunya S.A.U.

Amics Benefactors

Aena — Aenor — Armand Basi — Autoritat Portuària de Barcelona — Bagués-Masriera Joiers — Coca-Cola — 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports — Col·legi de Farmacèutics de Barcelona — Deloitte — Esteve 
— Fundació Antigues Caixes Catalanes - BBVA CX — Fundació Castell de Peralada — Fundació Metalquimia 
— Helvetia Compañía Suiza S.A. de Seguros y Reaseguros. — Hoteles Catalonia — La Fageda — Loteria de 
Catalunya — Plusfresc — Quadis — Roca Junyent, S.L.P. — Saba Infraestructures, S.A.  — Serunion 

Col·laboradors

Mecenes Protectors

Media Partners

Tots sou part del Palau



Aquest programa reflecteix tres moments singulars de la producció musical 
catalana. Les obres d’Albéniz i de Granados són mostres paisatgístiques del 
Modernisme. En segon lloc tenim una mostra de la fortalesa de la producció 
dels anys seixanta, amb l’obra de Xavier Montsalvatge; un moment de presa 
de consciència d’una identitat catalana molt maltractada des de la postguerra, 
i de diàleg entre les arts. Finalment, la recent obra de Jordi Cervelló, hereu 
directe d’aquell procés dels seixanta, i membre d’una generació en la qual 
coincideixen Joan Guinjoan, Xavier Benguerel i Josep Soler, entre d’altres de 
gran importància; la generació degana en actiu.

Catalonia d’Albéniz i Torrijos de Granados són d’una etapa de recerca en 
diferents gèneres; la lírica, l’orquestra, el teatre... Cap d’ells no va triomfar en 
la sarsuela. Temps del Modernisme, i crisi de la darreria del segle a Espanya, 
amb la qual té a veure aquesta difícilment classificable Torrijos. 

Entre les primeres i més importants obres orquestrals de finals del segle XX 
espanyol se situa aquesta Catalonia d’Isaac Albéniz del 1899, ja reconegut a 
París, dedicada al pintor Ramon Casas. Obra d’entitat, per bé que llunyana 
de les grans troballes que veiem en el llenguatge pianístic de La vega, però 
ja amb clares referències al llenguatge harmònic francès. Albéniz era molt 
a prop de Dukas, per exemple, i coneixia l’obra de Debussy. Els temes 
tenen procedència popular: El pobre terrissaire i La filadora, i se senten al 
costat d’efectes que ens recorden el flabiol o alguna picada d’ullet tonal que 
al·ludeix a les orquestrines de festa de poble. Sabem, per manuscrits inacabats 
de la Biblioteca de Catalunya, que inicialment l’obra era més ambiciosa. 

Torrijos de Granados, en canvi, planteja interrogants. Hi ha molt desordre 
encara als papers de Granados i fa la sensació que aquests dos anys de 
commemoracions serveixen almenys per pensar-hi. El que escoltarem, per a 
orquestra i cor, proposa cinc escenes d’una música incidental que ens arriba 
per la recuperació de Douglas Riva i Walter A. Clark, que van reintegrar els 
manuscrits perduts a l’SGAE, responsable de l’edició. 

Torrijos rememora el general liberal que el 1831 va intentar un cop per 
enderrocar Ferran VII i que va acabar de manera tràgica per una emboscada 
dels absolutistes i amb Torrijos i els seus homes afusellats.

Granados hi fa un exercici orquestral molt elemental subratllant colors i 
alguns ambients; amb impressió d’alguns motius característics a la superfície: 
tocs heroics inicials que tornen al final; alguna referència marcial, com també 
un tema molt bonic, d’escàs aprofitament quant a desenvolupament. Obra 
sense estructura dramàtica, amb alguna reminiscència de Grieg, i breus parts 
corals sense elements dramàtics amb frases que contrasten, alternants, entre 
les veus. Fins i tot el text de Fernando Periquet, li fa poc favor al músic. Si 
es compara amb la contemporània María del Carmen, no representa el seu 
pensament. 

Comentari
Xavier Montsalvatge va escriure la Desintegració morfològica de la Xacona 
de Bach el 1962, una fita, per anar a altres fonts, les de la música moderna 
d’Occident. 

