VALLS 2019-2021

GERHARD
BEETHOVEN
CARNER
UNA CELEBRACIÓ

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA DE VALLS / NITS DE CLÀSSICS
ASSOCIACIÓ MUSICAL EDUARD TOLDRÀ DE VILANOVA I LA GELTRÚ
INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS

50è aniversari de la mort de Robert Gerhard (1896-1970)
250è aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven (1770-1827)
50è aniversari de la mort de Josep Carner (1884-1970)
La cultura musical d’un poble comença a l’escola
Robert Gerhard

La coincidència d’aquestes efemèrides durant l’any 2020 ens ofereix la possibilitat de presentar una programació específica, en
forma de cicle, dedicada a Robert Gerhard, Ludwig van Beethoven i Josep Carner, tres figures transcendentals de la nostra cultura.
L’Associació Amics de la Música de Valls, que treballa continuadament per a la divulgació de la música universal, manté, alhora,
un fort compromís amb la projecció del patrimoni musical català i, de manera molt especial, amb la de la figura i obra de Robert
Gerhard, fill de Valls. Compromís amb el patrimoni musical català vol dir compromís amb la cultura catalana. És en aquest sentit
que tampoc podem deixar passar per alt el 50è aniversari de la mort de Josep Carner i encara menys si tenim present que la seva
poesia no es pot desvincular dels compositors contemporanis catalans més significatius.
Gerhard i Carner ens lliguen amb la tradició cultural europea. Ens lliguen, doncs, amb Beethoven. Són el fil que —des dels
respectius exilis— ens ha permès continuar la transformació de la tradició cultural pròpia. És, amb aquest esperit, que els Amics de
la Música de Valls, l’Associació Musical Eduard Toldrà i l’Institut d’Estudis Vallencs proposem aquesta celebració singular.
Beethoven serà celebrat arreu, però no Gerhard i Carner. A Valls ho farem possible!
Comissió executiva
Roman Galimany, director Nits de Clàssics
Edmon Colomer, director artístic
Marijó Riba, producció
Olga Ger, responsable del Fons Robert Gerhard de l’IEV
Comissió assessora
Jordi Màndoli
Xavier Salat
Gabrielle Deakin
Pere Bussé

Institut d’Estudis Vallencs – Pati de Sant Roc
Aula Gerhard
Dimarts, 24 de setembre de 2019, a les 19.30 h

Institut d’Estudis Vallencs – Pati de Sant Roc
Dimecres, 25 de setembre de 2019, a les 20.00 h

GERHARD BEETHOVEN CARNER
UNA CELEBRACIÓ

DESCOBRINT GERHARD:
SONATINE À CARLOS

Comenceu, si us plau, per dir-me el que hauré de dir,
i després provaré de dir-vos-ho jo mateix.

Els qui mantenen viva una tradició no són els qui s’hi conformen,
sinó els qui la transformen.

Albert Torrens presenta
Roman Galimany
Jaume Aguiló
Francesc Murillo

Robert Gerhard		
Sergei Rachmaninov
Igor Stravinsky		
Bela Bàrtok		
Olivier Messiaen		
György Ligeti		
Robert Gerhard		

Arnold Schönberg

Albert Torrens modera una tertúlia amb
Edmon Colomer
Oriol Pérez i Treviño
Gabrielle Deakin
Carles Duarte i Montserrat
Carlos Duque

DATA DE NAIXEMENT DE ROBERT GERHARD

Robert Gerhard

Sonatine à Carlos (piano)
Vocalise
Suite Italienne (un moviment)
Gyermekeknek (per a nens)
Louange à l’Éternité de Jésus
Sonata per a violoncel (un moviment)
Sonata per a violoncel i piano

			(segon moviment)

Gabrielle Deakin, violoncel
Ekatarina Katchef, piano
Estrena de la Sonatine á Carlos per a piano de Robert Gerhard
conservada en el Fons Robert Gerhard de l’Institut d’Estudis Vallencs.
Revisió a cura de Carlos Duque i edició de l’IEV.

Concert gratuït

Institut d’Estudis Vallencs
Aula Gerhard
Dimarts, 29 d’octubre de 2019, a les 19.30 h

Teatre Principal
Nits de Clàssics
Dijous, 31 d’octubre de 2019 a les 20.30 h

LA MÚSICA DE CAMBRA AHIR I AVUI

SECRETS DEL SO I EL SILENCI

El que per a la música ja estava fet a finals del segle divuit, es manté
en el camp de la pintura, com a poc, en els seus inicis.

