La Mediterrània, fogar de cultures i que banya
pobles amb diversitat de llengües i religions, és en els
nostres dies una mar on la mort es fa present massa
sovint; una mar on vaixells plens de dolor dels qui ho
han de deixar tot fugint de l’horror de la guerra i de la
misèria naveguen entre la desolació i la desesperança
vers un futur incert. Però la Mediterrània pot ser encara
i ha de ser un espai de diàleg i convivència, un espai de
futur.
La música esdevé aquests tres dies a Poblet un
vehicle privilegiat de diàleg, de la mà del mestre Jordi
Savall en el marc de IV Festival de Música Antiga de
Poblet. Us acull aquest monestir bastit fa quasi noucents anys, per ser lloc de pregària i de cultura, i on en
fa setanta-cinc hi retornà la vida monàstica. Aquí durant
tres nits la música ens convida a enderrocar fronteres i
a superar límits i a ser el llenguatge que tres religions i
tots els pobles parlen en comú.
El primer concert, Orient-Occident, posa en diàleg
el cristianisme, l’islam i el judaisme, tres religions amb
la música com a camí vers un sol Déu. El segon, l’Home
i la Natura, ens mostra com les fronteres i barreres
que posem els homes poden ser superades pel vehicle
comú de diàleg que és a la música. El darrer concert ens
presenta un pont entre les músiques sacres i les d’arrel
popular. A la fi uns mons més propers del que podríem
imaginar.
Us proposem, doncs, escoltar el llenguatge del
diàleg, la música, amb el cor obert i la mà estesa
per seguir fent d’aquesta Mediterrània un fogar de
civilització.

Fr. Octavi Vilà
Abat de Poblet
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ORIENT-OCCIDENT

Les músiques cristianes, jueves i musulmanes en diàleg
ALGÈRIA Invocació ”Dansa del vent”
ISRAEL Qamti be-Ishon Layla - Càntic dels càntics
FRANÇA La Quarte Estampie Royal - Le Manuscrit du Roi
SÍRIA À Damas - Text: Qays ibn al-Moullawwah (Majnoun Layla)
ROMANIA Der makām-ı Uzzäl Sakîl “Turna” Semâ’î - Mss. D. Cantemir, 324
XIPRE Dillirga / Tillirkotissa – Cançó i dansa turca i grega
SÍRIA Ce Brun Hal asmar – Cançó tradicional de Damasc
ISRAEL LaMoledet shuvi roni - Asher Mizrahi (Jerusalem)
ITÀLIA Istampitta: Lamento di tristano
XIPRE To yiasemi – Cançó d’amor grega
JERUSALEM Hermoza muchachica - Tradicional sefardita

HESPÈRION XXI
Lior Elmaleh (Israel) Cant
Waed Bouhassoun (Síria) Cant
Katerina Papadopoulou (Grècia) Cant
Haïg Sarikouyoumdjian Duduk & Belul
Moslem Rahal Ney
Yair Dalal Oud
Hakan Güngör Kanun
Dimitri Psonis Santur & Moresca
Pedro Estevan Percussió
Jordi Savall
Viella, lira & Direcció

*****
ARMÈNIA Ene Sarére - Tradicionale armènia
GRANADA Lament andalusí Maqam hijaz - Ibn Zaydún (1003-1071)
MOLDÀVIA Der makām-ı Hüseynī Sakīl-i Ağa Rıżā - Mss. D. Cantemir, 89
ISRAEL Shuvi nav shi - Yossef ibn Sulai (Cançó sefardita)
ESPANYA Una pastora (instr.) - Tradicionale sefardita
XIPRE Koniali – Cançó i dansa turca i grega
GRÈCIA Apo xeno meros
ISRAEL Torah
SÍRIA Ghazali
RODES Durme, hermosa donzella (instr.)
MARROC Danse (instr.)
& Tots junts

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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UN DIÀLEG DE LES ÀNIMES
Escoltar aquestes músiques d’Orient i Occident, subtilment aplegades
per Jordi Savall, no és pas una experiència qualsevol. Perquè a l’emoció
estètica s’hi ajunta un sentiment encara més intens, aquell que et fa sentir
partícep, com per art d’encantament, d’una humanitat reconciliada.
Aquesta humanitat, no ha perdut alguna cosa de la seva pròpia ànima
a partir de la segona meitat del segle XV, quan Sefarad i l’Àndalus moren
simultàniament quaranta anys després de l’esfondrament de Bizanci? Entre
l’Orient i l’Occident, s’han destruït passerel·les mentals i espirituals que
d’aleshores ençà mai ningú ha reparat. La Mediterrània ha deixat de ser mar
nodridora situada al centre del nostre univers cultural, per n o ser sinó un
camp de batalla, una barrera.
Avui dia, la nostra mar comuna és l’indret on es dreça la Muralla invisible
que parteix el planeta entre el Nord espantat i el Sud desesperat; i entre les
comunitats planetàries que han pres l’habitud de malfiar-se de “l’Altre”, i de
separar-se’n. El món àrab i el món jueu semblen haver oblidat llur fecund
parentesc d’altres temps; l’Orient musulmà i l’Occident de tradició cristiana
semblen closos en una confrontació sense sortida.
Per tornar a donar a la nostra humanitat desorientada alguns senyals
d’esperança, cal anar més enllà d’un diàleg de les cultures i de les creences,
cal anar vers un diàleg de les ànimes. Aquest és, en aquest inici del segle XXI,
la missió irremplaçable de l’art. I és just això el que precisament constatem
quan escoltem aquestes músiques magnífiques vingudes d’èpoques i terres
diverses. De sobte descobrim, o redescobrim, que les civilitzacions que
ens semblaven allunyades les unes de les altres, i fins i tot enemigues, són
sorprenentment còmplices.
Al llarg d’aquest viatge en el temps i en l’espai, a cada instant ens
demanem si els conflictes als quals estem acostumats no són pas falsos,
finalment, i si la veritat dels homes i de les cultures no resideix més aviat
en aquest diàleg d’instruments, d’acords, de cadences, de gestos i bufades.
Aleshores puja en nosaltres un sentiment de joia profunda, nascuda d’un
acte de fe: la diversitat no és forçosament un preludi a l’adversitat; les nostres
cultures no són envoltades de mampares estanques; el nostre món no està
condemnat a dissensions interminables; encara pot salvar-se...
No és aquesta, de fet, des del començament de l’aventura humana, la
primera raó de ser de l’art?

AMIN MAALOUF

Traducció: Manuel Forcano
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QAMTI BE-ISHON LAYLA
M’HE LLEVAT EN PLENA NIT
Càntic dels Càntics (inspirat en el
Càntic 3,1-4)
Cant hebreu
M’he llevat en plena nit per a caminar
per la ciutat
per si podia tornar a veure la bella faç
de l’estimada.
Els guardes que patrullen per la ciutat
m’han vist
i m’han preguntat: qui cerques?
Així que he acabat de parlar-hi, de
sobte he vist
la llum del rostre de la meva estimada
brillant com una gemma.

A DAMASC

Text: Qays ibn al-Moullawwah (Majnun Layla)
Música: Waed Bouhassoun
Digueu-li que encara l’estimo,
per molt lluny que sigui, mai la podré
oblidar.
Fou ella qui m’ensenyà a estimar-la,
amb la seva mel m’apagava la set.
Un àngel del cel amb aparença humana
a qui Déu donà la seva bellesa i el seu
encant.
Si l’adoro no sóc cap heretge;
car estimant-la també adoro Déu.
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TILLIRKOTISSA
ΤΗΛΛΥΡΚΩΤΙΣΣΑ

TILLIRKOTISSA
HI HA UN ESTEL BEN PETIT
Cançó i dansa turca i grega (Xipre)

Εσει έ βερεβε ναν
ά βαραβα στρον
τζι ε βερε ν μιτσίν
μες τους βουρουβου ς
εφτά βαραβα πλανή βιριβι τες
μα βαρα βρομα βαρα τα μου.
Τριαλάλα λα λα…

Hi ha un estel ben petit
entre els set planetes.
Estimada meva dels ulls negres.
Trialála la la…
M’han atrapat el cor
les paraules que em vas dir.
Estimada meva dels ulls negres.
Trialála la la…

Τζι επιά βαραβα σαν με βερεβε
μες τη βιρβι ν καρκιάν
τα λό βοροβο για
που βουρουβου μου
εί βιριβι πες
για βαρα λουρου βουρου δα μου.
Τριαλάλα λα λα…

Vaig passar per Dillirga una nit,
vaig beure de les seves aigües,
vaig veure un amor amb els ulls de
forma d’ametlla
i em vaig quedar esmaperdut.
Lala la la la …

Dillirga’dan gece geçtim
Suyundan içtim
Badem gözlü bir yar gördüm
Kendimden geçtim
Lala la la la…

I li van a anar a dir a aquesta dona
eixelebrada
que jo me n’anava.
Estimada meva dels ulls negres
Trialála la la…

Επή βιριβι αν τζ ει βιριβι παν
της βιριβι ς πελλής
πως έ βερεβε ν να πά βαραβά ω
πέ βερεβε ρα
μα βαρα βρομα βαρα τα μου.
Τριαλάλα λα λα…

Llavors va embruixar la mar
i va enfurismar el vent.
Estimada meva dels ulls negres.
Trialála la la…

Τζι εμά βαραβα εψε βερεβε ν
την θά βαραβα λασσαν
τζε ασή βιριβι κωσέ βερεβε ν
αγέ βερεβε ραν
για βαρα λουρου βουρου δα μου.
Τριαλάλα λα λα…
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CE BRUN HAL ASMAR
OH TU, HOME BRU

TO YIASEMI
ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΊ

TO YIASEMI
EL GESSAMÍ
Cançó d’amor grega (Xipre)

Oh tu, home bru, tan morè,
tinc el cor cansat,
el teu amor m’ha desertat.

Το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί
μου
Ηρθα να το κλαδέψω, αχ γιαβρί
μου!
Και νόμισεν η μάνα σου
Πως ήρθα να σε κλέψω

El gessamí a la teva porta, gessamí
meu,
vaig venir per podar-lo, ai tresor
meu!,
i la teva mare va pensar
que venia per emportar-se’t.

Αυτά τα μάτια τα γλυκά
Τα φρύδια τα μεγάλα
Εκάμαν με κι’αρνήθηκα
Της μάνας μου το γάλα.

Aquests ulls bonics,
aquestes celles grans,
m’han fet renegar
de la llet de la mare.

HERMOZA MUCHACHICA

NOIETA FORMOSA
Tradicional sefardita
(Jerusalem)

Hermoza muchachica
vente tú con mí
ven, mos cazaremos
juntos mos aunaremos.

Noieta formosa,
vine amb mi,
vine, caçarem,
junts ens aplegarem.

Capitán hermozo
no me cazo yo,
a la Grecia yo mo vo ir.
calogria me vo hazer.

Capità formós,
jo no caço,
ans me’n vaig a Grècia
per a fer-me monja.

Hermoza muchachica,
yo so Yerohám;
en servicio soldado me fui.
torní capitán.

