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L’ASSOCIACIÓ
PER TENIR-HO EN COMPTE
Darrerament vàrem llegir una notÍcia prou impactant, venia publicada al núm. 1.865 de “La Fura” (Informatiu de l’Alt Penedès,
Baix Penedès i Garraf); apareixia
en la primera quinzena de desembre però per manca d’espai no la
hem pogut publicar abans.
Es tracta del robatori que patiren
els membres de l’OCP (Orquestra
de Cambra del Penedès), després
d’haver ofert un concert a l’Auditori
de Vilafranca del Penedès. Llegim
textualment:
“En acabar el concert alguns músics van deixar els seus instruments als cotxes de l’aparcament
que hi ha al costat de l’equipament
i van acomiadar-se de la resta a
pocs metres dels vehicles. En tornar al cotxe van adonar-se que
una de les portes estava forçada i
que els instruments i les bosses
amb les seves pertinences havien
desaparegut. Es tracta d’un violoncel Haiko Seiffert-2007 i arc Jean
Pascal, una viola Bernd Hiller2015, arc model Hill i arc barroc i
un violí David Bagué-1999 i arc
Richard Grünke. Cada instrument
es únic i està identificat”.
Immediatament es va donar coneixement d’aquest robatori als mossos d’esquadra. És d’entendre que
els lladres sabien bé el que s’emportaven i que aquests instruments
no són fàcils de treure al mercat
donada la seva exclusivitat i que
sols poden ser introduïts al mercat
negre especialitzat.

No tenim notícia de com ha anat la
investigació ni tampoc si els afectats en tenen alguna, però és bo
divulgar-ho per, en primer lloc,
alertar els músics d’aquest tipus
d’afers i per si algú en pogués donar alguna notícia o pista al respecte; si fos així nosaltres mateixos ens posaríem en contacte amb
ells per notificar-ho.

CONCERTS DEL MES
DE GENER
Auditori Cullell i Fabra
Centre Sant Pere Apòstol
Dilluns 7 de gener de 2019
a les 8 del vespre

Duo Isas Kwiek
(Argentina)
Cecília Isas (violí)
Alan Kwiek (piano)
Obres de: J. S. Bach, A. Maier,
F. Ugarte i A. Piazolla
Dilluns 21 de gener de 2019
a les 8 del vespre

Jordi Vilaprinyó
(piano
piano)
piano
Presentació CD amb obres
de Claude Debussy
ENTRADA LLIURE
Fins a completar l’aforament

ANIVERSARIS
2019: ANIVERSARIS DE MORT DE MÚSICS ALS PAÏSOS CATALANS
25 anys

Agustí Alamán i Rodrigo (pianista, compositor, pedagog)
Josep Capell i Hernández (compositor de sardanes, pianista, director)
Josep Colomer i Riera (tenorista, compositor)
Jaume Mestres i Pérez (empresari teatral, compositor, director, president de l’
“Asociación Musical de Maestros Directores y Concertadores”, Barcelona)
Enric Pascual i Urpí (violoncel·lista, formà part del “Trio Montserrat”)

50 anys

Higini Anglès i Pàmies (musicòleg, eclesiàstic)
Josep M. Ar naus i Casals (compositor, pianista i acordionista)
Lluís Moll (actor i cantant melòdic) (baríton) (pseudònim: Fortunio Bonanova)
Mercè Capsir i Vidal (cantant (soprano), professora de cant)
Josep Cervera i Bret (compositor, contrabaixista)
Gustau Durán i Martínez (compositor, escriptor, militar, diplomàtic)
Anselm Ferrer i Bargalló (organista, compositor, musicòleg, monjo de Montserrat. El seu nom de pila original és Josep)
Empar Iturbi i Baguena (pianista) (germana de José Iturbi)
Leopold Magenti i Chelvi (compositor, pianista)
Joan Massià i Prats (violinista, compositor, pedagog)
Maria Mercadal i Pons (cantant i divulgadora musical a Menorca)
Isidre Molas i Font (compositor, director de cors i d’orquestra)
Jaume Pahissa i Jo (compositor, director d’orquestra, escriptor)
Pilar Rufí i Bosch (cantant, soprano, professora, compositora)
Josep Sabater i Sust (pianista, director d’orquestra)