La famosa Xacona per a violí de Bach serveix de pretext per a una feina 
especulativa i artística que mostra la seva creativitat i alhora la seva capacitat 
tècnica; no és la variació que articula Bach, sinó que, contràriament, aquesta 
resultant original es veu desplaçada en funció del criteri de llibertat de 
Montsalvatge, altament eficaç, que treballa a la seva manera modulació i 
ritme subratllant en l’orquestra aquella referència substancial del Barroc que 
és el baix ostinato de la Xacona. L’orquestra no estalvia matisos ni color ni 
timbres, i la tècnica dels instruments s’explota en funció de la variació o la 
varietat. “La desintegració –assenyala Carles Guinovart– passa per 21 estadis 
diferents [...] i acaba “Maestoso” amb el tema esclatant del principi.” No hi ha 
artifici, hi ha art del nostre temps. 

El programa es completa en novetat i interès amb una estrena de Jordi 
Cervelló (Barcelona, 1935), el Concert per a piano i orquestra, escrit el 2009 i 
dedicat al seu germà Enric, pianista destacat. El fet de no haver-se interpretat 
encara ens remet a referències del mateix compositor, subtil i extremadament 
sensible en la seva feina, sense ostentacions de corrents, sinó pensant en el 
que és la seva música.

En el “Preludi”, després d’una breu exposició del tema al clarinet, el piano 
planteja “un clima delicat i alhora misteriós". 

El segon, “Scherzo-Cadenza”, “és viu i lleuger, i el caracteritza una mena 
d’obstinat en compàs 6/8”, actius que es veuen enriquits per jocs de contrastos, 
fins que després d’una contundent trobada entre piano i orquestra s’arriba 
a una conclusió “delicada i misteriosa”, que dóna pas a la cadenza solista, de 
matisos virtuosos i en la qual ja anuncia el tema de l’“Allegro molto” que 
segueix. 

Cervelló el considera el moviment més complex de l’obra i en el seu caràcter 
varia “constantment un esperit burlesc i sobtats moments de misteri. Està compost 
de tres motius principals que s’alternen o dialoguen”. 

Per què Concerto di maggio? Doncs simplement perquè el compositor 
relaciona aquest mes amb l’alegria i la vida. Que és la que ens dóna aquesta 
petita història a través de la música d’Albéniz, Granados, Montsalvatge i 
Cervelló. 

jorge de Persia, crític musical



Biografies

Nascuda a Veneçuela, va oferir el primer recital als 
cinc anys, tot debutant als vuit i guanyant-se una beca 
per estudiar als EUA, estudis que continuà a la Royal 
Academy of Music de Londres. 

Darrerament destaquen recitals seus als Estats Units, 
Europa, el Japó i Austràlia, així com en festivals 
importants: Edimburg, Salzburg, Lucerna, Ravinia, 
Tanglewood, Lugano, Saint-Denis, Aldeburgh, 
Istanbul, etc. 

Ha estat convidada per moltes de les millors orquestres 
del món, com les filharmòniques de Los Angeles, Nova 
York, Liverpool, Rotterdam i Dresden, simfòniques de 
Chicago, San Francisco, Houston, Pittsburg, Detroit i 
Toronto, així com la de Viena, Gewandhaus de Leipzig, 
Academy of St. Martin in the Fields, Orquestra de 
Cleveland, la City of Birmingham, Philharmonia...

La seva discografia ha estat àmpliament guardonada. 
El seu primer àlbum incorporava versions de música 
de Bach. Ha guanyat dos Echo Klassic, el 2008 va ser 
nominada als Grammy pel seu CD Baroque. El 2010 
llançà Solatino, inspirat en la seva Veneçuela natal. I el 
2011 va compondre Ex Patria, poema simfònic per a 
piano i orquestra amb què vol denunciar l’anarquia, 
la corrupció i la violència al seu país. Enregistrat per 
l’Academy of St. Martin in the Fields, va aparèixer el 
2015.

Cònsol honorària d’Amnistia Internacional, també 
fou nominada per la Human Rights Foundation. Ha 
participat al Festival Dones del Món (2013) a Londres, 
i en dues ocasions al Fòrum Econòmic Mundial de 
Davos. El 2012 va rebre el Rockefeller Award per 
la seva contribució a les arts i el 2008 tocà en la 
investidura de B. Obama. Actualment viu a Barcelona 
amb la seva família.

Fundat per Manuel Cabero el 1951, el 1993 Mireia 
Barrera n’assumí la direcció. Mostra predilecció pel 
repertori dels segles XX i XXI, especialment d’autors 
catalans. Paral·lelament manté una important activitat 
simfònica, principalment amb l’Orquestra Simfònica 
de Barcelona, en ser cor adscrit de L’Auditori i l’OBC 
des de la temporada 2012-13. Ha estat dirigit per grans 
batutes, com Celibidache, Cambreling, Frühbeck de 
Burgos, Decker, Foster, González, Hager, King, Mas, 
Mena, Ono, Pablo Pérez, Pinnock, Pons, Ros Marbà, 
Rostrópovitx o Soustrot. En l’etapa que Manuel 
Cabero hi va ser al davant, va cantar l’estrena mundial 
d’Atlàntida de Falla.