Noieta formosa,
jo sóc Jeroham,
vaig marxar servint com a soldat
i he tornat capità.

Para mi madre ansia
rogo piadad;
tú mírame con gracia
y no con crueldad.

La meva mare ansieja,
prego que tinguis pietat,
tu mira’m amb gràcia
i no amb crueltat.

Cançó tradicional de Damasc

Oh tu, d’ulls grans,
has sembrat el dolor dins el meu cor,
et donaré els set diners
de tota la meva fortuna.
Oh tu, cor d’argent,
què significa tant d’odi?

Podria satisfer-te i donar-te
tota la meva fortuna.

LAMOLEDET SHUVI RONI

Asher Mizrahi (1890-1967) (Jerusalem)

A la pàtria torna cantant
alegra’t bella noia
dins teu dreçaré el meu temple
construït al munt de Morià.
Torna als teus palaus,
torna tu i tornaré jo
i t’alliberaré de la captivitat.
Sigues mare de milers i milers,
em compadiré de les teves terres
i seràs una vinya que dóna fruit.
Esposa afable i gentil,
anima’t, exulta i canta,
floreix com un brot, com una rosa,
peixa, creix, fruita,
car la salvació és a punt
i enviaré el Messies i Elies.
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SHUVI NAV SHI
TORNA ÀNIMA MEVA
Yossef ibn Sulai – Cançó
sefardita (Israel)

MAQAM HIJAZ

Plany àrab – Ibn Zaidun (Còrdova
1003 - Sevilla 1071)
Tu per qui el meu amor esclata a
ple dia,
Per tu, el meu cor pateix i es
consumeix.
Quan t’absentes, el món sencer
m’abandona;
Però si ets present, el món sencer
hi és.

12

 יוסף אבן סולי/ שובי נפשי לקונך

Torna ànima meva al teu Creador
i penedeix-te del pecat.
Fins quan habitaran en tu
aquests pensaments de pena?

שובי נפשי לקונך
והכלמי מעוונך
עד מתי תלין בקרבך
?מחשבות אונך
נאלמתי דומיה
ונפשי בי הומי
בשורי הרי עווני
כסתה כלמה פני

Callo ben en silenci,
però la meva ànima viu en trasbals.
Quan m’allunyo del meu delicte
la vergonya em cobréis el rostre.

יה חסדך לנחמני
וחמלתך תקדמני
יודע כל נעלם
!אל ישב דך נכלם

Senyor, la teva misericòrdia em
consola
i la teva compassió em ve a cercar.
Vos, que coneixeu tot allò ocult,
que l’abatut no es torni a
empegueir.
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KONIALI
ΚΌΝΙΑΛΙ - KONYALı

Κόνιαλί μου σαν σε δω στην αγορά
Και με σκέρτσο να μου κόβεις
Παστουρμά και σουτζουκάκι αμάν
Κόνιαλί μου
Με το μαχαίρι που τραβάς μου
πήρες τη ζωή μου
Χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω
Κόνιαλί μου.

KONIALI
NOIA DE KONYA
Cançó i dansa turca i grega
(Xipre)

APO XENO MEROS
ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΜΕΡΟΣ

APO XENO MEROS
D’UN LLOC EXTRANY I
LLUNYÀ
Tradicional (Grècia)

(Text grec)

Από ξένο μέρος κι απ’ αλαργινό
ήρθ’ ένα κορίτσι φως μου είκοσι
χρονώ.

D’un lloc extrany i llunyà
va arribar una jove de vint anys.

Είχε μαύρα μάτια και ξανθά
μαλλιά
είχε και στο μάγουλό της φως
μου μια ελιά.

Tenia els ulls negres i els cabells
rossos
i una piga a la galta.

Noia meva de Konya, quan et veig
al mercat
tallant amb aquesta gràcia
pastourmás i soutzoukáki, ai, noia
meva de Konya.
Amb el ganivet que dus, m’has
pres la vida,
sense tu ja no puc viure, noia meva
de Konya.
(Text turc)
Ei, ei!
On són els meus cinquanta grams
de pastrami?
No vull que els premsi ningú altre
que la meva noia de Konya.
Camina, noia meva de Konya.
Camina, estimada meva, camina,
arrossega el teu vestit,
una noia de Konya acaba de passar
per aquí.

Hey hey
Hani ya da benim elli gram
pastırmam
Konyalı’dan başkasına bastırmam
of
Konyalım yürü,
Yürü yavrum yürü, fistanını sürü
Şimdi de geçti burdan Konyalı’nın
biri…
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TORAH
TORÀ
Tradicional (Israel)



Entonaré un cant per celebrar la
Torà.
El Senyor la va crear d’or fi,
preciosa i forta.
Ens l’ha donada el nostre pastor
Moisès, el nostre mestre,
ens l’ha donada el nostre pastor
Moisès, el nostre mestre.
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GHAZALI
Oh estimat, estimat, la meva ferida
d’amor s’ha fet més gran
i la lluna em va entretenir enmig de
la nit, i després se’n va anar.
Oh criticaires, no em culpeu, car
l’amor és fet d’enganys,
estic bojament enamorat, i desitjo el
contacte amb qui m’estimo.
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La Viola Cèltica
L’HOME & LA NATURA

Diàlegs Cèltics de l’Antic i del Nou món
The Caledonia Set
Archibald MacDonald of Keppoch Tradicional irlandesa
The Musical Priest Tradicional irlandesa
Scotch Mary Tradicional irlandesa
Caledonia’s Wail for Niel Gow Captain Simon Fraser (1816 Collection)
Sackow’s Jig Tradicional irlandesa
(Viola soprano, Arpa / Saltiri i Bodhran)
The Lancashire Pipes
A Pointe or Preludium - The Lancashire Pipes
The Pigges of Rumsey - Kate of Bardie
Manchester Gamba Book (ca. 1640)
The Cup of Tea Tradicional irlandesa
A Toy Manchester Gamba Book
(Viola baixa, the Bag-pipes Tuning)
Flowers of Edinburg
The Rover Reformed John Playford (1623-1686)
Lady Mary Hay’s Scots Measure Tradicional escocesa
The hills of Lorne Charlie Hunter
The Flowers of Edinburg Reel
Lament for the Death of his Second Wife Niel Gow (1727-1807)
Fisher’s Hornpipe
Peter’s Peerie Boat Tomas Anderson
(Viola soprano, Arpa i Bodhran)

The Donegal Set
The Tuttle’s Reel Tradicional irlandesa
The Sword Dance Tradicional irlandesa
Carolan’s Farewell, Turlough O’Carolan
Alexander’s Hornpipe Tradicional irlandesa (O’Neill, Chicago 1903)
Gusty’s Frolics Tradicional de Donegal
Jimmy Holme’s Favorite Ryan’s Mamoth Collection (Boston, 1883)
(Viola soprano, Arpa / Saltiri i Bodhran)
Carolan’s Harp
Ane Groundel Duncan Burnett (Duncan Burnett’s Music Book, Escòcia ca. 1610)
Dumbarton’s Drums beat bonny Anònim escocès (Oswald Caledonian Pocket
Companion, 1783)
The Reel of Tullochgorum Tradicional escocesa
(Arpa sola)
Irish Landscapes
The Lamentation of Owen Roe Turlough O’Carolan (O’Neill)
The Morning Dew Tradicional irlandesa
The Hills of Ireland
Apples in the Winter
The Rocky Road to Dublin
The Kid on the Mountain
Morrison’s Jig
(Viola soprano, Arpa / Saltiri i Bodhran)
JORDI SAVALL
Lyra-viol (viola de gamba baixa) de PELEGRINO ZANETTI, Venècia 1553
Viola de gamba soprano de Nicolas Chappuy, París circa 1750
Andrew Lawrence–King
Arpa irlandesa & Saltiri
Frank McGuire
Bodhran

* * *
Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems, and spoils;
The motions of his spirit are dull as the night,
And the affections dark as Erebus
Let no such man be trusted. Mark the music.
William Shakespeare The Merchant of Venice, Act V, Scene I
L’home que no porta música dintre seu
ni se sent commogut per l’harmonia dels dolços sons,
és prest per a traïcions, estratagemes i maldats.
La motivació del seu esperit és fosca com la nit
i els seus desigs obscurs com Èreb:
malfiem-nos de tal home; escoltem la música.
William Shakespeare El Mercader de Venècia, acte V, escena I

Si la cara és el mirall de l’ànima, la música d’un poble és el reflex de
l’esperit de la seva identitat, originàriament individual, però que pren forma
amb el temps com a imatge del conjunt d’un espai cultural propi i únic.
Qualsevol música transmesa i conservada per tradició oral és el resultat
d’una feliç supervivència, seguida d’un llarg procés de selecció i de síntesi. Al
contrari de certes cultures orientals que s’han desenvolupat sobretot en un
espai de tradició oral, al món occidental únicament les músiques anomenades
tradicionals, populars o folklòriques han sabut perdurar gràcies a aquests
mecanismes de transmissió no escrita.

però al mateix temps contribuí a relegar a l’oblit i a un espai secundari totes
les músiques vives que acompanyaven diàriament la vida de la immensa
majoria: les músiques del poble.
Per aquest motiu, les músiques cèltiques del “fiddle”, o violí, d’Escòcia
i Irlanda (i, fins i tot, les de les comunitats d’emigrants d’aquests països a
Amèrica del Nord) constitueixen un cas únic a Europa Occidental. Es tracta
d’un dels patrimonis més rics i més bells de totes les tradicions musicals
vives del nostre temps. Tots els milers d’airs, pastorals, laments, hornpipes,
reels, rants, jigs, etc. conservats per les diferents tradicions orals, transmesos
amb amor de pare a fill, amb perseverància d’una generació a l’altra, són en
realitat veritables músiques supervivents. En efecte, es tracta de músiques
que han tingut el privilegi, i la sort per a nosaltres, de sobreviure la inevitable
i constant amnèsia cultural de l’home i els seus deliris globalitzadors.