75 anys

Agustí Coll i Agulló (compositor, director)
Concordi Gelabert i Alart (crític musical, compositor, violinista, pedagog)
Pasqual Godes i Terrats (compositor, director d’orquestra)
Benjamí Lapiedra i Cherp (violinista, pedagog, director d’orquestra, compositor)
Antoni Marquès i Puig (compositor, pianista, crític musical)

Domènec Mas i Serracant (compositor, mestre de capella, organista)
Joaquim Pena i Costa (musicòleg, crític musical, prohom de l’Associació
Wagneriana de Barcelona)
Domènec Prat i Marsal (guitarrista, pedagog, compositor, musicògraf)
Miquel Puri i González (director d’orquestra)
Ramon Serrat i Fajula (compositor de sardanes, director de cors i cobles)
Domènec Rovira i Castellà (pianista, pedagog, director de banda, compositor
de sardanes)
100 anys

Ferran Aranda (pianista, organista, compositor, director i pedagog)
Magí Carbonell i Rigau (fundador i director de la Societat Coral La Joventut
Catalana a Santiago de Cuba)
Vicenç Costa i Nogueras (compositor, pianista)
Pere Enric de Ferran (compositor)
Claudi Martínez Imbert (compositor, pianista, pedagog)
Maria Lluïsa Ponsa (compositora, pianista escriptora)
Melcior Rodríguez Alacántara i Elías (compositor, pianista, pedagog)
Revista “Vell i Nou” (revista d’art. Va interrompre la publicació el 1919 tot i
que es va tornar a editar del 1920 fins el 1921)

125 anys

Emilio (Pascual Juan) Arrieta (compositor, pedagog)
Joan Brunet (pintor, decorador, músic, poeta, folklorista)
Vicenç Comas (organista, compositor)
Lambert Plasència i Valls (organista, compositor)

150 anys

Joan Aulí i Caldentey (organista, compositor)
Lluís Roqué (compositor)

175 anys

Vicenç Comas i Roca (compositor, organista, mestre de capella, franciscà)

200 anys

Gabriel Cardellach i Roca (mestre de capella, organista, compositor)
Joan Guillamí (fill) (luthier, constructor d’instruments de corda)

225 anys

Pau Esteve i Grimau (compositor, mestre de capella, impulsor de la
“tonadilla”)

250 anys

Joan Guillamí (pare) (luthier, constructor d’instruments de corda)

300 anys

Fra Josep de Barcelona (compositor, teòric)
Joan Tolosa i Noguera (compositor, violinista, director d’orquestra)

Associació Musical de Mestres Directors

A C T U A L I TAT
CONSELL CATALÀ DE LA
MÚSICA
ASSOCIACIÓ JARDÍ DELS
TARONGERS
Quina diferència, la pianista
Cristina Casale va oferir al divendres 14 de desembre un programa similar (amb algunes reduccions) al programa que
temps enrere (18 de desembre
de 2017) va presentar al Petit
Palau (Palau de la Música Catalana) amb una gran diferència,
ambientalment molt més proper,
lluny de la fredor d’aquella sala i
amb una acústica que té molt a
desitjar especialment segons el
lloc en el que et toca seure, en
canvi l’audició a la Sala Vila Arrufat va tenir més caliu i molta
més presència anímica.