Heard melodies are sweet but those unheard are sweeter.

Oriol Pérez i Treviño, conferenciant

Juli Garreta

Somni gris

Robert Gerhard

Secret People, per a violi, clarinet i piano

Robert Gerhard

Suite per a instruments de corda, vent i piano

Ludwig van
Beethoven

Septet en mib major, op. 20 (1799-1800)

Paul Klee

John Keats

		El Conde Sol
		Sevillana

Adagio – Allegro con brio
		Adagio cantabile
		
Tempo di menuetto
		
Tema con variazioni: Andante
		
Scherzo: Allegro molto e vivace
		
Andante con moto alla marcia

Solistes de la Camerata Eduard Toldrà
Marcel Ortega, director

Nat a Versailles, l’any 1766, i mort
a Ginebra, l’any 1831, amic de
Beethoven, Rodolphe Kreutzer va
ser professor de violí al Conservatori
de París de 1795 a 1826. Solista
conegut arreu d’Europa, entre els
anys 1798 i 1800, subvencionat per la
República francesa, va recórrer Itàlia
per fer recerca sobre música antiga.

Teatre Principal
Nits de Clàssics
Dijous, 7 de novembre de 2019, a les 20.30 h

Teatre Principal
Nits de Clàssics - Aula Gerhard
Dijous, 19 de desembre de 2019, a les 19.30 h

KREUTZER

LA PESTA

Prometeu —el símbol més que el mite— permet a Beethoven
d’instaurar una nova gènesi de l’obra. Ell acompleix el pas de
l’estètica de la imitació a l’estètica de la creació, gest prometeic, i
gest heroic per excel·lència.

La Pesta és una metàfora de la fragilitat de l’existència humana
davant qualsevol esdeveniment o ideologia extrems que amenacin
amb destruir la cohesió social. Un narrador i un cor, concebuts des
de la més estricta interdependència amb l’orquestra, representen el
paisatge espiritual de la calamitat.

Élisabeth Brisson

Ludwig van
Beethoven

Robert Gerhard

Sonata núm. 1 en re major, op. 12 núm. 1

Allegro con brio
		Tema con variazioni: Andante con moto
		
Rondo: Allegro

Ludwig van
Beethoven

Sonata ním. 5 en fa major, op. 24 La Primavera

Ludwig van
Beethoven

Sonata núm. 9 en la major, op. 47 Kreutzer

		
		
		

Allegro
Adagio molto espressivo
Scherzo. Allegro molto
Rondo. Allegro ma non troppo

Conferència i concert enregistrat
Audició integral de l’enregistrament de l’any 1996
Robert Gerhard		

La Pesta

			Textos de la novel·la d’Albert Camus

Joven Orquesta Nacional de España
BBC Symphony Chorus
Michael Lonsdale, narrador
EdmonColomer, director i conferenciant

Adagio sostenuto Presto Adagio
		
Andante con variazioni
		Presto

Llana Trotovsek, violí
Maria Canyigueral, piano

Sessió d’homenatge al Club de Discòfils promogut per Ricard Gomis
a les primeries dels anys 30 del segle passat.

Teatre Principal
Nits de Clàssics – Aula Gerhard
Dijous, 30 de gener de 2020, a les 20.30 h

Institut d’Estudis Vallencs
Aula Gerhard
Dimarts, 17 de març de 2020, a les 19.30 h

JOSEP CARNER
L’HAMADRÍADE DEL VIOLÍ

ELS CÀNONS CLÀSSICS

Bella hamadríade,
en els teus braços, espatlla i si
acotxadora d’un violí...

Cada període de la història és tragirat per forces
reaccionàries o progressives: la música de
Beethoven es nodreix de memòries i prediccions.

Josep Carner

La dona arbre

Oriol Pérez i Treviño, conferenciant

		

de l’escultor Apel·les Fenosa

Robert Gerhard

Chaconne, per a violí

Josep Carner

		sobre L’Hamadríade del violí, 		

Carles Duarte i Montserrat, conferenciant
Margarida Aritzeta, recitant
Corrado Bolsi, violí

Charles Rosen

Teatre Principal
Nits de Clàssics
Dijous, 19 de març de 2020, a les 20.30 h

Teatre Principal
Nits de Clàssics
Dijous, 7 de maig de 2020, a les 20.30 h

L’ART DE LA FUGA

SONATA DI CONCERTO

El preludi no té una forma rigorosa; pertany al grup de formes dites
d’improvisació. El seu principi és el principi de l’anticipació directa o
de l’al.lusió velada —de vegades progressivament descoberta— al
tema o als temes de la «fuga».

