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Concerts d’homenatge
al matrimoni del
compositor Frederic
Mompou i la concertista
Carme Bravo

Aquest any que tanquem amb el Memorial (any que ha estat socialment
i políticament molt divers i mogut amb molts –o no- canvis als diferents
nivells de la societat i governabilitat), a dins de la gestió diària de la
Fundació Frederic Mompou ha estat un any d’una tranquil·litat total.
El dia a dia ha estat divers, com és lògic, però el balanç general és d’una
normalitat absoluta.
No hi ha hagut descobertes ni inauguracions, com en anys anteriors,
només un calendari que s’ha seguit amb tota naturalitat.
Però, e la nave va……
Joan Millà
President de la Fundació Frederic Mompou

Concert a càrrec de Sira Hernández, piano.
“Nocturns i Música Callada”
Ateneu Barcelonès (Sala Oriol Bohigas)

Dimecres 8 de juliol de 2015 - 21h.
1a part
Nocturn núm. 1 op. 48 en do menor			
				

Frédéric Chopin
(1810-1849)

Nocturn núm 1 op. 104 en fa sostingut menor		
				

Gabriel Fauré
(1845-1924)

Nocturn en si bemoll menor 			 Claude Debussy
				
(1862-1918)
Nocturn núm. 4			 Erik Satie
				
(1866-1925)
Nocturn núm. 1			 Manuel Blancafort
				
(1897-1987)

2a part
Música Callada			 Frederic Mompou
				
(1893-1987)

Primer Quadern:

Segon Quadern:

I. Angelico
II. Lento
III. Placide
IV. Afflitto e penoso
V. 		
VI. Lento
VII. Lento
VIII. Semplice
IX. Lento

X. Lento – cantabile
XI. Allegretto
XII. Lento
XIII. Tranquillo – très calme
XIV. Severo – sérieux
XV. Lento – plaintif
XVI. Calme

Sira Hernández
Nascuda a Barcelona, Sira Hernández cursa els seus estudis musicals
a Itàlia, al Conservatori Giuseppe Verdi de Torí, on debuta als setze
anys, i més tard hi obté el títol del grau superior de piano amb la
màxima puntuació. Finalitzats els estudis, torna a Barcelona per
perfeccionar-los a l’Acadèmia Marshall, on rep classes de la gran
pianista Alícia de Larrocha.
L’any 1987 queda finalista al Concurs de Solistes organitzat per
la Generalitat de Catalunya i és llavors que inicia la seva activitat
concertística i participa en diversos cicles de concerts, festivals
internacionals i en importants actes culturals.
Sensible, alhora, a altres disciplines artístiques, en col·laboració
amb ballarins, actors o artistes, a la pianista Sira Hernández li
agrada crear espectacles i recitals on música, dansa, poesia i imatge
es fusionen i dialoguen. Actualment, en col·laboració amb Pau Aran,
ballarí de la companyia de dansa de Pina Bausch, treballa en un
projecte en què la improvisació és l'eix on es vertebra el diàleg entre
els dos artistes i on col·labora l'artista plàstica Stella Rahola amb una
instal·lació sobre la idea de l’“Ombra”, inspirant-se en els poemes del
poeta Àngel Crespo, trets del recull “Iniciació a l'Ombra”, traduïts al
català pel poeta i catedràtic de traducció Francesc Parcerisas.
Sira Hernández té enregistrats diversos CD amb un gran èxit de
crítica. El primer, enregistrat l’any 1996, és un recital amb peces
de D. Scarlatti, J.S. Bach, F. Chopin i I. Albéniz. El segon, dedicat
íntegrament a J.S. Bach en commemoració del 250è aniversari de la
seva mort, és de l’any 2000. Ambdós enregistraments són fets per al
segell discogràfic Ars Harmònica/La mà de Guido.
L’any 2003 enregistra un nou CD amb música del compositor
català Manuel Oltra per al segell Columna Música i, l’abril de 2007
enregistra per al segell La mà de Guido un disc dedicat íntegrament a
I. Albéniz amb obres gairebé desconegudes del compositor català.
Novament per al segell La mà de Guido, l’any 2011 enregistra
Nocturns, tretze peces que van des de l'origen –amb el compositor
J. Field– fins als nostres dies –amb un nocturn de Llorenç Balsach,
escrit i estrenat per a aquesta ocasió–, passant per grans compositors
com ara F. Chopin, F. Liszt, C. Debussy, G. Fauré, E. Satie i B.
Britten, entre d’altres.
Música callada, de Frederic Mompou, conforma l’any 2014 el seu
darrer enregistrament.

Notes sobre el IX Memorial Mompou-Bravo
“La Noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora”.
		
