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La vida de Chopin, com la de
qualsevol mite del romanticisme,
està envoltada per un vel de misteri
i de fascinació que en el seu cas
afecta, fins i tot, les circumstàncies
del seu naixement. Si per una banda
ell mateix acceptava l'1 de març
com el dia del seu aniversari, altres
fonts assenyalen com a data més
probable el 22 de febrer. Només
una cosa és clara: va ser batejat el
dia de Sant Jordi del 1810, avui fa
200 anys. I possiblement no hi ha
obra més adient per homenatjar-lo
que el seu Concert per a piano i
orquestra en Mi menor, que, com
se sap, en realitat no és el primer
que va escriure sinó el segon. Efec
tivament, quan Fryderyk Franciszek
Chopin comença la composició del
Concert en Mi menor ja ha escrit i
interpretat amb notable èxit la seva
primera incursió en aquest gènere:
el Concert en Fa menor. Ens trobem
al 1830, un moment decisiu per a
la trajectòria del compositor que,
malgrat la seva joventut, compta
ja amb un prestigi que va més enllà
de la seva Polònia natal degut al
seu esclatant èxit a Viena com a
pianista i compositor. Una Polònia
que Chopin abandonaria poc des
prés d'escriure aquesta obra per no
tornar-hi mai més físicament, però
a la qual va tornar una vegada i una
altra a través de les seves evocado
res composicions.

El primer moviment del
Concert per a piano en Mi
Major constitueix, indiscu
tiblement, una de les fites de la
literatura per a piano i conjunt
orquestral de tota la història
de la música. Malgrat la
controvèrsia que genera
el tractament que dóna
el compositor polonès a
l'orquestra, cal admetre
que en aquest moviment
Chopin mostra de ma
nera vehement les di
verses cares de la seva
personalitat, tendra i
exaltada, lluminosa
i melangiosa, lírica i
dramàtica. Com si el
compositor hi volgués
abocar totes les seves
experiències vitals -
el seu amor per
Konstancja Gladkowska
és a l'origen dels dos con
certs per a piano - i musicals,

la melodia sembla brollar d'un pou
inacabable, i els colors que aconse
gueix fer sorgir del diàleg entre el
solista i l'orquestra són d'una mo
dernitat indiscutible i d'una perso
nalitat intransferible i ben madura.
Estructurat a partir de tres temes
clarament reconeixibles introduïts
per l'orquestra, en aquest extens
primer moviment, el piano exposa
el tema inicial i posteriorment un
segon, a manera de contrapunt amb
la mà esquerra. Es tracta d'un mo
viment ambiciós d'estructura seg
mentada, allunyada de la clàssica
de “sonata”, que posa en dubte la
fama de mal orquestrador que la
figura de Chopin ha hagut
d'arrossegar. Una fama deguda, en
gran part, als prejudicis que gene
raven els grans virtuosos del piano
quan treballaven les grans formes
simfòniques, prejudicis que en els
darrers anys s'han anat apaivagant.

El segon moviment és l'ànima
d'aquest concert. És un d'aquests
meravellosos moviments lents de
Chopin en què el solista pot des
granar cada una de les notes com
si fossin perles lligades pel finíssim
fil d'un acompanyament orquestral
amb sordina, proper a la transpa
rència. El tercer, finalment, ple
d'optimisme, sí que adopta
l'habitual forma de dansa, en aquest
cas, òbviament, una polca.

I si una dansa tradicional clou
el concert opus 11 de Chopin,
una cançó tradicional consti
tueix el nucli de la

Glossa de l'Emigrant, de Salvador
Brotons. Reconegut com un dels
músics més actius i vitals de la seva
generació, Brotons és un autèntic
tot terreny de la composició que es
mou amb la mateixa comoditat amb
les grans obres orquestrals que amb
les de cambra. La seva vinculació
musical amb els Estats Units, on
ha residit i treballat durant anys, és
perceptible en els materials triats,
però sobretot en el seu tractament
orquestral i en la seva manca de
complexos a l'hora de buscar
l'emoció i la complicitat de l'oient.

La Glossa de l'Emigrant sor
geix d'una obra anterior de l'autor,
el seu Concert per a Tenora i Or
questra compost l'any 2005. A par
tir de l'últim moviment d'aquest
concert, Brotons, amb el seu carac
terístic i brillant tractament orques
tral, construeix un emotiu poema
simfònic inspirat en un tema tan
conegut com el de L'Emigrant. El
poema de Verdaguer, d'un vigor
expressiu característic de l'estil de
l'autor, es va beneficiar l'any 1893
de la melangiosa melodia amb què
el va musicar Amadeu Vives, i és
aquesta combinació explosiva la
que va convertir L'Emigrant en un
himne, especialment per a tots
aquells que han hagut de marxar,
per una raó o una altra, del nostre
país. Fidel al seu estil, Brotons
exposa el tema central de la peça
d'Amadeu Vives amb una brillant

i acolorida orquestració fins
a dues vegades. A partir

d'aquí s'allunya de l'obra
de la qual parteix aquesta

Glossa: Brotons eli
mina una cadenza per
a tenora i proposa
una estructura de
sardana en la qual
aniran reapa
reixent ,  amb