En l’àmbit discogràfic cal destacar l’enregistrament 
de la música coral de Joaquim Homs realitzat per 
a la Fundació Autor, així com el seu darrer CD, 
Madrigal, que recull música de diversos compositors 
catalans. Recentment ha col·laborat amb l’OBC i 
Pablo González en un treball sobre Enric Granados 
per a Naxos. Al Liceu ha participat a Kàtia Kabànova, 
Oedipe d’Enescu, Le portrait de Manon i Les mamelles 
de Tirésias, i a la cantata La pesta de Gerhard. Ha 
col·laborat amb l’artista Perejaume i de les darreres 
temporades, cal remarcar-ne les gires amb l’Orquesta 
Sinfónica de Galícia a la Corunya i Lisboa; amb I 
Solisti Veneti, la Filharmònica de Praga i l’Sttatskapelle 
Weimar, i actuacions a Ibercamera i al Ciclo de la 
UAM a l’Auditorio Nacional de Madrid. Del 2011 
al 2014 el Cor va realitzar una residència artística a 
l’Auditori Municipal de Vilafranca. Rep la col·laboració 
de l’Institut Català d’Empreses Culturals.

Mireia Barrera, direcció

Gabriela Montero Piano  Cor Madrigal



Kazushi Ono: “Estic convençut que la música té el poder 
d’acostar les persones”. 

La seva manera de fer als assajos transmet sinceritat, 
receptivitat i molta calma, però als concerts s’aboca 
totalment a una recerca mística del fet musical que 
depassa les simples lectures racionals. 

Considerat un dels directors més brillants de la seva 
generació, Kazushi Ono ha estat descrit per «Le 
Figaro» com “una de les ments musicals més fascinants 
de la nostra era”. Com a director d’òpera ha estat 
convidat als teatres més importants del món, com ara 
la Metropolitan Opera de Nova York, La Scala de Milà, 
Bayerische Staatsoper, Deutsche Staatsoper de Berlín 
o l’Òpera de París. La seva capacitat extraordinària 
també com a director d’orquestra l’ha portat a ser 
convidat per importants formacions de tot el món: 
BBC, Birmingham, Boston, Mont-real, Londres, Ràdio 
de Viena, Leipzig Gewandhaus i les filharmòniques 
d’Israel, Oslo i Radio France, entre d’altres.

Director titular de l’Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya
Director musical de la Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra
Director principal de l’Òpera Nacional de Lió

Kazushi Ono Director

Fundada el 1944 per Eduard Toldrà, té com a 
compromís divulgar la música clàssica i contemporània 
de totes les cultures i tendències, amb prioritat dels 
compositors catalans.

N’ha estat directors titulars: Eduard Toldrà, Rafael 
Ferrer, Antoni Ros Marbà, Salvador Mas, Franz-Paul 
Decker, García Navarro, Lawrence Foster, Ernest 
Martínez Izquierdo, Eiji Oue i Pablo González. I 
Kazushi Ono ho és des del setembre del 2015. Hi han 
col·laborat noms de gran prestigi: Inbal, Celibidache, 
Hogwood, Koopman, Plasson, Krivine, Slatkin, 
Kitajenko, Rostropóvitx, López Cobos, Minkowski... I 
entre els solistes destaquen D. Barenboim, A-S. Mutter, 
I. Stern, R. Lupu, F. P. Zimmermann, A. Volodos, P. 
Domingo, M. Caballé, A. de Larrocha, T. Berganza, P. 
Zukerman, M. Argerich, J. Bell, H. Hahn, G. Kremer, 
T. Mörk, V. Repin, N. Gutman, R. Buchbinder, C. 
Arrau, A. Rubinstein.... L’OBC actua habitualment 
al Gran Teatre del Liceu, Palau de la Música, Festival 
Grec, Festes de la Mercè, Sónar, Mercat de les Flors i 
al Festival Castell de Peralada.  

Ha enregistrat més d’un centenar de discos amb 
Decca, EMI, Auvidis, Koch, Claves, Naxos, Telarc, 
Tritó, Columna música i BIS, tot combinant repertori 
català i universal. 

Manté una activitat artística continuada al país i a 
l’estranger, amb gires per Europa, l’Àsia i els Estats 
Units. Gires que l’han duta al Carnegie Hall de Nova 
York, Concertgebouw d’Amsterdam o Musikverein de 
Viena, i a participar en festivals com els Proms al Royal 
Albert Hall de Londres o el Schleswig-Holstein. 