La invenció de la notació musical, un fenomen molt sovint lligat als
cercles socials literaris, ha permès que determinades cultures, com les de la
Xina, Corea, el Japó i Europa Occidental, hagin desenvolupat, des de temps
remots, nombrosos sistemes de notació aplicables en situacions ben diverses,
mentre altres cultures, com les dels països del Pròxim Orient (excepte Turquia)
o del sud i sud-oest asiàtic, tot just l’han desenvolupat molt poc, almenys
fins fa un segle. En el món de les músiques “cultes” d’Europa Occidental, la
comunicació musical basada en el no-escrit va perdurar fins a la fi del segle
XVII, però sols en el marc de les pràctiques vinculades a la improvisació
i a la realització d’acompanyaments al “baix continu”, i més tard als espais
de creació musical, sempre lligats a les institucions de poder espiritual i
secular (l’Església i la Cort), des del segle XVII (Anglaterra) i sobretot al segle
XIX (Alemanya) als cercles eminentment burgesos. L’escriptura musical va
permetre un formidable desenvolupament de les formes i dels instruments,

De la mateixa manera que el 1965 vaig quedar seduït i fascinat per la
trobada amb la veu oblidada de la viola de gamba, vam decidir, juntament
amb Montserrat Figueras i Hespèrion XX, –ja el 1975, des dels nostres primers
concerts i enregistraments– incorporar, a més del repertori de músiques
de la Cort i de l’Església, les meravelloses músiques dels jueus espanyols,
expulsats implacablement el 1492, conservades per tradició oral durant
més de cinc segles a les diferents comunitats sefardites instal·lades a tota
la conca mediterrània. Val a recordar que, amb algunes excepcions (Falla,
Bartók, Villa-Lobos, Kodaly, etc.), la injusta valoració d’aquestes músiques
dites “populars” o “folklòriques” les ha relegat inevitablement a un univers
propi, sense gaire comunicació ni, sobretot, respecte per part del món de la
música anomenada “clàssica”. Per altra banda, la terrible amnèsia deguda
a la pèrdua de consciència de les antigues pràctiques sovint ens ha impedit
de comprendre el valor real d’obres conservades tan sols en la seva versió
melòdica, fins i tot de músics tan reconeguts com O’Carolan o altres. Per
això, hom pot llegir en diccionaris de música molt importants, en relació amb
obres d’O’Carolan: “unfortunately most are only in single line form, so that
it is not definitely known how he harmonized or accompanied his mélodies”
(“desgraciadament, la majoria només existeix en versió melòdica, de manera
que no se sap amb certesa com harmonitzava o acompanyava les seves
melodies”). És clar que és una llàstima no saber de quina manera exacta hom
feia l’acompanyament d’aquestes peces, però no cal pas oblidar que en molts
casos, la melodia es val per si sola gràcies a la seva bellesa i emoció. Al mateix
temps, val a dir que, en el cas de peces que requereixen acompanyament,
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avui sabem prou sobre la pràctica de l’acompanyament improvisat als segles
XVII i XVIII per a poder reconstruir versions plenament satisfactòries des d’un
punt de vista artístic. Per aquest mateix motiu, les sis suites per a violoncel
sol de J.S. Bach van ser “completades” per a acompanyament al piano
durant el segle XIX, tot restant “oblidades” com a música d’art per part dels
intèrprets durant més de dos segles. No seria fins a la fi del segle XIX que
serien redescobertes (el 1890) per un jove Pau Casals que, deu anys més tard,
cap al 1900, començà a donar-les a conèixer al món.
El meu primer contacte amb la música cèltica es remunta, d’una banda,
als anys 1977-78, quan vàrem visitar Kilkenny per un concert amb HESPÈRION
XX. Durant el festival, els carrers, les places i els pubs estaven plens de músics
de tot tipus (violins, flautes...) que tocaven sense parar, sols o acompanyats
(per una guitarra o una petita arpa). Quina vitalitat, quina màgia, veure tants
músics, viure la música amb intensitat i emoció! D’altra banda, l’altra trobada
s’esdevingué tot escoltant enregistraments històrics de les dècades de 192030, com els dels genials James Schott Skinner i Joe MacLean, així com concerts
de grups com “The Chieftains”, entre altres.

Durant aquests darrers anys, he començat a estudiar els reculls del
segle XVII que contenen músiques escoceses i irlandeses, per descobrir
l’extraordinària riquesa de les principals col·leccions de música cèltica, com
les recollides per George Farquhar Graham The Songs of Scotland (Edinburgh,
1848), George Petrie Complete Collection of Irish Music (Londres, 1852,
reeditada el 1902-1905), William Bradbury Ryan’s Mammoth Collection
(Boston, 1883), O’Neill Music Of Ireland (Nova York, 1903) et The Dance
Music Of Ireland (Nova York, 1907); P.W. Joyce Old Irish Folk Music and Songs
(Londres 1909), James Hunter The Fiddle Music Of Scotland (Edimburg,
1979), Alastair J. Hardie The Caledonian Companion (Edimburg, 1981), Aloys
Fleischmann Sources Of Irish Traditional Music, c. 1600-1855 (Nova York i
Londres 1998), entre altres.

Durant aquests darrers trenta anys, he quedat absolutament fascinat
pel repertori britànic per a viola, i és que he estudiat, interpretat i enregistrat
nombroses músiques per a viola sola o per a consort de violes: de Christopher
Tye a Henry Purcell passant per Tobias Hume, Alfonso Ferrabosco, William
Corkine, William Brade, John Dowland, William Byrd, Thomas Ford, Orlando
Gibbons, John Jenkins, William Lawes, John Playford, Matthew Locke..., així
com les músiques d’autors anònims elisabetians i jacobites. Però va ser amb
la descoberta de manuscrits com el Manchester Gamba Book, amb més
de trenta maneres diferents d’afinar la viola (tuning o scordatura), i més
concretament els Bagpipe tunings, que vaig comançar a adonar-me que hi
havia també una profunda relació entre la viola i una antiga tradició cèltica
que havia sigut oblidada, de la mateixa manera que hom havia oblidat la
pròpia existència de l’instrument després de la mort dels últims violistes (com
K.F. Abel, qui en vida va sorprendre per la bellesa i expressivitat de les seves
improvisacions a la viola de gamba). Burney escrigué al respecte: “I have
heart him modulate in private on his six-stringed base with such practical
readiness and depth of science, as astonished the late Lord Kelly and Bach, as
much as myself.” (“L’he sentit modular en privat al seu baix de sis cordes amb
tanta facilitat i una erudició tan profunda, que sorprengué tant el difunt Lord
Kelly i Bach com a mi mateix.”).

D’entrada, em va sorprendre constatar tanta abundància de material
històric documentat, car el conjunt de totes aquestes col·leccions sobrepassa
les 10.000 obres, totes elles de gran qualitat artística. També em va semblar
molt interessant descobrir que certes melodies cèltiques presentaven
figures molt semblants a les d’antigues cançons catalanes, com les que hi
ha a “El testament d’Amèlia” i “Mairi Bhàn Òg”. Però la tasca més difícil va
consistir en la selecció de les músiques més representatives, procedents
d’èpoques i orígens diferents, així com triar els diferents “tunings” adaptats
a cada tipus de música. Amb aquesta finalitat, he preferit barrejar la viola
soprano de Nicholas Chappuy de 6 cordes del 1750 amb la sonoritat càlida
i poderosa de la viola baixa de 1697 de Barak Norman (per a les peces del
manuscrit de Manchester i la Ryan’s Collection de Boston), afinades en
diferents “scordature”. A més de les arpes irlandeses i el psalteri tocats per
Andrew Lawrence-King, sempre amb acompanyament improvisat segons
l’estil d’aquelles èpoques, hem afegit percussió a les peces de dansa o
rítmiques, amb el bodhran tocat per Frank McGuire. Hem seleccionat 30
peces, distribuïdes en conjunts o sets agrupats per tonalitats. Es tracta d’un
enfocament deliberadament sobri per a mostrar millor que el més essencial
d’aquestes músiques es troba en elles mateixes, en la força i la màgia de
llur discurs musical. També sóc molt conscient de l’enorme distància que hi
pot haver entre la interpretació d’un músic nascut amb aquesta música i la
d’un altre que l’ha hagut d’aprendre al llarg dels anys i que sap que encara
li’n queda molt. Sols espero que la meva experiència amb les músiques del
Renaixement i del Barroc m’hagi permès de donar una visió diferent de les
que hom sol trobar en les tradicions modernes. En fi, aquest programa és
sobretot un homenatge fervorós a aquest art de la transmissió, al talent de
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tots aquests músics que han contribuït a crear aquest meravellós patrimoni i
també a tots els altres, no menys importants, que l’han sabut transmetre de
generació en generació per a guardar-lo amb tota la seva força.
La música expressa i estén allò que la paraula deixa de ser capaç de
dir, i el temps filtra i neteja de tot el que no és essencial aquestes melodies
transmeses per tradició oral. És així que totes aquestes músiques d’autors
que sovint han restat en l’anonimat han esdevingut, gràcies a llur vitalitat,
bellesa, emoció i encant, indispensables per a celebrar els moments més
determinants de les diferents etapes de la vida quotidiana i de la vida
humana. Cançons per a vèncer la tristesa o per a celebrar les bones notícies,
danses per a festivar els moments de felicitat i d’alegria, planys per a superar
la pèrdua d’una persona estimada o el record d’una desgràcia, totes aquestes
obres meravelloses, però tanmateix fràgils, representen l’aportació sensible
i més personal de les cultures, sovint marginades o perseguides, a la història
de la creació musical. Resten i restaran als nostres cors com les veritables
veus i l’esperit essencial d’una civilització que ha sabut i sap guardar viva,
gràcies a la música, la memòria i l’ànima de la seva identitat històrica.

JORDI SAVALL
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CANTS A LA VERGE

Diàlegs de les músiques espirituals i dels cants del poble
Alba & Rotundellus (Alfons X el Savi, CSM 105)
Santa Maria, strela do dia (CSM 100)
Ductia (CSM 123)
Los set gotxs (Llibre Vermell de Montserrat)
Saltarello (CSM 77-119)
Rosa das rosas (CSM 10)
Istampitta (CSM 248-353)
Pero que seja a gente (CSM 181)
* * *
Lament: Pax in nomine Domini (Marcabru)
Mariam matrem Virginem (Llibre Vermell de Montserrat)
Istampitta: Saltarello (Trecento italià)
Imperayritz de la ciutat joyosa (Llibre Vermell de Montserrat)
El Mestre (Tradicional catalana)
La Mare de Déu (Tradicional catalana)
La Mariagneta (Tradicional catalana)

LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA
Marta Mathéu Soprano
Vivabiancaluna Biffi Mezzosoprano
David Sagastume Contratenor
Lluís Vilamajó Tenor
Furio Zanasi Baríton
Daniele Carnovich Baix
HESPÈRION XXI
Belén Nieto Flautes dolces
Jordi Savall Viella, Lira & Rebab
Dimitris Psonis Oud, Santur & Morisca
Andrew Lawrence-King Arpa gòtica
Hakan Güngör Kanun
Michael Grébil Llaüt & Ceterina
Xavier Puertas Rota & Violone
Pedro Estevan Percussió & Campanes
Direcció: Jordi Savall

Tau garçó la durundena (Bartomeu Càrceres)

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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Els humans tendim a classificar tot allò que ens envolta amb l’objectiu
d’endreçar-ho i poder-ho estudiar amb deteniment. Parcel·lem la realitat
potser perquè així, dividint-la, ens sentim capaços de dominar-la. Tot sovint,
però, aquesta realitat depassa les fronteres que li volem imposar, i la música
no n’és una excepció. Parlem de música sacra, en contraposició a la música
profana; distingim entre el que considerem música culta i música popular. A
la pràctica, però, moltes obres salten a banda i banda de la tènue línia que
separa cada categoria. Aquest concert n’és una excel·lent mostra.
La jove verge que dóna a llum el fill de Déu ha estat font d’inspiració per a
artistes de totes les èpoques i disciplines. La seva innocència, la seva virtut,
l’anunciació de l’àngel, el camí cap a Betlem, el naixement del seu fill, el seu
patiment en veure’l crucificat, l’Ascensió… Els moments clau de la vida de
Maria apareixen reflectits al llarg de tota la història de l’art.
Les obres d’aquest concert tenen com a denominador comú la devoció a la
Verge. Procedeixen de diferents fonts que ens remeten als segles XIII i XIV, i
fins i tot abans. Per una banda, escoltarem algunes de les Cantigas de Santa
María d’Alfons X El Savi. Aquest monarca, al segle XIII, va entendre com ningú
la importància de la cultura i el diàleg entre musulmans, jueus i cristians.
A les Cantigas hi trobem des d’himnes de lloança a la Verge fins a danses i
balades sobre els seus miracles, des de melodies que evoquen el gregorià
fins a ritmes festius d’arrel popular que no per això deixen de ser propers a la
devoció mariana.
El Llibre Vermell de Montserrat, per la seva banda, va ser recopilat amb
amb la voluntat de posar a disposició dels pelegrins un repertori adient per
interpretar durant la seva estada al monestir. Devoció, alegria, reverència
davant el que és sagrat i celebració de la joia de viure es donen la mà, un cop
més, amb Maria com a protagonista i inspiradora.
Al costat de les obres contingudes en aquests dos grans llegats, escoltarem
altres cants a la Verge que procedeixen de la terra, encara més lligats a la
tradició popular però amb el mateix grau de devoció i de veneració. Cançons
com la deliciosa La Mare de Déu, o el fragment de l’ensalada La Trulla de
Bartomeu Cárceres que tanca el concert ens porten a preguntar-nos on acaba
la música sacra i on comença la secular; quan una música deixa de ser popular
per esdevenir part del repertori que anomenem culte.