El programa, com ja diem al
principi d’aquest comentari, formava part d’aquell interpretant la
“IV Malagueña” de la “Suite Española” d’Ernesto Lecuona, “La

Maja y el Ruiseñor” de les
“Goyesques” d’Enric Granados,
la “Danza de la Molinera” de “El
Sombrero de tres picos” de Manuel de Falla i una selecció dels
“12 Estudios Flamencos para
piano” d’Abraham
Espinosa
(concretament
el
núm.
1
“Moderato”, el 6 “Capricho“ (Muy
alegre), el 7 “Rítmico”, el 9
“Alegre vivo y deciso”, l’11
“Cante” (Muy moderado) i el 12
“Molto allegro” tots ells amb la
força, el caràcter i la prodigiosa
tècnica pianística que sempre ha
mostrat la Cristina Casale.
Sense voler ser reiteratiu em reafirmo en el que ja he dit en altres ocasions “la joventut al poder” especialment al que a tècnica es refereix. En aquesta ocasió ha estat el “Trio Casablancas” format per la violinista catalana Asia Jiménez, la violoncel·lista andorrana Carolina Bartomeu i el “vell conegut nostre”
el jove pianista santanderí Jorge
Nava, un conjunt de cambra ex-

cel·lent que varen interpretar el
“Piano trio núm. 1 en do menor,
Op. 8” de Dimitri Xostakóvitx, el
“Moviment per a trio” de Benet
Casablancas (del que darrerament s’estan interpretant diverses
obres i de qui properament el
Gran Teatre del Liceu estrenarà
la seva òpera “L’enigma de Lea”)
i el “Piano trio núm. 1 en re menor,
Op. 49” de Fèlix Mendelssohn.
Tres obres de gran complexitat i
dificultat emprades amb gran solvència per un grup al que podem
preveure un important futur.
Jordi Gargallo

L’ÒPERA “GARRAF” HA
TORNAT AL PALAU GUELL
Els dies 18 i 21 de desembre de
2018 s’interpretà al Palau Güell el
tercer acte de l’òpera Garraf.
Amb aquest acte es tancava el
cicle de conferències, exposicions i concerts que la Diputació de
Barcelona ha programat en ocasió del centenari de la mort del
mecenes, empresari i polític català Eusebi Güell i Bacigalupi (1846
-1918).
Us recomanem un passeig per
l’edifici dissenyat per Antoni Gaudí ara que una exposició repassa
l’activitat polifacètica d’Eusebi
Güell, comissariada per Raquel
Lacuesta. Ultra els vincles amb la
política catalana del moment –va
ser impulsor del Centre Català i
de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques– Güell tenia
una gran afecció per la música.

Dues de les seves filles –Isabel i
Maria Lluïsa– van ser compositores destacades. Gaudí dissenyà
per al palau un saló amb un orgue com a peça central.
El concert de Garraf ens ha servit
per a descobrir un compositor
encara molt desconegut. Josep
Garcia Robles (1835-1910) era fill
d’un mestre daurador. Va néixer
a Olot. La seva família es traslladà a Reus i després a Vic. Començà estudis de música, però
s’encaminava cap a la pintura
seguint la tradició familiar. Essent
encara molt jove fou contractat a
una escola d’èlit que s’acabava
d’obrir a Mataró, el col·legi Valldemia. Allí tingué entre els seus
alumnes un Eusebi Güell infant.
Les primeres composicions de
Garcia Robles foren escrites per
els estudiants de Valldemia. La
solidesa va sorprendre positivament. De Valldemia passà com a

professor de música a diverses
escoles de Barcelona, i sobre tot
dels Güell: esdevingué el professor de música de la família.
García Robles inicià una carrera
sense necessitat de sorolls mediàtics, tot i que amb reconeixement i respecte indubtable. La
primera obra que interpretà l’Orfeó Català va ser una composició
seva. Per al nou cor de Millet els
dedicà La bandera catalana, una
peça que fins el 1936 fou una de
les més emblemàtiques, present
sovint als seus concerts.
L’òpera Garraf és fins a un cert
punt, l’agraïment al mecenatge
d’Eusebi Güell. El text era del
poeta mallorquí Ramon Picó i
Campamar, un escriptor que va
sortir de la misèria gràcies a l’ajut de Jacint Verdaguer: el recomanà a Güell que l’agafà com a
secretari. Picó va dedicar-li el
poema, una ambiciosa obra de
volada èpica. Ni el compositor ni
el poeta no buscaven escriure
una partitura d’èxit. Els preocupava arrodonir una obra ben feta
i sòlida. L’argument concordava
amb la tònica de l’època revisant
els arguments clàssics –com la
Cléopâtre de Massé, Hélène de
Chausson, Electra de Nepomuceno o la versió de Strauss, unes
Circé de Chapí i Dubois, Promethée de Fauré...i tants d’altres
–. Alhora, el simbolisme de Garraf retia homenatge al seu mecenes i al món emprenedor català
contemporani. Güell era propietari de la Quadra del Garraf, un