		

Sant Joan de la Creu,
Càntic Espiritual, estrofa 15

És en l'esperit d'aquestes paraules que neix la idea d’ajuntar en el
mateix programa els dos primers quaderns de la Música Callada
de Mompou amb els Nocturns de Chopin, Debussy, Satie, Fauré i
Blancafort, músics tots afins i font d'inspiració per a Mompou.
La idea de la Nit com a moment de transició de la vida diürna a la
nocturna, del món exterior al món interior, més profund i íntim, on
encaixa perfectament aquesta música que ha de néixer, i neix, del
silenci.
“La noche sosegada”, ens explica el propi Sant Joan de la Creu,
“és la Nit en que l'Amat posseeix i disfruta de tot assossec i descans.
Perquè, així com el sopar és el coronament del dia i principi del
descans de la nit, així aquesta notícia que hem dit “sosegada”,
tranquil·la, fa sentir a l'ànima un cert final dels mals i possessió dels
béns”.
“No es tracta d'una nit fosca”, ens diu St. J. de la Creu, sinó d'una
nit “a bats del llevant de l'aurora...”, del matí que porta la llum del
dia, “aixecant la tenebra del coneixement natural, a la llum matinal del
coneixement sobrenatural... ni del tot és de nit, ni del tot és de dia...”.

		
		
		

Sant Joan de la Creu,
anotacions al Càntic Espiritual

Mompou mateix ens explica al començament del segon quadern
que aquesta “música seria la veu mateixa del Silenci. La música
reservaria per si mateixa la veu “Callada”, és a dir “calla”, mentre
que la soledat es torna música.”
La tria d'aquests altres compositors que acompanyen el programa és
deguda a l’afinitat que Frederic Mompou va manifestar ja als inicis de la
seva carrera quan arriba a París al 1911 i s'inclina cap a aquests creadors
que treballen més l'aspecte “plàstic” del so que no la construcció d'idees
i harmonies grandiloqüents, en conformitat a la tradició wagneriana. Ell
familiaritza immediatament amb la música de Debussy, Fauré, Satie, i
se sent hereu de Chopin i, des de la seva primera etapa amb l'amistat

i complicitat artística de Manel Blancafort, es decanta més per una
música on la melodia es manifesta subtilment i les ressonàncies dels
sons van donant forma a peces que evoquen i suggereixen sensacions
més que desenvolupen grans temes i idees. En aquest sentit es troba,
penso, l’absoluta “modernitat” del llenguatge musical de Mompou.
En la seva extraordinària i genial capacitat d'anticipar-se als temps
oferint una música evocadora i fortament expressiva, però, alhora, amb
el mínim número de notes i privada de tot excés, on la melodia plana
lliure i despullada sobre ressonàncies sonores, més que sobre laborioses
construccions harmòniques pròpiament dites.

					

Sira Hernández

Frederic Mompou fotografiat per
Antoni Bernad l’any 1977.
Fotografia publicada al llibre
“Catalans. Retrats” del mateix autor.

Concert a càrrec de Maria Miró, soprano i Eugènia Gassull, piano, amb
Joan Muntal, actor
“Els amics de Calella”
Ateneu Barcelonès (Sala Oriol Bohigas)

Dimecres 15 de juliol de 2015 - 21h.
1a part
Havanera			

(La ciutat cremada)			

Manuel Valls
(1920-1984)

Vals de barri

Combat del Somni			
(versos de J. Janés)			

Frederic Mompou
(1893-1987)

Jo et pressentia com la mar
Ara no sé si et veig, encar
Aquesta nit un mateix vent
Fes-me la vida transparent
Damunt de tu, només les flors

2a part
L’amor incert			
(versos de R. Leveroni)			

Xavier Turull
(1922-2000)

Absència
El cant
És la claror daurada de la posta
Dolor
Glossa mallorquina
Els records
Cinco canciones negras			
				

Xavier Montsalvatge
(1912-2002)

Cuba dentro de un piano (versos de R. Alberti)
Punto de habanera (N. Luján)
Chévere (N. Guillén)
Canción de cuna para dormir un negrito (I. Pereda-Valdés)
Canto negro (N. Guillén)

Maria Miró, soprano
Soprano lírica de Barcelona i llicenciada en Medicina, Maria Miró
va estudiar cant al Conservatori del Liceu de Barcelona amb la
soprano Carmen Bustamante, i al Royal Northern College of
Music (RNCM) de Manchester, al Regne Unit, on completà amb
Distinció un Màster com a Soprano Solista. Ha rebut consells de
grans artistes com Montserrat Caballé, Jaume Aragall, Ana María
Sánchez i Elisabetta Fiorillo. Ha estat guanyadora de diversos
premis, a destacar el Primer Premi i Premi de Sarsuela al III
Concurso Internacional de Canto Ciudad de Elda 2014, i el Primer
Premi al 22è Concurs Josep Mirabent i Magrans 2014.
En l’àmbit operístic, ha cantat al Teatro Real de Madrid (Primera
Corifea a Alceste de Glück i tornarà al 2016 en el rol de Mariana a
La Prohibició d’estimar de Wagner) i al Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, en diverses produccions (L’Atlàntida de Falla, Cendrillon
de Massenet, com a Pisana a I due Foscari de Verdi, amb Plácido
Domingo). Ha cantat a festivals i teatres europeus com el Wexford
Opera Festival d’Irlanda (Primera Dama a La Flauta Màgica de
Mozart), Dorset Opera Festival d’Anglaterra (Sor Genoveva a
Suor Angelica de Puccini), Opera Studio de Weimar d’Alemanya
(Fiordiligi a Così fan tutte de Mozart) i Teatre de l’òpera del
RNCM del Regne Unit (Vanessa a Vanessa de Samuel Barber).
A l’octubre 2016 debutarà amb el rol de Mimì de la Bohème de
Puccini al Festival Celebrate Voice de Salisbury del Regne Unit.
En l’àmbit del recital i de l’oratori, ha actuat a diversos auditoris,
festivals i cicles de concerts arreu d’Espanya i Regne Unit i ha
participat en esdeveniments benèfics com la Gala d’Òpera “Veus
per a l’Esperança” contra el càncer a l’Auditori de Barcelona (2013
i 2014), amb Jaume Aragall i altres cantants. A l’abril de 2014 va
col·laborar (com a soprano i narradora) amb la soprano alemanya
Angela Denoke al recital “Una nit amb Kurt Weill” al Gran Teatre
del Liceu. Ha estat la soprano solista del grup de càmara Com.Cat
Trio (amb la violinista Laura Rafecas i el pianista Carles Puig), amb
els que ha difòs repertori català del s.XX, i ha estrenat obres dels
compositors Antoni Ros Marbà i Ramon Ribé.

