XI Memorial
Mompou-Bravo

Mompou amb el seu amic Francis Poulenc en visita a Barcelona, cap al
1958. Els acompanya l’amic Xavier Turull, violinista i compositor.

Concert d’homenatge
al matrimoni del compositor
Frederic Mompou
i la concertista Carme Bravo
(30 anys de la mort de Frederic Mompou,
10 anys de la mort de Carme Bravo)
Ateneu Barcelonès / Sala Oriol Bohigas

Dimecres 5 de juliol de 2017, recital de piano

Organitza:

Col·laboren:

Més informació:
Tel. 93 2181481 -info@fundaciomompou.cat - www.fundaciomompou.cat
Tel. 93 2153657 - jmb@jmbarcelona.com - www.jmbarcelona.com
Passeig de Gràcia, 108, 1r 2a - 08008 Barcelona

XI Memorial
Mompou-Bravo

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

Fotògraf: Néstor Almendros

(30 anys de la mort de Frederic Mompou,
10 anys de la mort de Carme Bravo)

L’altre dia feia 11 anys (12 de juny del 2006) que vaig signar amb la Sra.
Carme Bravo la constitució de la Fundació Mompou a cal notari.
Al setembre farà 45 anys de la restauració del Palau de la Música que
em van encarregar (molt felicitada i crec que força reeixida). La vaig dur
des de la primera fila en contacte directe amb els operaris i artesans. En
Mompou surt molt actiu a les fotos de la presentació de les obres i jo,
molt jove.
Quins aniversaris i quines memòries!!
Joan Millà
President de la Fundació Frederic Mompou

Concert a càrrec d’Enrique Bagaría, piano
“Un viatge a través de la mística i el silenci”
Ateneu Barcelonès (Sala Oriol Bohigas)

Enrique Bagaría

Dimecres 5 de juliol de 2017 - 21h.
1a part
Paisatges
La font i la campana
El llac
Carros de Galicia

Frederic Mompou
(1893-1987)

Impressions íntimes
Plany I (Lento cantabile)
Plany II (Larguetto)
Plany III (Gracioso)
Plany IV (Agitato)
Ocell trist
Novelette núm. 3 en Mi menor
Barcarolle

Francis Poulenc
(1899-1963)

2a part
Cançons i danses
Cançó i dansa núm. 1
Cançó i dansa núm. 3
Cançó i dansa núm. 6
Cançó i dansa núm. 7

Frederic Mompou

Estudi núm. 1 Op. 2

Aleksandr Scriabin
(1872-1915)

Estudi núm. 12 Op. 8
Sonata núm. 9 Op. 68 "Missa negra"

L’admiració de la crítica especialitzada i l’estima del públic refermen
Enrique Bagaría com un dels noms més destacats del panorama musical
espanyol actual.
Nascut a Barcelona, es va formar al Conservatori Municipal amb Rosa
Masferrer i Luiz de Moura Castro i a l’École Normale Alfred Cortot de
París amb Aquiles Delle Vigne. Cursà postgrau al Conservatori Superior
del Liceu amb S. Pochekin. Va continuar la seva formació a l’Escuela
Superior Reina Sofia sota el mestratge de D. Bashkirov, G. Eguiazarova i
Claudio Martínez Mehner i, al Richard Strauss Konservatorium de Munich,
amb V. Suchanov.
Paral·lelament va rebre consells de mestres com Alicia de Larrocha,
Josep M. Colom, Elisso Virsaladze, Leon Fleisher, Vitaly Margulis i Boris
Petrushnsky, entre d’altres.
L’any 2006 va aconseguir el 1r Premi en la 52a edició del Concurs
Internacional Maria Canals de Barcelona. Aquest guardó va suposar un gir
important en la seva carrera.
La seva presència és habitual als escenaris principals, com ara el Palau
de la Música i L’Auditori de Barcelona, Auditorio Nacional de Madrid,
Auditorio de Saragossa, C. C Miguel Delibes de Valladolid, Teatro de la
Maestranza a Sevilla, Teatre Principal d’Alacant, al Festival de Música
y Danza de Granada, Temporada d’Ibercamera, Festival de Peralada o
Festival Internacional de Santander.
En l’àmbit internacional, destaquen les seves actuacions a sales com la
Philharmonia de Sant Petersburg, Filharmònica Nacional de Kíev, Sala
Alfred Cortot de París, Teatre dal Verme de Milà, Acadèmia d’Espanya a
Roma, Sala Luis Ángel Arango a Bogotà, Oriental Art Center de Shanghai,
National Center for the Performing Arts de Pequín, i a ciutats com Nova
York, Munic i Brussel·les.
Ha col·laborat amb prestigioses orquestres com la Simfònica
del Teatre Mariinsky, la Wiener KammerOrchester, la Salzburger
Kammerphilarmonie, la Filharmònica de Bogotà i, amb la majoria
d’orquestres del nostre país: Simfònica de Galícia, Orquestra de València,
Simfònica de Castella i Lleó, Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya (OBC), amb directors com Valeri Gergiev, Vasily Petrenko,
Yoon Kuk Lee, Francisco Rettig, Pedro Halffter, Eduardo Portal, Salvador
Brotons i Manuel Galduf.
Com a músic de cambra ha col·laborat amb noms com ]W[ Ensemble,
integrat per Lucas Macías, Guilhaume Santana, Vicent Alberola i José
Vicente Castelló. També ho ha fet amb Stefano Canuti, Josep Fuster, Ashan
Pillai, Alexandre Da Costa, Latica Honda-Rosenberg, Elias String Quartet,
Cuarteto Quiroga, Pau Codina i Alejandro Bustamante.
L’any passat va publicar el seu últim treball discogràfic “Enrique Bagaría
plays Haydn”, editat pel segell Eudora Records, que conté una selecció
de sonates del compositor vienès i que ha rebut excel·lents crítiques de
la premsa especialitzada. Així mateix, ha gravat amb el mateix segell la
integral dels quartets de Brahms amb piano amb els músics que integren el
“Brahms Project”: Joaquín Riquelme, David Apellániz i Josep Colomé.