indret del que pretenia aprofitar
la surgència natural d’aigua per
al regadiu i convertir-la en la font
d’abastiment d’aigua de Barcelona.
Garraf s’havia interpretat fragmentàriament al Palau Güell els
anys 1892 i 1894. Després de la
mort de Garcia Robles, Eusebi
Güell organitzà al març de 1917
un festival en record seu al Palau
de la Música Catalana. Una orquestra de 80 professors dirigida
per Antoni Ribera, amb la participació de l’Orfeó Gracienc, interpretaren amb molt d’èxit l’òpera
sencera. Després, hem hagut
d’esperar uns altres cent anys
per a tornar a escoltar-ne el tercer acte, continuant la sèrie que
s’inicià el 1892.
El saló del Palau Güell s’ha convertit en un petit teatre aquest
2018. Era impossible encabir-hi

una gran orquestra. S’optà per
una interpretació semirepresentada amb acompanyament de
piano. S’aprofitaren els diferents
espais de la sala per a la dramatització: l’oratori es convertí en la
cova que empresonava la Nimfa;
les escales esdevingueren les
roques per on baixaven les
Ones, Poseidó i els éssers marins; el cor de l’orgue era l’espai
aeri des d’on cantaven els Zèfirs.
A la versió d’aquest 2018 hem
tingut un brillant repartiment de
joves cantants, molts d’ells becats per la fundació Victoria de
los Ángeles. Mireia Tarragó ha
interpretat el paper de Nimfa,
Néstor Pindado era Poseidó,
Francesc Ortega cantava la part
de Garraf, Marc Tost ha estat el
Proteus i Martí Buïl era el personatge Aèol. El cor de Cambra de
la UAB, dirigit per Poire Vallvé,
s’ha encarregat de la part coral i
d’altres éssers mitològics (Zèfirs,
Erinyes, etc). David Malet ha
portat el pes de la complexa reducció de l’obra al piano. Francesc Cortès s’ha encarregat de
la direcció i coordinació del conjunt.
Garraf no és una òpera catalana
més. L’acte és de proporcions
equilibrades, amb una escriptura
molt encertada i subtil. La tècnica compositiva és exquisida,
una de les més inspirades i
emocionants de l’època. La partitura és exigent amb totes les
veus, demana capacitat tècnica

als aguts, i alhora una interpretació mesurada sense caure en
exageracions. Cal dir que el repartiment assolí amb èxit l’objectiu, encara més difícil per tractarse d’una obra i autor del que no
hi ha cap referència. La part
coral és compromesa, interactua
constantment amb els solistes
alhora que obliga a actuar amb
constants canvis d’atmosferes.
El Cor de Cambra de la UAB
ens ha sorprès positivament,
implicant-se en una vessant en
la que no sol actuar.
Quan volem comparar una obra
catalana sovint caiem en tòpics
que fan més mal que bé. Si l’obra té “força alteracions”, diem
que és “wagneriana”. Si apareix
una melodia popular, ja tenim la
“catalanesca”. Quan treu el nas
una melodia afortunada, resulta
que és “verista”. Afortunadament, Garraf no és res de tot
això. Garcia Robles era un compositor dels que ara en diríem
informats, amb un coneixement
molt pel damunt dels seus contemporanis. Harmonia i melodia
evolucionen constantment, amb
aromes que recorden les nuances franceses, però amb passatges que Strauss els hauria
pogut signar. Sorprèn la capacitat dramàtica, com arriba a acumular la tensió tan musical com
escènica, i la subtil relació entre
el text i la música. Els temes els
retenim fàcilment, penetren amb
emoció i eficàcia.
Vist tot això ens preguntem per

què hem passat cent anys sense
interessar-nos per Garcia Robles. La qüestió és extensible a
tants i tants compositors, cert.
Dissortadament sembla com si
ens haguéssim d’acontentar amb
quatre obres per oblidar la resta.
Cal felicitar-se d’aquesta iniciativa del Garraf, assolida amb
solvència artística i amb molt
d’entusiasme de tot l’equip.
Volem desitjar que abans de
cent anys la poguem tornar a
sentir. És una obra encisadora
que s’ho mereix, un èxit segur.
Francesc d’Assís Cortès i Mir