Està integrada en el Consorci de L’Auditori i 
l’Orquestra, format per la Generalitat i l’Ajuntament 
de Barcelona. Des del 1999 té la seu a l’Auditori de 
Barcelona, obra de l’arquitecte Rafael Moneo.

Des de la seva creació, l'OBC va tenir la seva seu 
al Palau de la Música Catalana fins al seu trasllat 
a l'Auditori l'any 1999, on és formació pròpia. El 
retrobament anual amb el Palau és una oportunitat 
per enfortir els llaços entre ambdues institucions i el 
projecte musical que duen a terme.

Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de 
Catalunya 



I. Albéniz: Catalonia

Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC). Jaime 
Martín, director. Tritó.
 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México. Enrique Bátiz, director. Regis.

Orquesta Sinfónica de la RTVE. Igor 
Markevitch, director. Philips.

J. Cervelló: Concerto di maggio 
(estrena)

No hi ha cap enregistrament

X. Montsalvatge: Desintegració 
morfològica de la Xacona de Bach

Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC). Edmon 
Colomer, director. Auvidis Valois.

Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC). Lawrence 
Foster, director. Columna Música. 

E. Granados: Torrijos (música 
incidental)

Cor Madrigal. Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). 
Pablo González, director. Naxos.

Selecció a càrrec de javier Pérez senz, periodista i crític musical

Discografia



Pere Andreu jariod, divulgador

2017
El Palau de la Música 
Catalana acull l’estrena de 
dues obres de compositors 
catalans: el Concerto di maggio, 
per a piano i orquestra, de Jordi 
Cervelló, i l’oblidada Torrijos 
d’Enric Granados.

El magnat nord-americà 
Donald Trump pren 
possessió del càrrec i es 
converteix en el 45è president 
dels Estats Units d’Amèrica, 
després d’haver derrotat a les 
urnes Hillary Clinton. 

L’estudi RCR Arquitectes 
(dirigit per Rafael Aranda, 
Carme Pigen i Ramon 
Vilalta), situat a la ciutat 
d’Olot, guanya el Premi 
Pritzker, el guardó més 
important d’arquitectura a 
nivell internacional. 

Mor als 91 anys el sociòleg 
polonès Zygmunt Bauman, 
figura clau del pensament 
contemporani i autor d’una 
cinquantena de llibres, en 
els quals va denunciar les 
desigualtats i inseguretats de 
la societat actual. 

Un equip d’astrònoms 
internacional descobreix 
un sistema solar amb set 
planetes semblants a la Terra, 
situats a 40 anys llum, que 
podrien tenir aigua líquida i, 
per tant, vida.

1899
Isaac Albéniz estrena a París 
Catalonia, una rapsòdia 
orquestral inspirada en 
melodies tradicionals 
catalanes. Malauradament, 
dels tres moviments de què 
consta l’obra, només ens ha 
arribat complet el primer.
 

Té lloc la Conferència 
de Pau de la Haia, una 
reunió internacional per 
debatre sobre la pau i el 
desarmament. Del conveni 
resultant, en naixerà la Cort 
Permanent d’Arbitratge. 

Ramon Casas pinta La 
càrrega, una de les seves obres 
més conegudes i impactants. 
El quadre, de grans 
dimensions, es pot veure 
al Museu de la Garrotxa, a 
Olot. 

El cineasta Alfred Hitchcock 
neix a la localitat anglesa 
de Leytonstone. Considerat 
el “mag del suspens”, en la 
seva producció destaquen 
títols com Psicosi, La finestra 
indiscreta o Vertigen.

L’empresa farmacèutica 
alemanya Bayer comença 
a fabricar i comercialitzar 
un medicament anomenat 
Aspirina, compost per àcid 
acetilsalicílic, que tindrà una 
gran popularitat gràcies a la 
seva rendibilitat.

1963
L’Orquestra Municipal 
de Barcelona, dirigida per 
Rafael Ferrer, estrena al 
Palau de la Música Catalana 
la Desintegració morfològica 
de la Xacona de Bach, del 
compositor gironí Xavier 
Montsalvatge.

Martin Luther King 
pronuncia el famós discurs 
que inclou la frase “I have 
a dream” (Tinc un somni), 
davant de més de dues-centes 
mil persones participants en 
la Marxa sobre Washington 
pel treball la llibertat.

S’inaugura el Museu Picasso 
de Barcelona, amb el nom de 
Col·lecció Sabartés, per les 
diferències polítiques entre 
l’artista i el règim franquista. 
Jaume Sabartés, l’impulsor, 
era amic personal i secretari 
de Picasso.