No desitjo res millor, més flexible, o més complet, que una forma de
sonata, que conté tot el que és necessari per als meus propòsits
estructurals.

Robert Gerhard

Serguéi Prokófiev

Joaquim Homs
Johann 		
Sebastian Bach

L’art de la fuga

Contrapunktus (per a clave sol)

Robert Gerhard
Concerto per a clave, corda i percussió
		(1955-56)
		Allegro maestoso

		Largo
		Vivace spiritoso

Johann 		
Sebastian Bach

L’art de la fuga

Ludwig van
Beethoven

Grosse Fuge, op. 133

Contrapunktus (per a grup instrumental)

Joan Manén
Sonata di concerto, op. A-42
		Adagio. Allegro energico ed apassionato

		
Andantino amabile. “Lay”
		Allegro ritmico e giusto

Ludwig van
Beethoven

Variacions sobre La Flauta Màgica

Joaquim Homs

Obra a determinar

Robert Gerhard
Sonata per a violoncel i piano (1956)
		Allegro molto energico

		Grave
		Molto vivace

Ludwig van
Beethoven

Camerata Eduard Toldrà (concertino, Ariadna Padró)
Dani Espasa, clave
Edmon Colomer, director

Obra a determinar

		

Sonata en do major, op. 102

Andante – Allegro vivace
Adagio – Tempo d’Andante – Allegro vivace

Guillermo Pastrana, violoncel
Daniel Blanch, piano

Institut d’Estudis Vallencs – Pati de Sant Roc
Dimecres, 25 de setembre de 2020, a les 20.00 h
DATA DE NAIXEMENT DE ROBERT GERHARD

VOYAGE À PARIS

Francis Poulenc

Banalités - Guillaume Apollinaire

Anònims populars, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, Jean Cocteau

		Chanson d’Orkenise
		Hôtel
		
Voyage à Paris

L’oïda és el més conservador dels sentits

		

Deux poèmes

		

Miroirs brûlants - Paul Éluard

		

Toréador - Jean Cocteau

Robert Gerhard

Robert Gerhard
Sis cançons populars franceses (1944)
		Voici le mois de Mai

		
		
		
		
		

Les cloches de Guérande
Un rossignol vint sur ma main
La plus jeunette
La valse de Lauterbach
Me suis mise en danse

		Montparnasse
		Hyde Park

		Tu vois le feu du soir

Maria Lluïsa Muntada, soprano
Josep Surinyac, piano

Institut d’Estudis Vallencs
Aula Gerhard
Dimarts, 3 de novembre de 2020, a les 19.30 h

Teatre Principal
Nits de Clàssics
Dijous, 5 de novembre de 2020, a les 20.30 h

LA DANSA

PANDORA

Horabaixa lenta. Cobreix el món una llum melosa, suau, envernissada,
com la d’un minué. El dia s’acomiada amb la fina bellesa trista d’una
galanteria.
En l’obra d’art, l’instant és sempre més important que el temps, de la
mateixa manera que és el detall qui revela el conjunt.

“Fill de Jàpet, tu que tens esment de totes les coses, estaràs content
d’haver-me robat el foc i d’haver frustrat el meu desig, però això
significarà una gran calamitat per a tu i per a tots els homes que
han de venir. A canvi del foc jo els donaré un mal en qui tots es
complauran i en qui lliurarar tot el seu amor i serà la seva pròpia
desgràcia.” Així va dir i el pare d’homes i déus va esclafir e riure. Tot
seguit l’herald dels déus va atorgar-li el do de la paraula i, present
que era de tots els déus que viuen en palaus de l’Olimp, li posà el
nom de Pandora, flagell per a tots els homes feinejadors.

Enric Sòria

Oriol Pérez i Treviño, conferenciant

Hesíode, Els treballs i el dies

Robert Gerhard

Sardana núm. 1 (1928-1956)

Robert Gerhard

Suite del Ballet Pandora (1945)

Ludwig van
Beethoven

Concert per a violí en re major, op. 61

I. The Quest
II. Psyché ad the Youth
III. Pandora’s Carnival
IV. The Monster’s Drill
V. Death and the Mother’s

Allegro ma non troppo
Larghetto
Rondo.Allegro

Camerata Eduard Toldrà (concertino, Ariadna Padró)
Elina Sitnikava, violí
Xavier Pagès-Corella, director

Institut d’Estudis Vallencs
Aula Gerhard
Dimarts, 17 de novembre de 2020, a les 19.30 h