RODA DE PREMSA I PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA 2019 DE L’OCCC
El passat 14 de desembre l’Orquestra de Cambra Catalana va
celebrar una roda de premsa a la
seu de l’SGAE de Barcelona on
va presentar la temporada 2019
en una nova etapa en la que
destaca la incorporació de Gerard Pastor com a director associat. Pastor va actuar per primer
cop amb l’OCC el passat mes
d’octubre en el marc de Encontres, el concert dedicat a la música del nostre temps que cada
any l’orquestra ofereix en el
CCCB.
En la programació de la temporada es posen en valor noves
formes d’expressió com és el
programa que l’Olvido Lanza i el

pianista i director Juan Esteban
Cuacci proposen en el seu Viatge d’anada i tornada, un repertori carregat de clàssics populars
del vell i del nou món, que va
des de Frederic Mompou i Joan
Manuel Serrat a Violeta Parra o
Ariel Rodríguez. La banda sonora de Jean François i el sentit de
la vida és la proposta de Gerard
Pastor en un programa que es
comple-ta amb algunes de les
àries més cèlebres de Henry
Purcell i G.F. Haendel. Pau Codina, solista resident durant la
temporada 18-19, continuarà interpretant de manera magistral
una de les obres cabdals del repertori de violoncel com és el
Concert en Re de F.J. Haydn i el
violinista Joan Espina, un dels
nostres solistes més destacats,
interpretarà el Concert en Sol M
de W.A. Mozart. J.S. Bach, Joan
Rossell, Melcior Juncà i l’Spagnoletto conformen un programa de música religiosa original i
molt adequat per a les dates de
Setmana Santa amb la participació de la soprano Marta Arbonés
i la mezzosoprano Montserrat
Bertral. I per últim, Clàssics cata-

lans és un recorregut amb obres
d’alguns dels nostres compositors
més representatius del segle XX:
Lluis Benejam, Eduard Toldrà,
Agustí Borgunyó, Jordi Cervelló i
Xavier Montsalvatge. L’estrena
d’Analogies del Mar, de Jordi
Russinyol obra dedicada a l’OCC
i la presència constant de compositors catalans en la programació
és una mostra del compromís
amb la música i els músics del
país en totes les seves vessants.

NARCISA FREIXAS i CRUELLS
va néixer a la vila de Sabadell el
13 de desembre de 1859. Filla de
Pere Freixas i Sabaté, publicista
federal dedicat al magisteri i la
política, que guanyà fama de lluitador i d’honorable i que refusà
ocupar cap càrrec tot i que així li
ho demanaven els seus amics,
personatges molt influents en les
més altes esferes del poder de la
nació.

Orquestra de Cambra Catalana

RECORDANT
NARCISA FREIXAS
Com ja anunciàvem en el butlletí
anterior el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha presentat un projecte
cultural per enaltir i divulgar la
figura d’una persona entranyable i
molt important per la mainada de
les darreries del segle XIX i principis del XX, la Narcisa Freixas
declarant “Any Narcisa Freixas”
en el 160è aniversari del seu naixement. En aquell article lloàvem
l’extraordinari treball desenvolupat per la bona amiga la pianista i
pedagoga Ester Vela i l’Editorial
Boileau reeditant una molt important quantitat de les seves obres
per infants. Nosaltres volem aportar el nostre petit granet de sorra
amb uns trets biogràfics d’aquesta extraordinària personalitat de la
cultura catalana per ajudar a divulgar la seva figura i la gran tasca que va portar a terme.