PEP GORGORI
Musicòleg i periodista
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SANTA MARIA,
STRELA DO DIA

SANTA MARIA,
ESTRELLA DEL DIA
Alfons X el Savi
Cantiga de Santa Maria, 100

Esta é de loor.
Santa Maria,
Strela do dia,
mostra-nos via
pera Deus e nos guia.

Aquesta és de lloança.
Santa Maria,
estrella del dia
monstra’ns la via
cap a Déu, i guiaons.

Ca veer faze-los errados
que peder foran per pecados
entender de que mui culpados
son; mais per ti son perdoados
da oudadia
que lles fazia
fazer folia
mais que non deverai
Santa Maria...

Tu aconsegueixes que els perduts
i errats pels seus pecats
entenguin que són culpables;
però els perdones
de la gosadia
que els fa
der bogeries
en què no haurien de caure.
Santa Maria...

Amostrar-nso deves carreira
por gaar en toda maneira
a sen par luz e verdadeira
que tu dar-nos podes senlleira;
ca Deus a ti a
outorgaria
e a querria
por ti dar e daria.
Santa Maria...

Has de mostrar-nos el camí
per a guanyar de totes totes
la llum sense igual i vertadera
que només tu pots donar-nos:
perquè a tu Déu
te la concediria
i ens la coldria donar
per tu, i ens la donaria
Santa Maria...

Guiar ben nos pod’o teu siso
mais ca ren pera Parayso
u Deus ten senpre goy’e riso
pora quen en el creer quiso;
e prazer-m-ia
se te prazia
que foss’a mia
alm’en tal compannia.
Santa Maria...

El teu judici ens pot guiar
capdevantera, al paradís, on
Déu sempre està joiós i somrient
per a qui ha volgut creure en ell:
i m’agradaria
si a tu et plau,
que la meva ánima fos
en aquesta companyia.
Santa Maria...
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LOS SET GOTXS

Llibre Vermell de Montserrat
Ballada dels sets goyts de Nostra Dona
en vulgar cathallan, a ball redon
Endreça:
Los set gotxs recomptarem
et devotament xantant,
humilment saludarem
la dolça Verge Maria.
Ceteri Respondeant.
Refrany:
Ave Maria, gracia plena,
dominus tecum, virgo serena.
Iterum dicatur.
Et sic de ceteris aliis.

III. Verge, [e]stant dolorosa
per la mort del Fill molt car,
romangues tota joyosa,
can lo vis resuscitar.
A vos, Mare piadosa,
primer se volch demostrar.
Iterum A vos mare. Ave.

ROSA DAS ROSAS

ROSA DAS ROSAS

Rosa das rosas et Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

Rosa de les roses, flor de les flors,
dona de les dones, senyora de les senyores.

IV. Verge, lo quint alegrage
que’n agues del Fill molt car,
estant al Munt d’Olivatge
al cell l’on vehes puyar,
on aurem tots alegratge,
si per nos vos plau pregar.
Iterum on aurem. Ave.

Rosa de beldad’ e de parecer
et Fror d’alegria et de prazer,
Dona en mui piadosa seer,
Sennor en toller coitas et doores.

Rosa de bellesa i de semblança
i flor d’alegria i de plaer,
dona de piadosíssim ésser,
senyora de finir tristeses i dolors.

Rosa das rosas...

Rosa de les roses...

A tal Sennor dev’ ome muit’ amar,
que de todo mal o pode guardar,
e pode-ll’ os peccados perdoar,
que faz no mundo per maos sabores.

Aquesta senyora estimo molt,
que de tot mal sap guardar,
i sap els pecats perdonar,
que pel món hom obra per maldat.

Rosa das rosas...

Rosa de les roses...

Devemo-la muit’ amar e servir,
ca punna de nos guardar de falir;
des i dos erros nos faz repentir,
que nos fazemos come pecadores.

Hem d’estimar-la i servir-la molt,
i guardem-nos de fallir-li;
a partir dels errors ens fa penedir,
que cometem com a pecadors.

Rosa das rosas...

Rosa de les roses...

Esta dona que tenno por Sennor
e de que quero seer trobador,
se eu per ren poss’ aver seu amor,
dou ao demo os outros amores.

Aquesta dona que tinc per senyora
i de la qual vull ser trobador,
si jo per res pogués haver el seu amor,
donava a tothom les altres estimes.

Rosa das rosas...

Rosa de les roses...

V. Verge, quan foren complits
los dies de Pentacosta,
ab vos eren aunits
los apostols, et decosta,
sobre tots sens nuylla costa,
devallà l’Esperit Sant.
Iterum sobre tots. Ave.

Cobles:
I. Verge fos anans del part,
pura, e sens falliment,
en lo part, e’ pres lo part,
sens negun corrumpiment.
Lo Fill de Déus, Verge pia,
de vos nasque verament.
Iterum lo fill. Ave.

VI. Verge, ‘l derrer alegratge
que’n agues en aquest mon,
vostre Fill ab gran coratge
vos muntà al cel pregon,
on sots tots temps coronada
regina perpetual.
Iterum on sots. Ave.

II. Verge, tres reys d’Orient
cavalcan amb gran corage,
ab l’estella precedent
vengren al vostr’ ebitage,
offerint vos de gradatge
aur et mirre et encenç.
Iterum offerint. Ave.

VII. Tots, donques, nos esforcem
en aquesta present vida,
que peccats foragitem
de nostr’ anima mesquina.
E vos, dolçe Verge pia,
vuyllats nos ho empetrar.
Iterum E vos. Ave.
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Alfons X el Savi
Cantiga de Santa Maria, 10

Esta é de loor de Santa María, com’
é fremosa e bõa e á gran poder.
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PERO QUE SEJA A GENTE

PERO QUE SEJA A GENTE

Esta é como Aboyuçaf foy desbaratado
en Marrocos pela sina de Santa Maria

Aquesta tracta de com Abu Yuçaf fou
desbartat a Marrakeix per l’ensenya de
Santa Maria

Alfons X el Savi
Cantiga de Santa Maria, 181

Pero que seja a gente d’outra lei [e]
descreuda, os que a Virgen mais aman,
a esses ela ajuda.

Encara que siguin gents d’una altra llei
i descregudes, la Verge ajuda als qui
m’es l’estimen.

Fremoso miragre desto fez a Virgen
groriosa na cidade de Marrocos, que é
mui grand’ e fremosa, a un rei que era
ende sennor , que perigoosa guerra con
outro avia, per que gran mester ajuda
Pero que seja a gente d’outra lei [e]
descreuda, os que a Virgen mais aman,
a esses ela ajuda.

A la ciutat de Marrakèix, que és molt
gran i molt bella. La verge gloriosa
va fer un formós miracle. A un rei que
tenia amb un altre una guerra Peillosa, i
per això, necessitava ajuda. Encara que
siguin gents d’una altra llei i descregudes, la Verge ajuda als qui m’es l’estimen.

Avia de quen lla désse; ca assi com’el
cercado jazia dentr’ en Marrocos, ca o
outro ja passado era per un gran[de] rio
que Morabe é chamado con muitos de
cavalieros e mui gran ge[n]te miuda.
Pero que seja a gente d’outra lei [e]
descreuda, os que a Virgen mais aman,
a esses ela ajuda

Doncs, mentre ell estava encerclat a
Marrakèix, L’altre ja havia creuat un
gran riu Al que anomenen Morabe, amb
molts Cavallers i gents a peu.
Encara que siguin gents d’una altra llei
i descregudes, la Verge ajuda als qui
m’es l’estimen.

E corrian pelas portas da vila, e quant’
achavan que fosse fora dos muros, todo
per força fillavan. E porend’ os de Marrocos al Rei tal conssello davan que
saisse da cidade con boa gent’esleuda
Pero que seja a gente d’outra lei [e]
descreuda, os que a Virgen mais aman,
a esses ela ajuda

D’armas e que mantenente cono outro
rei lidasse e logo fora da vila a sina sacar
mandasse da Virgen Santa Maria, e que
per ren non dultasse que os logo no vencessem, pois la ouvesse tenduda
Pero que seja a gente d’outra lei [e]
descreuda, os que a Virgen mais aman,
a esses ela ajuda
E per Morabe passaron que ante passad’ouveran, e sen que perdud’avian todo
quant’ali trouxeran atan gran medo da
sina e das cruzes y preseran, que fogindo
no avia niun redea teuda. Pero que seja a
gente d’outra lei [e] descreuda, os que a
Virgen mais aman, a esses ela ajuda

A més li van dir que fes sortir a tots els
cristians. Amb les creus de l’església. El
rei va seguir el consell. I va treure aquella
ensenya que és mirall. Dels àngels i els
sants; la van veure els moros.
Encara que siguin gents d’una altra llei i
descregudes, la Verge ajuda als qui m’es
l’estimen.

E assi Santa Maria ajudou a seus amigos,
pero que s’outra lei eran, a britar seus
éemigos que, macar que eran muitos*,
nonos preçaron dous figos, e assi foi ssa
mercee de todos mui connoçuda. Pero
que seja a gente d’outra lei [e] descreuda,
os que a Virgen mais aman, a esses ela
ajuda¡

Així Santa Maria va ajudar als seus
amics, Encara que eren d’una altra llei,
a derrotar els seus rivals A qui, tot i ser
molts, va considerar com dues figues,
I així va ser aquesta gràcia de tots coneguda. Encara que siguin gents d’una altra
llei i descregudes, la Verge ajuda als qui
m’es l’estimen.