formes dife
r en t s ,  r e 

ferències a
L ' E m i g r a n t

fins arribar a un
clímax f inal  ple
d'emotivitat. Ales
hores, de manera
sorprenent, l'himne
d'Els Segadors pren
tot el protagonisme.
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-Com va aficionar-se a la
música?
-De petit els meus “hobbies”
eren el tennis i la música. M’en
can-tava tocar cançons d'oïda
amb tota mena d'instruments.
Als 14 anys vaig deixar el tennis
i vaig començar a estudiar pia
no, i al cap d'un any la viola.
-Quines principals dificultats
té la viola?
-Tots els qui toquem intruments
de corda fregada tenim el gran
repte de l'afinació. Mai no po
dem descuidar aquest aspecte.
A més, la viola té menys potèn
cia de so que el violí i el violon
cel, com a conseqüència de la
poca tensió que tenen les cor
des. Per això els qui toquem
aquest instrument ens cal bus
car no només qualitat sinó tam
bé quantitat de so.
-Com va conèixer l'Orquestra
Simfònica Sant Cugat?
-L'any que vaig anar a estudiar
a Barcelona en vaig sentir par
lar. Vaig entrar-hi a través del
percussionista Quim Solé.
Abans vaig tocar a la Jove Or
questra Simfònica del Baix Llo
bregat, de la qual també vaig
ser professor.
-A més de l'Orquestra
Simfònica Sant Cugat, toca
en altres formacions?
-Sí, col·laboro amb l'Orquestra
Simfònica Julià Carbonell de
les Terres de Lleida, amb
l'Orquestra Simfònica del Va
llès i sóc membre del Trio Opus
U, format per violí, viola i vio
loncel. La cambra és un luxe:
l'intèrpret té el paper de solista
i permet tocar repertoris
preciosos que no tenim
l'oportunitat de fer amb
l'orquestra simfònica.
-Quina partitura proposaria
que toqués l'Orquestra
Simfònica Sant Cugat que
encara no hagi interpretat?
-La tercera simfonia de Beetho
ven. És una obra apassionant,
que marca un abans i un des
prés en la música simfònica.
També proposo fer una gira
per diferents països amb
l'Orquestra.
-Actualment conrea “hobbies”
que no tenen relació amb la
música?
-M'agrada molt la natura i l’ex-
cursionisme. També m'encanta
el submarinisme, que em
permet desconnectar, i m’apas-
siona la moto.

delDiari      Concert

SOCIS PROTECTORS:
AUX VYD-VSS

Avant Grup Autocars
Campmany Dona Home

Carnisseries Tubau
Carré Mobles

Cebado, de Carmen Martínez
Gràfiques Celler

Ofinova
Rotary Club Sant Cugat

Sacum
TMA

Albert Flores

Els músics que han inter
pretat el concert d'avui són:

• 25 d'abril: Of Music and Angels. Música per a Victòria dels Àngels
(música).

• 30 d'abril: IT Dansa. Jove companyia (dansa).
• 2 de maig: Transe. Wanted Posse. Espectacle de hip-hop i 

breakdance (dansa).
• 7 de maig: Così fan tutte, de W.A. Mozart. Cor Amics de l'Òpera

de Sabadell i Orquestra Simfònica del Vallès (òpera).
• 8 de maig: Urtain, de Juan Cavestany (teatre).

• 2 de maig: Concert de Sant Jordi. Concert per a piano i orquestra 
número 1 de Fryderik Chopin i Glossa de l'emigrant de Salvador 
Brotons, entre d’altres peces. Pianista solista: Daniel Ligorio. Teatre
Ateneu de Cerdanyola del Vallès.

• 5 de maig: Concert per al Grup Catalana Occident. Peces de Salvador
Brotons, Rafael Martínez Valls, Pietro Mascagni, Enric Morera, 
Josep Ribas i Giuseppe Verdi. Teatre-Auditori Sant Cugat.

Els músics

Propers concerts de l’Orquestra Propers espectacles del Teatre-Auditori

“De petit m’encantava
tocar cançons d’oïda”

Viola de l'Orquestra

Orquestra Simfònica Sant
Cugat
Director: Josep Ferré.
Administració: Marta López i
Isabel Sorando.
Imatge corporativa:
Violeta Ferré.
Regidor: Joan Berlanga.

Itziar Aguirre Rodríguez, Pep
Bonachera Fernández, Julià
Borràs i Querol, Joan Bosch
Daniel, Santiago Burgos i
Tarrida, David Calvet Amaro,
Anna Calvo Turull, Joan Camps
Claveria, Francesc Castillo
Martínez, Pere Charles Pradas,
Ignasi Corella Solé, Antonia
Escalas Bernat, Marta Escoz i
Balaguer, Teresa Espuny Pujol,
Manuel Esteban Coco, Oriol
Ferré i Puntos, Violeta Ferré i
Puntos, Albert Flores Freixanet,
Jordi Garcia Navarro, Sara Guri
Casallachs, Geert Hendrik
Krosenbrink, Rebecca Jane
Macauley, Josep Juan i Pomes,
Yayoi Kagoshima, Momo Ko
Furukawa, Beatriz Lizarte
Martin,  Gemma Llorens
Galbany, Jairo Londoño
Valencia, Mario Markovich
Trailovich, Sergi Mauro
Menchén, Enric Mestre Gras,
Josep Mira i Olcina, Lutz
Mittermüller, Meritxell Nicolau
Teixidó, Vasil Nikolov, Judith
Ortega Larriba, Eva Panyella
Callao, Marina Parellada
Alfonso, Andrea Peiron Martín,
Vuc Popovic, Laia Pujolasos
Casadevall, Carles Rambla Tió,
Artur Regada Matas, Sebastià
Rio Serracarabasa, Toni Rocosa
Girbau, Juan Rodríguez
Poveda ,  Mar ina  Romo
Vivancos, Aloma Ruiz Boada,
Mayte Santos Pérez, Albert
Serra i Oller, Paula Sirvent
Raga, Quim Solé Escobar,
Núria Tauler López, Maria
Ugarte López-Herce, Ignacio
Zamora Rodríguez i Yana
Zuyeva.

Divendres, 23 d’abril del 2010

Emocions a flor de pell

Antoni Colomer
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