La seva mare ja la influí de ben
petita en les cançons populars del
nostre país fent d’ella una ànima
sensible com bé va demostrar al
llarg de la seva vida. Ja de ben
petita mostrava la seva afecció a
aquestes cançons i en creava de
pròpies amb l’estil que més tard
la va portar a escriure aquelles
tan belles melodies per infants
que van deixar de ser seves per
ser de tothom.
La seva formació musical la va
iniciar als disset anys i la va fer
amb els mestres Joan Baptista
Pujol (solfeig i piano), Felip Pedrell i Enric Granados.

La seva primera composició seriosa, tenia divuit anys, fou una
sardana “La Festa de Roses”
que estrenà l’any 1877 a Castelló d’Empúries amb la cobla de
Torroella de Montgrí, a la que
seguí la cançó de bressol “Non,
Non”, que dedicà a una neboda
seva, una marxa religiosa
“Corpus” que la Banda Municipal
de Barcelona tocava freqüentment en aquesta celebració, i
una fantasia descriptiva “La festa
de l’Ermita” que fou estrenada al
Teatre Romea amb molt d’èxit,
el que va fer que la seva família
li recomanés que deixés aquell
camí d’artista doncs en aquell
temps això era molt mal vist.
La Narcisa Freixas es maridà
amb el jove doctor Miquel Petit i
Pons amb el que tingueren tres
fills, Elvira, Matilde i Josep Maria, a qui la Narcisa es dedicà
plenament donant-li tot el seu
amor. Ja casada volgué aprendre escultura i pintura i ho feu de
la mà de l’escultor Torquat Tasso i el pintor Modest Urgell.
El 1900, després de la mort de la
seva segona filla, i probablement
induïda pel dolor que sentia, volgué dedicar-se als altres infants i
així començaren les seves partitures dedicades a ells. El 1905
aconsegueix el premi a les millors col·leccions de “Cançons
d’infants” en el concurs promogut per l’Orfeó Català, premi
ofert pel doctor Frederic Viñes i
Cusí. Aquesta col·lecció de cançons foren tan ben rebudes que

aviat s’esgotaren les dotze edicions que es van fer i que un cop
traduïdes passaren a la resta de
l’estat espanyol com a llibre de
text i declarades d’utilitat pública
pel Ministeri d’Instrucció Pública.
Aquestes cançons varen ser
cantades per primera vegada
pels infants de l’Orfeó Català,
dirigits per Lluís Millet. La segona sèrie de “Cançons d’infants”
fou premiada en els Jocs Florals
de Girona de l’any 1908.

De la seva vessant pedagògica
cal esmentar la fundació a La
Garriga l’any 1907, a despeses
seves, de l’escola “Cultura Musical Popular” destinada a l’ensenyament dels infants, que obtingué el premi de l’Econòmica d’Amics del País, com així rebia, el
primer de novembre de 1917, un
ofici del Centre de Mestres en el
qual, per acord de Junta, es reconeixia a Narcisa Freixas per
haver organitzat i pagat uns cursos de cant escolar, enviant professorat convenient a diverses
escoles nacionals de Barcelona.
A La Garriga hi va residir durant
un temps en una casa que en-

carregà a l’arquitecte Joaquim
Raspall l’any 1912, on acollí freqüentment trobades amb personalitats del món cultural com Joan Maragall, Josep Carner, Josep
Maria López-Picó, Rubén Dario,
Felip Pedrell, Amadeu Vives, un
fill de Wagner o Enric Granados
amb tota la seva família que passava llargues temporades en una
casa propera.
La seva tasca pedagògica va
anar més enllà, doncs després
d’una conferència donada a l’Ateneu de Madrid (1917), on havia
estat cridada i en arribant cinc
dies abans per preparar els infants de l’Escola Isidoriana i mostrar als concurrents el seu treball,
el llavors ministre d’Instrucció Pública, senyor Burell, que hi era
present, li pregà que restés un
temps a la capital d’Espanya per
donar-hi un curs sobre educació
musical a les escoles “Perfeccionamiento del canto coral en la
escuela”, als mestres i alumnes
de les nacionals, a fi de la qual
cosa es dictaria una Reial Ordre,
i una sala de la Biblioteca Nacional es posaria a la seva disposició; hi estigué quatre mesos.
Com ja havia fet a Barcelona
també aquí portà els infants amb
els seus cants als obrers, a hospitals, presons, i cases de beneficència, per donar consol i alegria
a les persones allí acollides. Les
seves “Cançons d’ infants” foren
declarades d’utilitat pública.
Per aquests afers el Govern decidí donar-li la creu d’Alfons XII que
ella va refusar doncs se sentia