L’escriptor argentí Julio 
Cortázar publica Rayuela. 
El llibre gira a l’entorn de la 
vida d’Horacio Oliveira, el 
protagonista, i destaca per 
la seva experimentació en 
la forma i la influència del 
surrealisme.

L’empresa holandesa Philips 
introdueix al mercat europeu 
el casset d’àudio. El preu i la 
capacitat de poder regravar 
el convertiran en un format 
popular, alternativa al disc 
de vinil.

Aquell any…
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Primers violins
Cristian Chivu, concertino 
associat 
Raúl García, assistent 
concertino
María José Aznar
Sarah Bels
José Valentín Centenero
Walter Ebenberger
Ana Isabel Galán
Natalia Mediavilla
Katia Novell
María Pilar Pérez
Anca Ratiu
Jordi Salicrú
Carlota Amargós* 
Alexandru Manasi*

Segons violins 
Alexandra Presaizen, 
solista
Emil Bolozan, assistent
María José Balaguer
Jana Brauninger
Patricia Bronisz
Assumpta Flaqué
Mireia Llorens
Melita Murgea
Antoni Peña
Josep Maria Plana
Robert Tomàs
Oriol Algueró*
Paola Caballero*
Annedilia Riestra*
Yulia Tsuranova* 

Violes
Ashan Pillai, solista 

Josephine Fitzpatrick, 
assistent
Franck Heudiard 
Christine de Lacoste
Sophie Lasnet 
Michel Millet 
Miquel Serrahima 
Jennifer Stahl 
Andreas Süssmayr 
Vicent Nogués* 
Marc Tarrida* 

Violoncels
José Mor, solista
Vincent Ellegiers, assistent
Núria Calvo
Lourdes Duñó
Jaume Güell
Olga Manescu
Linda d’Oliveira
Jean-Baptiste Texier
Magdalena Cristea* 
Marc Galobardes* 

Contrabaixos
Christoph Rahn, solista 
Dmitri Smyshlyaev, 
assistent
Jonathan Camps
Apostol Kosev
Josep Mensa
Matthew Nelson
Albert Prat  

Flautes
Francisco Javier 
Castilblanque*, solista 
invitat 

Bea Cambrils
Christian Farroni, 
assistent
Ricardo Borrull, flautí 

Oboès
Disa English, solista 
José Juan Pardo 
Dolors Chiralt, assistent 
Molly Judson, corn anglès 

Clarinets
Larry Passin, solista
Francesc Navarro
Josep Fuster, assistent i 
clarinet en mi b
Alfons Reverté, clarinet 
baix 

Fagots
Silvia Coricelli, solista 
Noé Cantú 
Thomas Greaves, assistent
Slawomir Krysmalski, 
contrafagot 

Trompes
Juan Manuel Gómez, 
solista
Joan Aragó
David Bonet
Juan Conrado García, 
assistent solista
David Rosell, assistent 

Trompetes
Mireia Farrés, solista 
Adrián Moscardó 

Angel Serrano, assistent 
Nacho Martínez*  

Trombons
Eusebio Sáez, solista
Vicent Pérez 
Gaspar Montesinos, 
assistent 
Raul García, trombó baix 

Tuba
Daniel Martínez*

Percussió
Joan Marc Pino, assistent
Juan Francisco Ruiz 
Ignasi Vila 
Núria Carbó*
Ivan Herranz*  

Arpa
Magdalena Barrera 
Marta Jarne* 

Piano encarregat 
d'orquestra
Walter Ebenberger

Responsable de 
documentació musical
Begoña Pérez 

Responsable tècnic
Ignasi Valero

Personal d'escena
Joan Luis

Sopranos
Núria Cabero 
Teresa Canal 
Núria Cano 
Montserrat Cortiella 
Gemma Cuní 
Laura Escudé 
Gemma López
Laura Martínez 
Núria Molins 
Montserrat Roset 
Remei Tell

Contralts
Maria Boixadera
Marta Bordés
Quima Farré 
Marc Guerris 
Núria Jené 
Noemí Martínez 
Esther Rodrigo 
Yolanda Romero
Lídia Torra 

Tenors
Jordi Aymerich 
Albert Castells 
Raúl Coré 
Ferran Jovell
Xavier Llobet 
Joan Mora 
Ricard Sabata 
Oriol Ubach 

Baixos
Enric Arquimbau
Marc Bosch 
Jaume Bragulat 
Joan Manuel Bruach 
Joan Camps 
Vincent de Soomer 
Josep Lluís Gil 
Gabriel Iñiguez 
Jaume Lleixà 
Manuel Romaní 
Jordi Viñallonga

Formacions

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

Cor Madrigal
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