Aquests feien incursions fora de les
portes de la vila I agafaven per la força
tot allò que trobaven extramurs.
Per això els de Marrakèix va avonsellar
el seu rei Que sortís de la ciutat amb
bona i escollida gent. Encara que siguin
gents d’una altra llei i descregudes,
la Verge ajuda als qui m’es l’estimen.
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D’armes i que lliurés una batalla amb
l’altre rei I que manés treure fora de la
vila l’ensenya De Santa Maria, doncs
creien segur que, Quan l’hagués desplegat, els venceria. Encara que siguin gents
d’una altra llei i descregudes,
la Verge ajuda als qui m’es l’estimen.
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MARIAM MATREM
VIRGINEM

MARIA, MARE I VERGE

Tornada:
Mariam, matrem Virginem attolite,
Ihesum Christum extollite concorditer.

Tornada:
Exalceu Maria, Mare i Verge;
amb ella, enaltiu Jesús, el Crist.

Cobles:
Maria, seculi asilum, defende nos.
Ihesu, tutum refugium, exaudinos.
Iam estis nos totaliter diffugium,
totum mundi confugium realiter.

Cobles:
Maria, emparança del món defenseu-nos:
Jesús, refugi segur, escolteu-nos:
Vosaltres sou la nostra total seguretat,
sou realment la protecció de tot el món.

Ihesu, supprema bonitas verissima,
Maria, dulcis pietas gratissima.
Amplissima conformiter sit caritas
ad nos, quos pellit vanitas enormiter.

Jesús, autèntica i summa bonesa:
Maria, agradable i dolça bondat:
Feu-nos sentir el vostre amor
puix ens empeny enormement la vanitat.

Maria, Virgo humilis, te colimus,
Ihesu, desiderabilis, te querimus,
et volumus mentaliter in superis
frui cum sanctis angelis perhepniter.

Maria, Verge humil, us venerem;
Jesús, bé desitjat, us cerquem:
De pensament volem fruir ja del cel
per sempre, amb els sants àngels.

Ihesu, pro peccatoribus qui passus es,
Maria, sta pro omnibus, que mater es.
Nam omnes nos labiliter subsistimus,
iuvari unde petimus flebiliter.

Jesús, vós que sofríreu passió pels
pecadors;
Maria, vós que sou Mare, ateneu-nos:
Vivim en el perill,
us demanem amb llàgrimes
que ens ajudeu.

Llibre Vermell de Montserrat
[Virelai]

Maria, facta seculis salvatio,
Ihesu, hominis, redempcio.
Pugnare quem viriliter pro famulis,
percussis duris iaculis atrociter.

Maria, salvació de l’univers:
Jesús, redempció de l’home dammat:
colpits atroçment per les fletxes
més dures.
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IMPERAYRITZ DE LA CIUTAT
JOYOSA
Llibre Vermell de Montserrat
[Virelai a dues veus]
1ª veu:

2ª veu:

Imperayritz de la ciutat joyosa,
de paradis, ab tot gaug eternal,
neta de crims, de virtutz habundosa,
Mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasen ab fas angelical,
aixi com sotz a Dieu molt graciosa,
Placaus estar als fizels piadosa,
Preyan per lor al Rey celestial.

Verges ses par, misericordiosa:
de vos se tany que.ns defenatz de mal,
e no siatz devas nos endenyosa
pels fallimens que fem en general.
Mas que.ns cubratz ab lo manto real,
de pietat pus que.n etz cupiosa,
car totz em faytz d‘avol pasta fangosa,
Per que‘l fallir es de carn humanal.

Rosa flagran de vera benenança,
fons de merce jamays no defallen,
palays d‘onor on se fech l’aliança
de Deu e d‘om per nostre salvamen.
E fo ver Dieus e-s honi perfectamen,
ses defallir en alguna substança,
e segons hom morí senes dubtança,
e com ver Dieus levech del monimen.

Vexell de patz, corona d‘esperança,
port de salut be segur de tot ven:
Vos merexets de tenir la balança
on es pesat be dreytureramen.
E pesa mays vostre Fill excellen,
mort en la crotz per nostra deliurança,
que.ls peccats d’om en fayt ne.n
cobegança
al be fizel confes e peniden.

Flor de les flors, dolça, clement et pia,
l’angel de Dieu vesem tot corroçat,
e par que Dieus l’a mandat que.ns alcia
d’on ell es prest ab l’estoch affilat.
Donchs, plaç’a vos que.l sia comandat
qu’estoyg l’estoch e que remes nos sia,
tot fallimen tro en lo presen dia,
e.ns done gaug e patz e sanitat.

Estel de mar qui los perillans guia
E.ls fay venir a bona salvetat:
si Iesuchrist obesir no volia
ço que per vos li serà supplicat,
mostratz-li .ls pitz d’on l’avetz alletat,
et totz los santz, ab la gran jerarchia
de paradis, qui.us faran companyia,
tot quan volretz vos ben autreyat.

Mare de Dieu, cap de virginitat:
si no lausam la vostra senyoria
o no.us servim tan be co.us tanyeria,
de pauch se.n mou e no de volentat.

Ihesus veray, un Dieu en trinitat:
Vos avetz dit que la mort no.us plasia
Del peccador, mas convertit viuria;
Donques mercé, mercé, per karitat.
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LA MARE DE DÉU
Tradicional catalana

TAU GARÇO LA DURUNDENA
Bartomeu Cárceres – Branle

La Mare de Déu
quant era xiqueta
anava a costura
a aprendre de lletra,
ab con coixinet
i la cistelleta.

Tau garçó la durundena
tau garçó la durundó
e tan hillot, la durundó.
Tan chiquet e tan polit
com t’és nat aquesta nit.
Lucifer serà scarnit
tot l’infern n’haurà gran pena

En el cistellet
duu quatre pometes,
un boci de pa,
també avellanetes;
hi portava nous
i alguna panseta.

Los angeus n’an gran plausir,
vent complit nostre deusir
que l’alt cel s’a de fornir
de gascons per bella strena.
O Jhesús e com miràveu
com los angelets baylaven
dant en l’ayre, no tombaven
ni cayen en l’arena.

Els àngels cantaven:
–Garindó, garindeta!
Estant retirada
en una cambreta,
l’angel n’hi va entrar
per la finestreta;

I ab ses veus tan angelines
rausonaven les maytines
e tocaven les orguines
tot cantant ab veu gran plena.

–Déu vos guard Maria:
de gracia sou plena.
La nit de Nadal
parireu vos, Verge.
En tindreu un noi
bonit com l’estrella:
Serà vostre fill,
serà fill de verge.

E sonaven tots acords
ab rebequins e manacors
y ab veus autes grans e forts
dansaven l’hauta serena.
Tot ensemps li fan la xiera
en esta nit plazentiera
davant la Vergen partiera
que trau lo món de cadena.

Per nom se dirà,
per nom se nomena,
per nom Salvador
de cel y de terra.
Se dirà Jesús,
rei de cel i terra.

Tau garçó la durundena
tau garçó la durundó
e tan hillot, la durundó.
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JORDI SAVALL
Jordi Savall és una de les personalitats musicals més polivalents de la seva generació.
Fa més de cinquanta anys que dóna a conèixer al món meravelles musicals abandonades
en la foscor de la indiferència i de l’oblit. Dedicat a la recerca d’aquestes músiques
antigues, les llegeix i les interpreta amb la seva viola de gamba, o com a director. Les
seves activitats com a concertista, pedagog, investigador i creador de nous projectes,
tant musicals com culturals, el situen entre els principals artífexs del fenomen de
revalorització de la música històrica. És fundador, juntament amb Montserrat Figueras,
dels grups musicals Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) i
Le Concert des Nations (1989) amb els que explora i crea un univers d’emocions i de
bellesa, i les projecta al món i a milions d’amants de la música.
Amb la seva fonamental participació en la pel·lícula d’Alain Corneau Tous les Matins
du Monde (Cèsar a la millor banda sonora), la seva intensa activitat concertística (140
concerts a l’any), discogràfica (6 enregistraments anuals) i, amb la creació del seu propi
segell ALIA VOX fundat conjuntament amb Montserrat Figueras el 1998, Jordi Savall
demostra que la música antiga no ha de ser necessàriament elitista i que interessa a un
públic de totes les edats cada vegada més divers i més nombrós. La seva ingent tasca
de concerts i enregistraments pot ser definida com un assumpte “no simplement de
recuperació musical, sinó més aviat d’una reanimació creativa”, en paraules del crític
Allan Kozinn al The New York Times (2005).
Al llarg de la seva carrera ha enregistrat i editat més de 230 discos de repertoris de música
medieval, renaixentista, barroca i del classicisme, amb una especial atenció al patrimoni
musical hispànic i mediterrani, que han estat mereixedors de moltes distincions, com
els Midem Awards, International Classical Music Awards i un Grammy Award. Els seus
programes de concert han convertit la música en un instrument de mediació per a l’entesa
i la pau entre pobles i cultures diferents i de vegades enfrontades. No debades, l’any
2008, Jordi Savall fou nomenat Ambaixador de la Unió Europea pel diàleg intercultural
i, juntament amb Montserrat Figueras, varen ser investits “Artistes per la Pau” dins del
programa “Ambaixadors de bona voluntat” de la UNESCO.
Cal destacar la seva participació en la descoberta i representació d’Una cosa rara i Il
burbero di buon cuore de Vicent Martín i Soler. També ha dirigit Le Concert des Nations
i La Capella Reial de Catalunya en les representacions de L’Orfeo de C. Monteverdi, el
Farnace d’A. Vivaldi, Orfeo ed Euridice de J. J. Fux i Il Teuzzone d’A. Vivaldi.
La seva fecunda carrera musical ha estat mereixedora de les més altes distincions
nacionals i internacionals, d’entre les quals cal destacar el títol de Doctor Honoris Causa
de les Universitats d’Évora (Portugal), de Barcelona, de Lovaina (Bèlgica), de Basilea
(Suïssa) i d’Utrecht (Països Baixos), la insígnia “Chevalier” de la Legió d’Honor de
la República Francesa, el Premi Internacional de Música per la Pau del Ministeri de
Cultura i Ciència de la Baixa Saxònia, la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya
i el prestigiós Premi Léonie Sonning, considerat el Premi Nobel de la música. “Jordi
Savall posa de manifest una herència cultural comuna infinitament diversa. És un home
pel nostre temps” (The Guardian, 2011).
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HESPÈRION XXI

LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA

El valor més important de la música antiga rau en la seva capacitat, com a llenguatge
artístic universal, per transmetre sensibilitats, emocions i idees ancestrals que captiven
encara avui dia a l’espectador actual. Amb un repertori que va des del segle X fins
al segle XVIII, Hespèrion XXI cerca contínuament nous punts d’unió entre Orient i
Occident amb una clara voluntat integradora i de recuperació del patrimoni musical
internacional, especialment de l’àmbit mediterrani i amb connexió amb les músiques
del Nou Món americà.
L’any 1974, a Basilea, Jordi Savall i Montserrat Figueras, juntament amb Lorenzo
Alpert i Hopkinson Smith van fundar el grup Hespèrion XX, un conjunt de música antiga
que pretenia recuperar i difondre el ric i fascinant repertori musical anterior al segle
XIX a partir de noves premisses: els criteris històrics i els instruments originals. El seu
nom, Hespèrion, significa “originari d’Hespèria”, que en grec antic era la denominació
de les dos penínsules més occidentals d’Europa: la ibèrica i la italiana. També era el
nom que rebia el planeta Venus quan apareixia per Occident. Hespèrion XX, a partir de
l’any 2000, canvia la denominació per Hespèrion XXI.
Hespèrion XXI és avui dia una referència ineludible per comprendre l’evolució de
la música en el període que va des de l’Edat mitjana fins al Barroc. La seva tasca
de recuperació d’obres, partitures, instruments i documents inèdits té un doble
valor incalculable: per una banda el rigorós treball de recerca aporta noves dades i
interpretacions sobre els coneixements històrics d’una època, i de l’altra, l’exquisida
qualitat de les interpretacions posa a l’abast del públic la possibilitat de gaudir amb
naturalitat de la delicadesa estètica i espiritual pròpia de les obres d’aquell temps.
Des de l’inici, Hespèrion XXI va prendre un rumb artístic clar i innovador que acabaria
creant escola en el panorama mundial de la música antiga, car concebia i concep la
música antiga com a eina d’experimentació musical, amb ella cerquen la màxima bellesa
i l’expressivitat en les interpretacions. Tot intèrpret de música antiga té un compromís
amb l’esperit original de cada obra i ha d’aprendre a connectar-hi a través de l’estudi
de l’autor, dels instruments de l’època, de l’obra en si i de les seves circumstàncies
concretes. Però com a artesà de la música, també està obligat a prendre decisions sobre
el que està interpretant: del seu talent, de la seva creativitat i de la seva capacitat de
transmetre emocions en depèn la seva capacitat per connectar el passat amb el present,
la cultura amb la seva divulgació.
El repertori d’Hespèrion XXI inclou, entre d’altres, obres del repertori sefardita,
romances castellans, peces del Segle d’Or Espanyol i de l’Europa de les Nacions.
Alguns dels seus programes de concerts més celebrats han estat Les Cantigues de Santa
Maria d’Alfons X El Savi, La Diàspora Sefardí, les músiques de Jerusalem, d’Istanbul,
d’Armènia o les Folías Criollas. Gràcies al destacadíssim treball dels nombrosos músics
i col·laboradors que han participat amb el conjunt durant tots aquests anys, Hespèrion
XXI té encara un paper clau en la recuperació i la revaloració del patrimoni musical amb
una gran repercussió a nivell mundial. Amb més de 60 CD’s publicats, a dia d’avui la
formació ofereix concerts per tot el planeta i és membre habitual en els grans Festivals
Internacionals de Música Antiga.

Seguint el model de les famoses “Capelles Reials” medievals per a les quals foren
creades les grans obres mestres de les músiques sagrada i profana a la Península Ibèrica,
l’any 1987 Montserrat Figueras i Jordi Savall funden La Capella Reial, un dels primers
grups vocals dedicats a la interpretació de les músiques dels Segles d’Or amb criteris
històrics i constituït exclusivament per veus hispàniques i llatines. A partir de 1990, va
rebre el patrocini regular de la Generalitat de Catalunya i des d’aquell moment passa a
anomenar-se La Capella Reial de Catalunya.
El nou conjunt es dedica a la recuperació i a la interpretació del patrimoni polifònicvocal medieval i dels Segles d’Or hispànic i europeu anterior al segle XIX amb
històrics. En la mateixa línia línea artística que Hespèrion XXI i sempre des d’un gran
respecte a la profunda dimensió espiritual i artística de cada obra, La Capella Reial de
Catalunya combina magistralment tant la qualitat i l’adequació a l’estil de l’època com
la declamació i projecció expressiva del text poètic.
El seu extens repertori abraça des de la música medieval de les cultures de la mediterrània
fins als grans mestres del Renaixement i del Barroc. Ha destacat en alguns repertoris
operístics del Barroc i el Classicisme, així com en composicions contemporànies
d’Arvo Pärt. Cal destacar la seva participació a la banda sonora de la pel·lícula Jeanne
La Pucelle (1993) de Jacques Rivette sobre la vida de Joana d’Arco.
El 1992, La Capella Reial de Catalunya va debutar en el gènere operístic acompanyant
com a cor totes les representacions de Le Concert des Nations. La seva discografia,
publicada en més de 40 CDs, ha rebut diverses distincions i guardons. Sota la direcció
de Jordi Savall, La Capella Reial de Catalunya desenvolupa una intensa activitat de
concerts, enregistraments arreu del món i des de la seva fundació, actua regularment als
principals festivals internacionals de música antiga.
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ORIENT-OCCIDENT
LIOR ELMALEH, cant
Nascut el 1974 i criat a Qiryat-Shmonà,
Lior Elmaleh es va sentir atret per
l’evocador so de la música andalusí. Va
iniciar la seva educació musical a mans
del ben conegut poeta andalusí Nissim
Shoshan, i va continuar amb els estudis
de música al Ramat Gan Conservatory. A
l’edat de tretze anys ja havia començat a
fer interpretacions a Israel i a l’estranger,
i aviat aconseguí la reputació de ser un
dels millors cantants moderns de poemes
tradicionals de piyyutim, poemes
liturgics sefardites i magrebins. Mentre
realitzava el servei militar va actuar
com solista al Israelian Defense Forces
Chorus i en finalitzar-lo s’incorporà a la
Israel Andalusian Orchestra dirigida pel
Dr. Avi Amzaleg, on encara avui dia és
primer solista.
Dos nous àlbums han estat presentats
a nivell internacional: el primer d’ells
Neshima, composat per Eric Rudich,
és una interpretació moderna de la
música antiga andalusí. El segon,
Tzur Shehechiani, acompanyat per
l’orquestra andalusí d’Israel i el pianista
Morris Almaduni i sota la direcció

d’Avi Amzaleg, és una antologia de
peces musicals d’orígens algerians i
marroquins.
Elmaleh està implicat en un gran
nombre d’iniciatives, entre les quals hi
ha l’establiment d’una nova orquestra
andalusí, l’Andael, l’actuació amb
l’Andalusian Ensemble, i la creació del
seu propi conjunt de flamenco-fusió
amb el guitarrista i arranjador Hanan
Levy i el virtuós intèrpret de llaüt Nabil
Khalidi. Actualment Elmaleh treballa
estretament amb l’Ethnomusicology
Department of the Hebrew University de
Jerusalem en la conservació dels antics
tresors musicals de la cultura jueva.
Aquest imprescindible i llarg projecte
que ha suposat més de dos anys de treball
suposa el primer intent en la història
d’enregistrar Shirat Habakashot, un
recull de poemes tradicionals centenaris
procedents del patrimoni jueu, magrebí
i sefardita.
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WAED BOUHASSOUN,
cant i oud
L’intèrpret d’oud i cantant síria, Waed
Bouhassoun, nascuda l’any 1979,
posseeix un timbre de veu d’una qualitat
poc comuna, de les que s’escolta en
comptades ocasions, una d’aquestes
famoses veus de la cançó àrab dels anys
trenta. Immediatament venen al cap
noms com Um Kalthum o Asmahan,
però no es pot comparar; tot i que és de la
mateixa ciutat que aquesta darrera, Waed
posseeix una veu que no és la còpia de cap
altra, és la veu de Waed. Des de la seva
primera audició a Alep, els especialistes
reconegueren immediatament el seu
talent i l’autoritzaren simbòlicament
a presentar-se en públic, cosa que ella
féu a París a La Maison des Cultures
du Monde i a l’Institut du Monde
Arabe. L’èxit fou immediat i la premsa
unànimament anuncia «una revelació»,
«els aplaudiments plouen», «la impactant
Waed». El 2006 fou convidada al Festival
d’Assilah i després al Festival de la
Madinah a Tunis just abans d’una nova
gira a França, i posteriorment al Festival
de Tetuan el maig del 2007, el Festival de
Musiques Sacrés du monde a Fes, el juny
de 2007 i novament al Festival d’Assilah
el 2004.

poeta Ibn Zaidun, que ella mateixa va
musicar, paral·lelament a la presentació
de poemes d’Ibn Arabi, interpretats per
dos grans artistes d’estil flamenc, Curro i
Carlos Piñana.
El març del 2008 Waed va presentar, en
creació mundial a l’Auditori de l’Opera
Bastille de París, poemes cantats de la
gran mística Rabia al-Adawiyeh, acompanyada per l’intèrpet de ney Kudsi
Erguner, un muetzí d’Istambul i un percussionista. Tot seguit aquest concert
fou presentat a Damasc dins el marc de
«Damasc capital cultural del món àrab»
i després al Festival de Spoleto. El 2009,
l’Institut du Monde Arabe li va publicar
dins la seva col·lecció «Moucharabieh»
el primer CD en solitari, acompanyada
pel seu oud. Tota la crítica ha celebrat
aquest CD, i el mateix any ha estat guardonat amb el «Prix Charles Cros».

Fou al Festival de Fes on va interpretar
per primera vegada cants sufís en solitari,
acompanyant-se del seu oud. El gener del
2008 va ser convidada per a un concert
a l’Alhambra de Granada per «Damasc
capital cultural del món àrab» a inaugurar
aquest esdeveniment. Waed Bouhassoun,
acompanyada del seu oud, interpretà
poemes dels dos grans poetes amorosos
de la fi del califat omeia a l’Àndalus: la
poetessa Wallada bint al-Mustakfi i el
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ANDREW LAWRENCE-KING,
arpa

KATERINA PAPADOPOULOU, cant
Va néixer a Atenes, i amb vuit anys va
començar a cantar al cor J. Tsiamoulis,
on va rebre les primeres lliçons de
música bizantina i cant popular, així com
de dansa tradicional grega. Va participar
en tots els concert i enregistraments
d’aquest cor fins l’any 1990. Quan
tenia tretze anys va començar a rebre
lliçons de H. Tsiamoulis. El 1991, va
representar Grècia a la Trobada Mundial
de Joves Artistes celebrada a París.
Entre 1993 i 2001, va treballar com a
professora de música experimental a
l’Escola Superior de Música de Pallini.
El 1995, va impartir tallers sobre música
grega en diversos centres de Finlàndia.
També va treballar al Centre Musical
Pireas. L’any 2000 va culminar els seus
estudis en música bizantina amb Y.
Arvanitis.
Ha cantat en programes musicals
retransmesos per la televisió nacional
grega, interpretant rebetiko i música
tradicional grega. Així mateix, ha
participat en diferents enregistraments
de música tradicional grega, així com de
música contemporània del seu país.