prou pagada amb la resposta que
rebia per part dels infants als que
ensenyava. La reina d’Espanya la
volgué conèixer, i amb admiració
li feu ofrena d’un retrat dels seus
fills, i l’oferiment que ells també
cantarien les seves cançons.
Durant molts anys organitzà cors
infantils a la secció de catequesi
de la parròquia de Santa Anna, a
Barcelona.
Dins l’estatge de “Cultura Musical
Popular” creà una Biblioteca Jovenívola i dos concursos per premiar obres per el Teatre d’Infants
i un de rondalles on es premiaren
obres d’Adrià Gual, Girbal i Jaume, J. Millàs Raurell i Mercè Vila
de gran valor artístic.

Per les seves cançons Narcisa
Freixas es va servir dels textos
dels millors poetes de l’època,
Maragall, Verdaguer, Masriera,
Apel·les Mestres, Sitjà i Pineda, i
un llarg etc., així com de magnífics artistes que il·lustraren les
seves partitures, molt especialment Torné Esquius.
Detallar la seva producció faria
molt llarg aquest escrit, ens referirem sols a les quatre sèries de
“Cançons d’infants”, dues sèries

de piano infantil “Llibre de nines”
i “Llibre de danses”, el de
“Cançons”
amb
onze
“Catalanes”, setze “Amoroses”,
quinze
“Disperses”,
i
set
“Populars harmonitzades”; també
esmentarem les sardanes, dos
per a cant i piano (“A Sant Medir”, “Flors de terra”), una per a
piano sol “Dolça Catalunya”;
també música diversa, dues
obres per a violí i piano
(“Joguina” i “Cançó sense paraules”), sis per a piano sol entre les
que podem destacar “Elegia”,
“Tornavila”, entre d’altres.
De les cançons per infants podem donar uns quants títols que
probablement molts recordareu:
“El pomeró”, “Rataplim!... Rataplam!...”, “Les formigues”, “La
son soneta”, “La Lluna..., la pruna...”, “La filla del carmesí”, “La
guardiola”, “La nina adormida”,
“La donzella del vestit de Rams”,
“El filador d’or”, “Cançó del trobador”, “La nit de Sant Joan”, “Nit
de Reis”, “La Rondallera”, “Jofre
el Pilós”,o “La festa major” de la
que Enric Granados digué que
sentia que no fos seva.
Les seves col·leccions de Cançons per Infants van ser premiades a la Segona Festa de la Música Catalana de Barcelona
(1905) i als Jocs Florals de Girona (1908).
També va escriure obres teatrals
pensades pels infants com “La
Pastoreta”, “La Cova del Mar”,
“Vetlla d’amor” i “Festa completa”, aquesta darrera amb text de
Palmira Ventós amb el pseudò-