Eugènia Gassull, piano
Neix a Barcelona, on comença els seus estudis musicals amb Maria
Canals i Raquel Millàs. Posteriorment, els finalitza amb Carme Vilà
al Conservatori Superior de Música de Barcelona. Un cop acabats
aquests, participa en el curs Internacional de Música de Blonay
(Suïssa), on coneix a la pianista Edith Fischer, amb qui ampliarà els
seus coneixements.
Ha treballat el repertori vocal amb Manuel Garcia Morante, Miguel
Zanetti i Dalton Baldwin i ha rebut classes de música de cambra de
Bruno Canino, Pere Busquets i Alberto Lysy.
Entre els seus premis destaquen el Primer Premi al Concurso
Permanente de Juventudes Musicales de España en la modalitat
de Música de Cambra i el Segon Premi a la Mostra de Música de la
Generalitat de Catalunya en la mateixa modalitat.
Sempre ha tingut un especial interès en aquest camp, per la qual
cosa ha realitzat nombrosos recitals en col·laboració amb altres
artistes, cantants i instrumentistes o formant part de les produccions
d’òpera.
Les seves col·laboracions l’han portat a actuar pels auditoris de tot
l’estat espanyol, Itàlia, França, Suïssa, Puerto Rico i Estats Units,
participant també en festivals internacionals com els de Sirocco
(Itàlia), Òpera de butxaca (Madrid i Barcelona) i Perelada, entre
d’altres.
Ha realitzat enregistraments per a Radio Nacional, Catalunya Ràdio
i Televisión Española.
Ha estrenat obres de compositors contemporanis com Benet
Casablancas o Albert Guinovart.
Des de 1991 és professora de repertori vocal al Conservatori
Municipal de Música de Barcelona.
Ha enregistrat el disc “A mi ciudad nativa”, recopilació de cançó
de l’art llatinoamericana i la integral de l’obra vocal de Tomàs
Berdié i Montserrat. Per a la col·lecció “La corxera juganera”, del
segell discogràfic Tritó, ha enregistrat “L’arca de Noè”, de Xavier
Montsalvatge.

Notes sobre el IX Memorial Mompou-Bravo
Quan vàrem programar el I Memorial Mompou-Bravo tot eren idees i
tot era tan recent que no pensàvem que aquest record arribaria fins ara.
A la Fundació, el traspàs de la Carme Bravo va ser un cop molt fort.
Ella era la raó i l’esperit de la Fundació Frederic Mompou i el lligam
físic i espiritual amb la persona i el món de Mompou. Nosaltres, els
que hi som ara, contemplàvem i apreníem, escoltàvem i apreníem,
dialogàvem i apreníem. No sé si serem mai més res que aprenents.
Aquestes ratlles personals volen reflectir el meu estat d’ànim davant
el fet de responsabilitzar-se de la memòria i de l’obra d’aquestes
persones. D’aquests gegants.
Els dos programes d’enguany es basen en l’obra i figura de Frederic
Mompou i la seva relació amb altres compositors i amics. Així, Sira
Hernández ens recorda els amics i mestres de París, tancats dins
del parèntesi que fan Chopin (no podria faltar) i Blancafort. I els
encara amb la sublimitat de la Música Callada. Tota una vida i la seva
destil·lació. Tota la profunditat d’un mestratge i els seus resultats.
El segon concert, amb Maria Miró i Eugènia Gassull, és més
d’amistat de sobretaula, l’amistat entre iguals. El títol ho diu tot, “Els
amics de Calella”. El resultat és una visió menys profunda, però molt
més humana. Traspua un món d’amistat i respecte profunds. D’una
manera més meridional, o si volem mediterrània, de viure, de sentir, dels
sentits, el bon humor, les bromes i els riures. Les tardes llargues d’estiu
al voltant d’una taula.
A mi, aquesta visió em té el cor robat.

			
			

Joan Millà, l’etern aprenent!
President de la Fundació Frederic Mompou