L’any 2000, després d’una important
tasca de recerca i arxiu, va enregistrar
un disc amb S. Sinopoulos, P.
Dimitrakopoulos i V. Karipis amb
cançons de Meli que va rebre, l’any
2002, el guardó de la revista Echo
& artis com a millor CD de música
tradicional grega de l’any.
El maig de 2007, va publicar San
helidoni (Cantini), cantant tres cançons
de Sokratis Sinopoulos. L’any següent,
va publicar Amygdalaki tsakisa (El racó
de la música), amb canços de diferents
regions de Grècia. El 2013 aquest
disc va ser publicat als Estats Units
per Golden Horn Records amb el títol
Drawing in an almond.
Ja al maig de 2010, amb Hristos
Tsiamoulis i Sokratis Sinopoulos va
presentar Politiki zygia (Llegenda), que
és un enregistrament en directe d’un
concert a Utrecht.
En el camp de la música tradicional
grega, ha treballat amb D. Samiou,
H. Aidonidis, M. Kaliontzidis, H.
Tsiamoulis. En l’àmbit de la música
contemporània, amb N. Xidakis, N.
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Virtuós de l’arpa barroca i continuista
altament imaginatiu, Andrew LawrenceKing és un dels grans intèrprets del
repertori de música antiga. Des d’un
instrument de continu, aquest personatge
creatiu i carismàtic ha dirigit òperes i
oratoris barrocs a la Scala de Milan, a
l’Òpera de Sydney, al Casals Hall de
Tokyo, a la Philarmonie de Berlin, al
Konzerthaus de Viena, al Carnegie Hall
de Nova York i al Palau de Bellas Artes
de Mèxic. Nascut a la illa de Guernsey,
Andrew Lawrence-King ha crescut en
una casa que un mariner batejà amb el
nom del seu vaixell: E Zénit. Després
dels seus estudis a Cambridge i després
a l’Early Music Center de Londres,
aquest continuista polivalent –toca
arpa, clave, orgue, psalteri, percussions,
guitarra, etc.- es va donar ràpidament
a conèixer als millors conjunts
especialitzats a Europa i Jordi Savall el
va contractar com arpista solista per a
Hespèrion XXI. La revista Gramophone
va ressaltar la seva interpretació de J.
S. Bach, destacant el seu “virtuosisme
tranquil, embriagador i d’excepcional

sensibilitat”.
El 1994, Andrew Lawrence-King formà
el seu propi conjunt, The Harp Consort.
Fóu guardonat amb el premi NoahGreenberg i el premi de l’American
Society per les seves investigacions
musicològiques. Així mateix ha
obtingut un premi “Gramophone” i un
“Edison” pels seus enregistraments.
Andrew Lawrence-King és el principal
director convidat del conjunt florentí
L’Homme Armé, especialitzat en òperes
i oratoris pre-barrocs. El 2001, dirigí les
representacions d’Euridice de Jacopo
Peri al Getti Center de Los Angeles
amb motiu del 400 aniversari de l’obra.
D’altra banda, les seves investigacions
sobre balls del segle XVII, amb Stephen
Player i The Harp Consort, li han
valgut una fama única de virtuosisme
i d’encant en les seves representacions
amb aquest grup.
Andrew Lawrence-King ha gravat
diversos albums per a Harmonia Mundi
USA, que han generat especial interès;
entre ells, Missa Mexicana (polifonies
festives i danses tradicionals mexicanes
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del segle XVII), Miracles of Notre
Dame (poemes dedicats a la Verge de
Gautier de Coincy, 1177-1236, una
adaptació d’aires populars medievals),
El arte de fantasía (romanços, fantasies
i balls del Segle d’Or espanyol). Ha
col·laborat amb el baríton Paul Hillier
per a French Troubadour Songs i Bitter
Ballads (Poesia antiga i moderna sobre
melodies medievals). La seva primera
gravació com a solista per al segell
Chorégraphie, està dedicat a peces
composades pels mestres de ball de
Lluís XIV, enregistrament que ha estat
elogiat per la revista Gramophone.
Actualment, Andrew Lawrence-King és
professor d’arpes antigues a l’ESMUC
de Barcelona i també catedràtic a la
Stadia i Sibelius Academy d’Helsinki.
Pels seus èxits dins el camp de l’òpera
barroca ha estat recompensat amb el
“Doctorat Honorífic de la Universitat
de Sheffield”, d’on és a més a més,
professor associat de recerca. Divideix
el seu temps entre recitals solistes, gires
amb The Harp Consort i compromisos
com a director de diferents orquestres
d’Europa, Escandinàvia, Amèrica del
Nord i del Sud. Ha aconseguit de la
Royal Yachting Association el seu
diploma d’“Ocean Yachtmaster”. Viu
a Saint-Pierre-Port, a dues passes de
la casa de Victor Hugo, Hauteville
House, i passa la major part del seu
temps lliure a bord del seu vaixell, “el
Continuo”. Expressa aquesta passió
pel mar donant nova vida a la música
tradicional de Guernsey amb “Les
Travailleurs de la Mer”: velles cançons
d’una illa petita.

FRANK McGUIRE,
bodhran
Frank McGuire Frank és originari de
la costa oest de Lanarkshire, a Escòcia.
Va iniciar la seva carrera musical a una
edat molt jove i en un entorn de música
tradicional on ràpidament va desenvolupar un talent excepcional per tocar
el bodhran (tambor irlandès), influenciat pel seu pare i el seu avi, ambdós
músics de renom. Va passar part dels
seus primers anys musicals tocant en el
món de gaites tambors, passant després
a la música tradicional com a intèrpret
professional. Frank ha realitzat concerts
i festivals arreu del món i ha participat a la televisió i la ràdio en diverses
ocasions.
l 2001 va formar, juntament amb el músic multi instrumentista Sean O. Rourk,
el conjunt “Lyra celtica”, amb un gran
èxit per les seves representacions en
directe. Frank ha treballat i gravat amb
alguns dels millors músics del món de
la música folk rock, blues, jazz, country
i músiques del món. Ha passat diversos
anys tocant a Rússia amb el seu grup,
al costat de fantàstics músics russos,
impartint classes de bodhran i música
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tradicional, fins al punt d’haver sigut
artista convidat d’honor del primer Ever
Kremlin Zorya al 2007, juntament amb
personalitats distingides com el Príncep
Miguel de Kent. També ha participat
en la ràdio russa i en programes de
televisió.
Frank també imparteix classes al Regne
Unit, als Estats Units i a Europa. És un
excel·lent vocalista i intèrpret de flautí
i percussionista, i incorpora a la música
el seu propi i únic estil d’interpretació.
Frank participa regularment amb Jordi
Savall i Andrew Lawrence-King en el
programa La viola cèltica, enregistrada
en dos CDs. També realitza concerts
amb el seu propi conjunt Lyra cèltica
i treballa en projectes amb artistes de
diferent procedència musical.
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VIVABIANCALUNA BIFFI,
mezzosoprano

MARTA MATHÉU, soprano
lied, entre els que destaquen els que ha
ofert a Madrid i a Lleida, amb motiu del
centenari d’Enric Granados, acompanyada al piano per Albert Guinovart.
Mathéu va estudiar al conservatori de
la seva ciutat i al Conservatori Superior
de Música de València amb Ana Luisa
Chova, perfeccionant-se posteriorment amb Montserrat Caballé, Elena
Obraztsova, Ana María Sánchez, Isabel
Penagos, Enedina Lloris, Carmen Bustamente, Robert Expert, Miguel Zanetti
i Wolfram Rieger. Des de llavors, ha
actuat sota la direcció de mestres com
Víctor Pablo Pérez, Antoni Ros Marbà,
Neville Marriner, Fabio Biondi, Jordi
Casas, Marzio Conti, Adrian Leaper i
Ivor Bolton.
L’any 2011, l’Ajuntament de Tarragona li
va otorgar el Diploma al Mèrit Cultural
per la seva trajectòria internacional
i tasca d’ambaixadora de la ciutat.
Actualment és membre del Senat de la
ciutat. Té enregistraments discogràfics
pels segells Klassicat, Brilliant, Naxos i
Opus Arte.

Nascuda a Tarragona, Marta Mathéu
té una sòlida formació musical com
a pianista, organista i cantant, fet que
li permet abordar habitualment i amb
naturalitat les principals obres i rols
de l’òpera, l’oratori i el lied, així com
alternar el repertori de música antiga
amb el repertori clàssic, romàntic,
del segle XX i contemporani. Va ser
guanyadora del Concurs Francesc Viñas
l’any 2008, amb el Premi del Públic i
el Premi al millor intèrpret de Mozart,
entre d’altres. També ha obtingut el
premi del Concurs Permanent de Juventudes Musicales de España, i els premis
dels concursos internacionals Manuel
Ausensi i Montserrat Caballé.
Només en el darrer any, ha actuat com a
solista al Palau de la Música, entre d’altres, en la producció de la Passió segons
Sant Mateu de Johann Sebastian Bach
dirigida per Jordi Savall; ha actuat a Les
noces de Fígaro, d’Amics de l’Òpera de
Sabadell, debutant el rol de Contessa,
que s’afegeix així als de Marcellina i
Susanna, que ja havia abordat anteriorment; i ha ofert diferents recitals de
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Després de rebre classes de violoncel
clàssic i modern, composició i història
de la música a Bergamo (Itàlia) i haver
demostrat en la seva carrera acadèmica
una constant curiositat per la música
ètnica i experimental, Viva Biancaluna
Biffi decideix concentrar-se en la seva
passió: el seu interès per la música
antiga, inscrivint-se a la Schola Cantorum Basiliensis, on s’especialitza
en instruments amb arc medievals i
renaixentistes (entre els quals la viela
medieval, la viola d’arco i la viola de
gamba renaixentista) amb Randall
Cook. Paral·lelament també es dedica al
cant amb Richard Levitt.
Cantant i instrumentista alhora, Viva
Biancaluna Biffi ha col·laborat amb
algunes de les formacions més importants de música antiga europea com
Alla Francesca, Salon Des Musiques o
Hespèrion XXI sota la direcció de Jordi
Savall. Des de 2007 actua principalment com a solista i ha estat convidada
als festivals més importants de música
antiga d’Europa i d’Amèrica del Nord.
El programa Fermate il Passo, concebut

íntegrament per a veu sola i viola d’arc
sobre el repertori de las Frottole italianes, ha obtingut un gran èxit i ha marcat
l’inici d’un camí personal i professional dedicat a la recuperació d’aquesta
antiga pràctica, la de cantar acompanyant-se de la viola. També ha treballat
formant cantants i instrumentistes per
a la Fundació Royaumont (França) en
l’àmbit dels cursos sobre la pràctica i
la interpretació de la música antiga al
voltant del temes de La Faula d’Orfeo.
A més, ha estat convidada regularment
a oferir classes magistrals al Centre
de Musiques Médiévales de Paris, al
CNSM de Lió i a la Schola Cantorum
Basiliensis de Suïssa.
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LLUÍS VILAMA JÓ, tenor

