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Festival de Torroella de Montgrí

Recuperant el
patrimoni

Xavier Cester

Albéniz: ‘Integral de l’obra per a

veu i piano’. Elena Gragera,
mezzosoprano. Francesc Garrigosa,
tenor. Antón Cardó, piano.

Acadèmia de Música, Torroella de

Montgrí, 5 d’agost.

En una recent entrevista en un diari barce-
loní, Daniel Barenboim reconeixia el paper
preeminent que ocupa Isaac Albéniz entre els
compositors pianístics més destacats de la his-
tòria, una afirmació ben certa, però al preu de
l’oblit sistemàtic d’altres aspectes de la seva
producció, com les seves obres per a l’escena o
les cançons per a veu i piano. Antón Cardó s’ha
dedicat als darrers anys a recuperar aquesta
darrera faceta de l’art d’Albéniz i el fruit del seu
treball va ser la primera interpretació mundial
de les vint-i-cinc peces que el músic de Cam-
prodon va composar en el marc d’un Festival de
Torroella de Montngrí que un cop més es posa
al capdavant de la recuperació i defensa del
nostre patrimoni musical. I és que si en la major
part de països civilitzats fins i tot graven els seus
autors de quarta categoria, aquí amb prou fei-
nes coneixem els de primera.

El primer que sorprén és que Albéniz no va
escriure cap cançó en català o castellà, triant

textos en italià, francès i anglès. En termes ge-
nerals, l’autor no posa grans exigències a les
veus i en molts casos la part d’acompanyament
tampoc està sobreelaborada, com podria espe-
rar-se d’un músic que tenia el piano com a fo-
namental mitjà d’expressió. En canvi, el segon
factor que sorprén és el camaleonisme estilístic
del compositor. Les balades italianes eren cla-
rament cançons de saló decimonòniques a la
manera d’un Tosti, mentre que les peces en
francès bevien sense rubor dels suaus perfums
de la mélodie del país veí, arribant a extrems
gairebé debussinians a Il en est de l’amour.

La major part de les cançons, però, eren en
anglès, més de la meitat amb textos de Francis
Money Coutts, protector del compositor català
i autor del llibret d’algunes de les seves òperes,
com la recentment recuperada Pepita Jiménez.

En especial a les parts pianístiques de peces
com Counsel o A song del cicle To Nellie, o a Art thou
gone ever Elaine és on vam trobar l’Albéniz més
reconeixible, que, malgrat tot, també era capaç
d’escriure uan bona imitació d’una cançó po-
pular anglesa a The Caterpillar.

Van ser sens dubte les quatre cançons que
van tancar la vetllada les que oferien un nivell
de més volada, amb una millor relació entre la
part vocal i la pianística. Antón Cardó va oficiar
d’eficaç acompanyant de la mezzo Elena Gra-
gera, amb bones maneres, i del tenor Francesc
Garrigosa, que ja va participar en la recuperació
de Pepita Jiménez i que, tot i que la seva veu no
és pas massa seductora, és un intèrpret fiable. A
ambdós cantants, però, els hi mancava una
major desinvoltura a les peces més lleugeres. En
tot cas, tenen el mèrit no gens menyspreable
dels pioners, i ara només queda que altres can-
tants vagin incorporant aquesta part recupera-
da de la nostra història musical.

El Teatre Arnau
ofereix dues sarsueles
de cambra

Redacció
BARCELONA

El Teatre Arnau
acull fins al 31 d’a-
gost un programa
doble de sarsuela
de cambra, amb
les obres ‘Agua,
azucarillos y
aguardiente’ i ‘La
Gran Vía’.

S
ota la direcció de
Gustavo Tambas-
cio, que també ha
versionat aquestes
dues obres, les sar-

sueles són dues de les peces
més emblemàtiques del seu
gènere. Federico Chueca és
l’autor de la música de les
dues sarsueles (en el cas de La
Gran Vía, juntament amb Jo-
aquín Valverde).

Agua, azucarillos y aguardi-
ente té un llibret de Miguel
Ramos Carrión, i narra la
història de la jove Asia, a la
qual la seva mare vol casar

amb un cosí que ha prospe-
rat econòmicament, tot i que
ella està enamorada del se-
nyoret Serafinito, que apa-
renta ser un home ric però
en realitat és un viu. Gelosia,
amistat i venjances es barre-
gen en aquesta història que
vol mostrar les dificultats de
la vida quotidiana dels tre-
balladors, ironitzant-les a
travès a la hipocresia i les
obligacions socials.

La Gran Vía, per la seva part,
mostra tota una selecció de
personatges del Madrid de
finals de segle, amb forts
elements de crítica política.
A travès de la figura del pas-
sejant, l’home que dedica el
seu temps a passejar per la
Gran Vía per assabentar-se de
qualsevol tafaneria o qüestió
d’actualitat, es critica l’ami-
guisme polític, la inseguretat
ciutadana i la inoperància
policial, temes que preocu-
paven la societat madrilenya
de l’època.

Les dues sarsueles compta-
ran amb la interpretació en
directe d’un conjunt de
cambra format per flauta,
clarinet, contrabaix, percus-
sió i piano, dirigits per Artur
Cusí.
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