nim de Felip Palma, estrenada la
temporada 1906-07, el 28 d’octubre de 1906, als EspectaclesAudicions Graner, al Teatre Principal, i “Rodamón” a la temporada següent 1907-08, el novembre de 1907 amb text de Nogueras Oller. Cal fer esment d’una
obra de nom “Corpus: marcha
solemne”, per a piano, de 1885
que signà com Asicrán Saxierf
(el seu nom a l’inrevés).
Així mateix exercí la crítica musical a la revista “Joventut”.
Narcisa Freixas i Cruells va morir
a Barcelona el 20 de desembre
de 1926.
Podem cloure aquest escrit amb
unes paraules de Caterina Albert
i Paradís “Víctor Català” dedicades a aquest gran personatge
que tant va estimar els infants.
“Narcisa Freixas, música i pedagoga, de ric temperament, dona
d’ideal i d’acció, era una catalana
d’excepció, que bo i servant gelosament totes les virtuts tradicionals de la dona de sa casa,
posseïa a bastament les virtuts
novelles que reclamen les necessitats i les aspiracions dels
temps també novells i que haurien pogut fer d’ella, en son ambient, una assenyada davantera
de les modernes legions femenines. Narcisa Freixas, dama catalana en tot moment, es donà tota
amb prodigalitat verament maternal a les tasques de pedagoga,
aixecant amb sa batuta el nivell
sensitiu de l’infant i el cultural del
poble”.
Associació Musical de Mestres Directors

ELS NOSTRES CONCERTS
El mes de desembre l’iniciàrem amb l’actuació d’un excel·lent pianista i molt bon
amic dels nostres concerts, l’Efrem Garcia Salinas. En aquesta ocasió el programa portava per títol “Sensacions al piano” i mai més ben pensat doncs el concert
constava de quatre obres del propi Efrem, composicions sempre molt ben elaborades i que ens trasllada als seus sentiments més íntims.
L’inicià amb la “Suite en re major, op. 2” amb vuit inspirats apartats, seguí amb el
“Preludi i Dansa, op. 10” (Pregària a Maria
Mitjancera de Totes les Gràcies que es venera a la seva parròquia de Barcelona (melodia
de P. Armengou), i “Zambra de mi esperanza” (melodia de L. H. Morales), per interpretar a continuació els “24 Micropreludis, op.
11” petites mostres musicals amb les que
juga al piano, finalitzant aquesta primera part
amb la seva “Metamorfosi d’un Himne, op.
19” centrat en l’Himne Nacional de Catalunya
“Els Segadors”.
La segona part va estar dedicada íntegrament a Johannes Brahms amb la seva “Sonata núm. 3 en fa menor, op. 5” obra
de joventut que tant gratament va sorprendre i impressionar a Robert i Clara
Schumann. Partitura d’una gran dificultat tècnica i expressiva que l’Efrem va saber trametre plenament a un públic delitós d’escoltar-lo com ho va reconèixer plenament amb els seus aplaudiments.
Un punt important a destacar van ser les seves explicacions sobre cada obra, el
que feia que els assistents a aquest concert comprenguessin amb més facilitat
les idees del compositor.
La flauta, el murmuri eteri d'un món antic, el so que et transporta seguint l’oreig
del suau ventijol entre les fulles i el brancatge dels arbres vers els cims de les
muntanyes; aquell que els deus i els sàtirs oferien als mortals de llunyanes civilitzacions transportat a nosaltres per la qualitat interpretativa de la tarragonina Isabel Serra Bargalló en un concert en el que ens portà tota la seva saviesa i la seva
delicada qualitat interpretativa amb obres ben diferents d’autors com Jonathan G.
Bayley, Benjamin Britten, Claude Debussy,
Kateherine Hoover, Toru Takemitsu o els
nostres Conrad Setó, la Marian Marquez o
en Robert Gerhard en una actuació excel·lent i plena de contrastos sonors.
El concert va ser tota una lliçó didàctica tant
pel que fa als autors i les pròpies vivències
com per la profunditat de les obres interpretades. Isabel Serra posseeix un tècnica depurada que posa al servei del seu sentit musical amb un so dolç i ben aconseguit que
transmet belles sensacions als oients amb una actuació digne de molt mèrit al no
ser acompanyada per cap altre instrument, el que fa que tota l’atenció quedi fixada en la seva sonoritat i la seva delicadesa. La Isabel Serra ens conduí a un món
oníric de suavitat i relaxació interior inexcusable. Un concert irrepetible.

ASSOCIACIÓ MUSICAL DE MESTRES DIRECTORS

Sant Pere més Alt 25 (Centre Sant Pere Apòstol) 08003 Barcelona
Tel. 934352850 - 656456191 – 934230785
ww.assmmd.org