Nascut a Vitòria- Gasteiz el 1972, va
cursar els seus estudis de violoncel al
Conservatori Superior de Música Jesús
Guridi de la capital alabesa amb els
professors Gabriel Negoescu i François
Monciero, obtenint el Premi extraordinari a l’examen final d’aquesta especialitat;
paral·lelament realitza estudis de clavecí, viola de gamba, música de cambra i
composició. També ha rebut consell de
professors del prestigi de Sigfried Palm,
Laurentiu Sbarcea i José Luis Estellés.
Compagina els seus estudis amb les
seves intervencions com instrumentista
membre del Conjunto Instrumental “Jesús Guridi”. Durant anys ha pertangut a
la Joven Orquesta de Euskalerria EGO,
y ha col·laborat amb regularitat amb
l’Orquestra Simfònica d’Euskadi.
Paral·lelament, va començar a treballar
com a contratenor amb la professora
Isabel Álvarez; estudis que va continuar
amb R. Levitt i Carlos Mena. Actua de
forma habitual amb La Capella Reial
de Catalunya, sota la direcció de Jordi
Savall, participant en nombroses produccions como Vespro de la Beata Virgine
de Claudio Monteverdi o la Missa en
Si menor de J.S. Bach. Ha actuat en
diversos festivals com el Festival Internacional de Flandes, el de Fontebreau,
Quinzena Musical de Sant Sebastià, Setmana de Música Religiosa de Cuenca,
Styriarte de Graz o Berkeley Festival.
Ha participat a la producció realitzada per Herbert Wernicke, de l’òpera
“Giulio Cesare” de Haendel, dirigida
per Andreas Spering a La Maestranza de
Sevilla.
Ha cantat com a solista amb grups com
Los Ministriles de Marsias, Orquesta Barroca de Salamanca, Orquesta

Barroca de Sevilla, Orquesta Ciudad
de Granada, Orquesta Filarmónica de
Málaga, the Orchestra of the Age of Enlightement i Le Concert Francais, Café
Zimmermann i De Nederlandse Bachvereniging sota la direcció de Gustav
Leonhardt. També actua amb Speculum,
Les Sacqueboutiers de Toulouse i amb
l’Ensemble Gilles Binchois, interpretant
entre d’altres programes, la Missa de
Notre-Dame, de Guillaume de Machaut.
Ha realitzat nombrosos enregistraments
tant en grup como de solista entre els
que destanquen: la Missa Sine Nomine
de Johannes d’Antxieta, In Festo Corporis Christi de Juan Bautista Comes,
l’Agenda Defunctorum de Juan Vasquez,
la Missa Puer natus est de F. Guerrero, Ensaladas de Mateo Flecha, el CD
“Serpiente venenosa”, amb l’Orquesta
Barroca de Sevilla i altres, a més a més
d’altres enregistraments per ràdios europees (Radio France, R2 ...).
És membre fundador del grup Intonationes especialitzat fonamentalment en
la interpretació del repertori polifònic
hispànic dels segles XVI i XVII,
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DAVID SAGASTUME,
contratenor

Nascut a Barcelona, inicià els seus
estudis musicals a l’Escolania de
Montserrat, i després els continuà al
Conservatori Municipal Superior de
Música de Barcelona. Ha estudiat cant
amb Margarida Sabartés i amb Carmen
Martínez.
Actualment és membre de la Capella
Reial de Catalunya, Hespérion XXI,
( dir. Jordi Savall ), i col.labora amb
formacions com Le Saqueboutiers
de Toulouse, Ensemble La Fenice,
Ensemble Brroque de Limoges, Al
Ayre Español, Il Fondamento, Venice
Baroque Orchestra, Ricercar Consort,
Orquesta Barroca de Sevilla, amb els
quals ha ofert concerts i ha efectuat
enregistraments en diferents auditoris
d’Europa, així com també als Estats
Units, Mèxic, Israel.
Ha estat director de la Capella de
Música de Santa Maria del Mar de
Barcelona, en la qual havia cantat sota
la direcció del mestre Enric Gispert i
del Cor de Noies de l’Orfeó Cátala.
Actualment realitza la direcció artística,
juntament amb Carlos Mena i Lambert
Climent, del Coro Barroco de Andalucia (Sevilla) i del Coro Vozes de Al
Ayre Español (Zaragoza).
Com a solista ha interpretat obres
com les Vespres de C.Monteverdi, el
Magnificat de J.S.Bach, el Requiem
de W.A.Mozart, la Missa de Glòria de
G.Puccini, La Creació de J.Haydn, el
Messies i La Resurrection de G.F.Haendel, la Passió segons Sant Mateu i la
Passió segons Sant Joan de J.S.Bach,
Missa en si m de J.S.Bach, L’Enfant
Prodigue de C.Debussy, Il ritorno
d’Ulisse de C.Monteverdi.
Ha actuat sota la direcció de S.Brotons,

Pierre Cao, Jordi Casas, Josep Prats,
Juan José Mena, Manel Valdivieso,
A.Ros Marbà, Andrew Parrott, Laszlo
Heltay, R.Alessandrini, E.Ericson,
Ernest Martínez Izquierdo, Jordi Savall,
Salvador Mas, Attilio Cremonesi,
Wieland Kuijken, Jordi Mora, Nicolas
McGegan, Paul Dombrecht, Reinhard
Goegel, Christophe Coin, Cristopher
Hogwood, Andrea Marcon, Philippe
Pierlot.
Ha realitzat diversos enregistraments
per Astrée-Audivis, Alia-Vox, Fonti
musicali, Sony-classical, Deutsche
Harmonia Mundi , Accord, Discant,
Cantus.
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DANIELE CARNOVICH, baix

Furio Zanasi, actualment és un dels
especialistes més reconeguts a Europa
del repertori Monteverdià i del Primer
Seicento Italià, ha participat en diversos
festivals d’Itàlia (Settembre Musica
Torino, Festival Roma Europa, San
Maurizio en Milan, Fermo, Trento,
Autunno Musicale di Como, Festival
Monteverdi Cremona, Festival del
Clavicembalo en Roma, Feste Musicali
Bolognesi, Accademia Santa Cecilia,
Accademia Filarmonica Romana,etc. ) i
en tot el món (Utrecht, Beaune, Bruges,
Stuttgart, Versalles, Arsenal de Metz,
Ribeauville, Zurich, Locarno, Praga,
Konzerthaus de Viena, Innsbruck, Folle
journée Nantes, Auditori de Barcelona,
Auditorio Nacional Madrid, Festival
de Salzburgo, Òpera Garnier de París,
Concertgebouw d’ Amsterdam, Festival
de Vigo, Ambronay, Lisboa-Belem i
Gulbenkian, Bolivia, Brasil, Argentina,
Berkeley, Carnegie Hall, Tokio Kioi
Hall, etc.).
Ha col·laborat amb directors com
Rene lacobs, Jordi Savall, Alan Curtis,
Gabriel Garrido, Maurizio Pollini, Philippe Herrewege, Ivor Bolton, Reinhard
Goebel, Rinaldo Alessandrini, Alessandro De Marchi, Ottavio Dantone,
Andrea Marcon i Riccardo Chailly
entre d’altres.
Debutà amb el rol de Marcello a La
Bohème en el Concurs Battistini 1987.
Posteriorment ha cantat en teatres com
l’ Òpera de Roma, Bellini de Catania,
Nuovo de Spoleto, Ponchielli Cremona,
Massimo de Palermo, Messina, Teatro
Regio de Turin, La Fenice, Teatre San
Carlo de Nàpols, Petruzzelli Bari, Dresden Semper Oper, Liceu de Barcelona,
Zarzuela de Madrid, Liceo de Salaman-

Nascut a Pàdua (Itàlia), va realitzar els seus
estudis musicals al conservatori de la seva
ciutat natal, obtenint el diploma de flauta
travessera i es va dedicar posteriorment a
l’estudi de la composició i el cant, matèria
amb la qual es va especialitzar en el repertori barroc.
La seva activitat concertística comença
l’any 1981, participant als festivals més famosos de música antiga, tant a Itàlia com a
Europa, i més tard també a Canadà, EEUU,
Mèxic, Austràlia, Nova Zelanda, Israel,
Japó, Brasil, Colòmbia i Argentina, en col.
laboració – com a solista – amb els grups
vocals i instrumentals més famosos (The
Consort of Musicke, Il Giardino Armonico,
Ensemble Chiaroscuro, I Sonatori della
Gioiosa Marca, Elyma Ensemble, Concerto
Palatino, La Colombina, Ensemble Daedalus), sota la direcció d’importants directors
como ara Frans Brüggen, Philip Herrewegge, Rinaldo Alessandrini, Paul Angerer,
Nigel Rogers, Andew Parrot, Alan Curtis,
René Clemencic, Diego Fasolis.
A l’any 1986, comença a col.laborar amb
Jordi Savall i Hespèrion XX (avui “Hespèrion XXI”). Un any més tard es funda “La
Capella Reial de Catalunya”, grup en el que
des de fa més de vint anys és el baix titular.
Com a component del grup “I Madrigalisti della RTSI” al 1989 Daniele Carnovich
comença a col.laborar amb la ràdio de la
Suïssa Italiana, portant a terme nombrosos
concerts i enregistraments radiofònics i
televisius.
Des de 1991 és membre titular de “Concerto Italiano” abans, de “La Venexiana”
després, i actualment de “La Compagnia
del Madrigale”, l’agrupació madrigalística
italiana més important, amb la que tots els
discos enregistrats fins ara han obtingut
premis internacionals molt importants.
Considerat un vertader especialista del
repertori madrigalístic, al maig de 1993
debutà a l’Ópera al “Gran Teatre del LICEU
de Barcelona” amb el paper de Caronte de

ca, Theater Basel, Bayerische Staatsoper Munich, Niedersachsische Theater
Hannover, Teatro Colon, Òpera de
Burdeus, Festspielhaus Baden-Baden,
La Monnaie, Caen, Lincoln Center,
Teatro Colón, etc.
També es dedica al repertori de cambra,
particularment al Lied alemany. Ha
enregistrat per les principals emissores
radiofòniques eu ropees i ha participant
en més de 80 discos i DVD per diferents segells discogràfics: Nuova Era,
Symphonia, Classico, Accord, Stradivarius, Divox, Arts, Bongiovanni, Naxos,
Amadeus, K617, Opus 111, Virgin,
Aliavox, Zig Zag i Harmonia Mundi.
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FURIO ZANASI, baríton

l’Orfeo de Monteverdi, ópera que també
ha enregistrat per a la BBC a Londres, e en
DVD per a Opus Arte BBC amb el paper de
Plutone al 2002.
Al 1999 es trasllada definitivament a
Espanya, on viu actualment, i on des de
fa ja alguns anys participa de manera
estable als projectes d’“Intonationes” i de
“Cantoria Hispanica”, dos joves agrupacions especialitzades en la polifonia de la
península ibèrica.
A més dels enregistraments radiofónics
per la RTB-BRT, RAI, Radio France Musique,
R.T.S.I., BBC, etc, Daniele Carnovich ha
participt en més de cent enregistraments
discogràfics per Decca Record Company,
Accent, Astrée, Glossa, Opus 111, Tactus,
Stradivarius, Victoire Music, Arcana, Alia
Vox, Naxos, ecc.; entre aquests enregistraments cal destacar la integral dels madrigals de Monteverdi, i sis versions diferents
del Vespro de Monteverdi.
Daniele Carnovich es dedica també a la
Didàctica de la Música dirigida als nens.
Ha impartit classes d’Educació Musical
durante casi vint anys, i al 2001 va publicar
a Itàlia per l’editorial Mondadori, un curs
complet d’educació al son i a la música en
dos volums, destinats als joves músics.
53

54

55

