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I
Vistes al mar 
EDUARD TOLDRÀ (1895-1962)

Sant Martí del Canigó 
PAU CASALS (1876-1973)

Puigsoliu  (arr. Aureli Vila)
JOAQUIM SERRA (1907-1957)

II
Tres postals il·luminades 
XAVIER MONTSALVATGE (1912-2002)

Postal de Provença
Postal de l’Havana
Postal de Nova York

Quatre cançons tradicionals catalanes 
ALBERT GUINOVART (1962)

La dama d’Aragó
El mariner
El testament d’Amèlia
Margarideta

Amoremes (estrena)
ALBERT GUINOVART (Textos de Mònica Pagès)

Primavera als llavis
Cavaller de l’amor
Se sent un sospir
Home infi nit

dolceriasoler



És música catalana tota aquella que viu i treballa a 
Catalunya? O potser la pregunta més afi nada hauria 

de ser: com sona la música catalana? Si considerem que és 
catalana tota aquella que es fa aquí, la resposta és clara: la 
música catalana sona com bonament li plagui al seu autor, 
des de la sardana més nostrada a la música tecno que omple 
discoteques, passant per la fusió interètnica, la música 
electroacústica o la dels bandautors tan de moda.

Però sí que n’hi ha una, de música catalana que sona 
a “catalana”, i no es tracta solament de les sardanes. Hi ha 
música de concert que sona a Catalunya. Els seus màxims 
representants són Enric Morera, Eduard Toldrà, Joaquim 
Serra o Juli Garreta, uns compositors que van saber traduir 
en música –d’una forma bastant màgica i indefi nible– 
l’alè de Catalunya. Quan escoltem música d’alguns dels 
grans compositors clàssics contemporanis, com Xavier 
Montsalvatge, Joan Guinjoan o Josep Soler –per citar-ne 
només tres–, és difícil que diguem que es tracta de “música 
catalana” perquè els seus referents estètics són uns altres. No 
ho és, doncs? Sí, és clar que ho és, però no és “aquella” música 
catalana que sona d’una determinada manera, aquella que 
està inspirada en una tradició sonora pròpia: compassos 
binaris, cèl·lules rítmiques tradicionals, melodies sense 
grans salts intervàlics, tonalitats més aviat menors, timbres 
característics...

Hi ha autors que, quan els ve de gust, escriuen “música 
catalana”, com Salvador Brotons, Joan Albert Amargós o 
Albert Guinovart –per citar-ne de nou només tres–, però 
com que no estan lligats a cap estètica concreta, també 
podem escoltar obres d’ells que no sonen, ni de lluny, 
a “música catalana”. Res: que la “genètica” en la música 
és cosa complicada. El programa d’avui confi rma que la 
música catalana sona de forma ben diversa: des dels girs 
més tradicionals de la primera part en forma de sardana o 
de poema simfònic il·luminat pel mar o la muntanya, fi ns 
a les pinzellades de Provença, l’Havana o Nova York que 
inspiren Montsalvatge o les lletres (siguin populars o siguin 
actuals, com els Amoremes de Mònica Pagès) sobre les quals 
Guinovart deixa anar la seva imaginació.

David Puertas Esteve

Orquestra Camera Musicae
De Catalunya al món és el títol escollit per l’Orquestra 
Camera Musicae a manera de paraigua per a l’últim dels 
programes de la seva temporada de concerts 2014-2015. 
Amb la soprano tarragonina Marta Mathéu com a solista, la 
formació que dirigeix Tomàs Grau articula un viatge musical 
per algunes de les obres de referència de compositors com 
Eduard Toldrà, les seves magnífi ques Vistes al mar; Pau Casals, 
Sant Martí del Canigó; el barceloní Joaquim Serra, Puigsoliu, 
en la versió d’Aureli Vila, o el gironí Xavier Montsalvatge, a 
qui l’OCM recorda novament gràcies a la interpretació de les 
seves Tres postals il·luminades. Música íntegrament d’autoria 
catalana en un programa que es clou amb dues obres del 
pianista i compositor Albert Guinovart, col·laborador 
habitual de l’orquestra, del qual s’interpreten les Quatre 
cançons tradicionals catalanes i s’estrena un encàrrec fet per 
a l’ocasió, amb ell mateix com a solista. Amb aquest programa 
de divulgació del patrimoni musical català, l’Orquestra 
Camera Musicae desplegarà una gira de concerts per 
Alemanya, Txèquia i Suïssa l’estiu de 2015

Marta Mathéu

Albert Guinovart

Tomàs Grau