L’any 2008 va enregistrar la integral de la música per a piano de Jordi Cervelló
amb la discogràfica Columna Música.
Ha participat com a jurat en el 61è i 63è Concurs Internacional de Música Maria
Canals, celebrats a Barcelona al 2015 i 2017 respectivament.
En l’àmbit docent, actualment és professor del Conservatori Superior de Música
del Liceu, on també imparteix música de cambra i el Màster d’interpretació.

Notes sobre el XI Memorial Mompou-Bravo
En el concert d’avui es proposa un viatge intimista i poètic a través d’un itinerari
format per algunes de les obres més representatives del catàleg pianístic de
Frederic Mompou.
La relació entre el compositor i el piano es va mantenir des dels seus inicis
creatius fins al final de la seva vida. Una relació calmada, plàcida i interioritzada,
amb un cert misticisme. Poulenc i Scriabin completaran el programa amb obres,
d'una estètica propera a la del compositor català. Poulenc, juntament amb Satie,
Fauré i l’impressionisme francès, va exercir molta influència sobre Mompou. La
seva música té una pulsació harmoniosa, amb un present, fugaç i improvisat, que es
mou del so al silenci i del silenci al so: les dues essències de la música.
En els Paisatges, Mompou ens mostra diversos dels encants de la seva ciutat,
Barcelona. Les tres obres exhalen record i llunyania. De tempo calmo les tres,
són com contemplacions reposades i els seus perfils s’endevinen més que es
precisen i suggereixen més que realitzen. El resultat sonor és subtil, transparent
i reflex de la quintaessència de les coses. La font i la campana està inspirada en
el pati de la Casa de l’Ardiaca, amb un sortidor i una gran palmera, al costat de la
Catedral. Una breu introducció precedeix una íntima i sentida melodia. El so de
les campanes catedralícies, present en aquesta obra amb unes notes greus amb
el matís “profond”, serà uns dels leitmotiv sonors de tota la seva obra. Aquí es
demostra la influència que va tenir la fàbrica de campanes de la família materna.
En el desenvolupament juga amb notes que són com gotes d’aigua. El llac es
refereix a un, tranquil i no massa gran, que hi ha a la muntanya de Montjuïc.
El moviment estable i etern de les semicorxeres ens fa l’efecte que flotem a la
superfície: caminar cap a l’essència amb “menyspreu del pes, d’allò corpori, de
tota dimensió”, en paraules del compositor coetani Óscar Esplá. Es tracta d’un
autèntic lied amb caràcter contemplatiu i sonoritat aquosa. A la part central, quasi
cadenza, tornen a aparèixer les campanes i fins i tot el joc de l’aigua al saltar una
petita granota per sobre el llac, amb uns descendents arabescos. Contrasta amb la
secció principal pels canvis de tempo i intensitat. Carros de Galicia fou composta
tretze anys després d’El llac. Una obra més audaç i avantguardista pel que fa
al procediment compositiu i, sobre tot, per l’elaboració harmònica. En paraules
d’Antonio Iglesias, Carros de Galicia és el resultat d’una observació del sonar
diferent dels eixos dels carros galaico-romans, atentament assimilat per Mompou
en una excursió inoblidable a Castro Caldelas, a Orense. Una altra vegada, trobem
l’essència en l’atmosfera i l’ambient que aconsegueix recrear el compositor, més que
en la successió de diferents temes o elements motívics.
Continua el concert amb una selecció de les Impressions Íntimes, els Planys i
L’ocell trist. Són pures miniatures musicals. Minimalisme en el grau més alt. Els