JOSEP CARNER I EL NOUCENTISME
Quan una obra sembla que avança sobre la seva època, és
simplement que l’època retarda.
Jean Cocteau

Carles Duarte i Montserrat, conferenciant

Fragment d’una carta de Robert Gerhard a Manuel de Falla.
5 de febrer de 1922.
Archivo Manuel de Falla

Teatre Principal
Nits de Clàssics
Dijous, 19 de novembre de 2020, a les 20.30 h

JOSEP CARNER I EL LIED CATALÀ
Així és l’alè, l’esperit dels homes, lligats de forma misteriosa amb
l’esperit del llenguatge; i així entenem que els grecs empréssin el
mateix mot tant per respiració com per ànima (pneuma). “Frassejar”,
en música, significa “respirar”, com en el llenguatge; “frassejar bé”
significa “respirar amb intel·ligència”.
Hermann Keller

Joaquim Serra

Del cicle “Cançons líriques i amoroses” amb
poemes de Josep Carner

Cançó florida
Tragèdia d’Abril
Cançó voluble

Miquel Ortega

Del cicle “Les quatre estacions”, amb poemes
de Josep Carner
Maig
Obsessió/lunar

Alberto Garcia
Demestres

“Dues cançons” sobre poemes de
Josep Carner

Eduard Toldrà

Cançons sobre cinc poemes de Josep Carner

Els albercocs i les petites collidores
El rei Lear
A muntanya
Canticel
Menta í farigola

Alicia de Larrocha

Cançó d’un doble amor, sobre un poema de
Josep Carner

Robert Gerhard

Cicle de 3 cançons “Verger de les galanies”
amb poemes de Josep Carner

Cançó d’un doble amor
Déu eternal...
Excelsior

Albert Guinovart

Nocturn a Maria (piano)
Dues cançons sobre poemes de Josep Carner

Eduard Toldrà

Cançons sobre cinc poemes de Josep Carner
Cançó incerta
El gessamí i la rosa
Divendres Sant
Recança
Cocorococ

David Alegret, tenor
Rubén Fernández Aguirre, piano

El programa està concebut integralment amb textos de Josep Carner.

Institut d’Estudis Vallencs
Aula Gerhard
Dimarts, 26 de gener de 2021, a les 19:30 h

Centre Cultural Municipal
Nits de Clàssics
Gener de 2021

GERHARD,
PATRIMONI DE LA HUMANITAT

CLOENDA O ALTA NAIXENÇA?

Res esdevé real fins que no és experimentat.
John Keats

TAULA RODONA
Margarida Ullate i Estanyol, moderadora
Olga Ger (IEV), Rosa Montalt (Biblioteca de Catalunya), Anna
Pensaert (Universitat de Cambridge), Jorge de Persia (exdirector
del Centro Manuel de Falla)

No pas precisament pel fet que hagueu triat lletra meva, sinó pel
caràcter i envergadura de la cantata que heu emprès, el meu afany
d’aplaudir-vos-la és vivíssim. Heu acreditat ja qualitats finíssimes: ara
probeu la vostra vigoria. Per a un vell amic, com és ara jo, de Bach i de
Handel, l’engolosiment és considerable.
Josep Carner a Robert Gerhard, 15.5.33

Robert Gerhard
Cantata L’Alta naixença del Rei en Jaume (1932)
		Introducció i Lletania

		Divino
		
Follia
		Passacaglia
		Coral

Ludwig van
Beethoven

Simfonia núm. 9 en re menor, op. 125 Coral

Allegro ma non troppo, un poco maestoso
Molto vivace
		
Adagio molto e cantabile
		Presto

Camerata Eduard Toldrà (concertino, Ariadna Padró)
Orquestra de cambra de Granollers (dir. Corrado Bolsi)
Coral Cantiga (dir. Josep Prats)
Cor Enric Granados de Lleida (dir. Xavier Puig)
Marta Matheu, soprano
Elena Grajera, mezzosoprano
Roger Padullés, tenor
Josep Ramon Olivé, baix
Edmon Colomer, director

Organitza:

Patrocina:

Amb el suport de:

En col·laboració amb:

Venda d’entrades
Des del 18 de setembre de 2019 a les taquilles del Teatre Principal de Valls i a www.evenbrite.com
Els horaris de les taquilles es poden consultar a www.valls.cat
Teatre Principal Carrer Jaume Huguet, 10
Institut d’Estudis Vallencs Carrer Jaume Huguet, 1
Centre Cultural Municipal Plaça Francesc Layret
www.nitsdeclassics.cat

