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C

ontrast és el títol
del concert i també la sensació
que ara viurem.
Estem a punt de començar un viatge per
peces que han deixat
marca en el repertori
de la cobla, mitjançant
un concert que reivindica la importància de
la música de concert
per a cobla, més enllà
de les sardanes. Serà
un viatge no cronològic, amb una primera
part més nostàlgica,
datada del s. XX i una
segona part contrastada amb composicions
més contemporànies,
de principis del s. XXI.
La primera parada,
El retorn de Manuel
Oltra, és una obra inèdita i gens comercial.
Una sardana molt personal composta l’any
1981, quan es retirà
de la subdirecció del
Conservatori de Música
de Barcelona: “va ser
com el retorn a casa,
perquè m’hi passava
tot el dia, allà a l’esco-

la!”. Fou el seu retorn a
l’activitat compositiva.
La segona parada
és a l’Alt Empordà.
Impressions
Camperoles de
Joaquim Serra és
una obra de joventut,
dedicada a la seva
comarca, escrita l’any
1927, una descripció
perfecta en cada moviment que s’ha convertit
en un clàssic de la
música de concert per
a cobla. Aconsegueix
transportar-nos a la
sortida del sol, a una
escena d’uns nens
jugant, o al mig d’una
festa a Peralada, en
una ruta per les vivències de Joaquim Serra
per la seva terra natal.
La tercera parada
ens deixarà tensionats i
trasbalsats. Variacions
Grotesques de Xavier
Pagès, de l’any 2006,
s’articula a partir de la
tècnica compositiva
de la variació. El motiu
de l’obra és agafat
d’una òpera de cambra escrita per Pagès,
Bruna Nit. És curiós

que aquest tema no
apareix mai en la seva
forma original. Les
onze variacions s’enllacen sense interrupció,
creant un clímax d’acceleració constant.
La quarta i última parada és una peça composta l’any 2002 per
al Memorial Joaquim
Serra: Variants de
Color de Joan Albert
Amargós ens transmet talent i emoció ja
des de l’acord inicial,
amb una obertura
plena de brillantor.
Aconsegueix crearnos unes expectatives
desenvolupades minuciosament durant els
vuit minuts que dura
la peça, en una obra
amb una complexitat
rítmica que planteja un
repte als executants,
juntament amb jocs
sonors arriscats.
Poseu-vos còmodes,
que de seguida partim.

Esteve Colomer
Estudiant de Musicologia
de l’ESMUC

Programa
Manuel Oltra

El retorn (1981)

(1922-2015)

Joaquim Serra
Impressions camperoles (1927)
(1907-1957)		
		Albada
		

Mainada jugant

		

Sota els pins

		

La vall dels ecos

		Festa

Xavier Pagés

Variacions grotesques (2006)

(1971)

Joan Albert Amargós
(1950)

Variants de color (2002)
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Tenora

Aurore Vizentini
Rosa M. Rodríguez
Lluís Gual

Tible
David Sanahuja
Ivan Alcazo

Trompeta
Guillem Rodríguez
Natxo Jiménez

Trombó
Guillem Lluís

Fiscorn
Manel Juste
Martí Fontclara

Contrabaix
Joan Druguet

Percussió
Ana de Nicolás
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