Planys els formen quatre obres breus de diferent caràcter: el primer és un lento
cantabile espressivo d’essència melòdica i caràcter trist; el segon té com a títol
(a la primera edició) “Dins l’ombra d’una preocupació”, de sentit obsessiu per la
insistència en els grups de quatre acords. Contrasta la tercera per aquest caràcter
gracioso amb tocs de nostàlgia i melangia, cantilena amb perfum popular català,
un altre dels seus leitmotiv. El darrer és un agitato murmurante de caràcter
més anguniós: la por a l’espessor del bosc. Les tres notes Mi-Do-Re de L’ocell
trist al·ludeixen a una cadernera que tenia el seu pare, que tot el dia les entonava.
De caràcter onomatopeic, aquest fragment musical té un perfum impressionista
en el paisatge central, d’aire trist, tot ell sostingut sobre harmonies de perfil
completament mompouià.
El tercer bloc el formen una selecció de quatre Cançons i danses. Mompou
va voler crear un quadern on el lirisme de les cançons i el caràcter rítmic de les
danses contrastessin emulant les rapsòdies de Liszt o les tonades xilenes d’Allende.
D’aroma regionalista, el de la seva estimada Catalunya, aquestes cançons i danses
intenten reflectir d’una manera molt autèntica i suggerent una selecció de temes
populars amb una harmonització molt personal. Exceptuant alguns compassos
de Nenes al jardí i la tercera Cançó i Dansa, Mompou mai no va fer servir un sol
tema de manera directa. A la primera, una de les més famoses, destaquen aquestes
notes afegides, com a ressonàncies, que emulen el desig d’obtenir harmònics com
en un instrument de corda. A la cançó, La filla del carmesí se suporta en una base
complementada amb un mordent característic. Segueix l’alegre i lluminosa Dansa
de Castellterçol, de caràcter més reiteratiu. La tercera tracta sobre la cançó de
bressol catalana més popular El noi de la mare, fragment musical, de caràcter
romàntic i tendre a la vegada, que seria una mena de barreja entre lied i nadala.
És curiós que la Sardana-temps de marche, d’essència rítmica, tingui l’únic trinat
de tota l’obra del compositor. La sisena, en canvi, és completament original. Trista,
melangiosa i molt expressiva, reflecteix a la perfecció la senzillesa compositiva que
el distingeix. Segons Mompou, la dansa, amb ritmes ternaris i binaris i de caràcter
molt animat, tenia un regust cubano-brasiler-argentí que li donava a l’obra una
lluminositat especial. La que tanca el grup és la número set, composta a partir dels
temes populars Muntanyes regalades i L’hereu Riera. D’aquesta cançó es deia que
era tan inherent al país com la mateixa terra. Del lirisme encantador i una textura
transparent i senzilla a la cançó, passem a l’alegria i el ritme amb brio de la dansa.
Seguim amb dues petites obres del seu gran amic Francis Poulenc: la Novelette
en Mi menor, d’essència melodista i impressionista, basada en un tema de l’Amor
brujo de Manuel de Falla, i la Barcarolle, inclosa a la suite Napoli, de caràcter més
animat i rítmic.
Per tancar el concert, ens endinsem en el món d’Aleksandr Scriabin amb dos
estudis d’època primerenca, de caràcter romàntic i atmosfera chopiniana, i amb la
Sonata núm. 9, Op.68, la Missa negra, obra de la darrera època, l’estil de la qual va
del postromanticisme a l’atonalisme lliure. Música carregada de misticisme i de cert
aire diabòlic. Aquesta última etapa del compositor va ser com una finestra estètica
per a totes les avantguardes posteriors que van anar sorgint durant el segle xx.
Enrique Bagaría

