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Cada any, en organitzar el Memorial Mompou-Bravo tenim un intercanvi
de records i de moments ja passats.
Com sempre, la memòria i la remembrança d’aquesta parella desperta
instants que són com volves a l’aire o que duren poc temps.
L’any que ve ho tornarem a viure, i gaudirem d’aquests instants tan
íntims i personals.
Els recordem a tots dos, i repetim la cerimònia d’oferir unes flors allà on
descansen.
Joan Millà
President de la Fundació Frederic Mompou

Concert a càrrec d’Emili Brugalla, piano
“Músiques Callades”

Emili Brugalla
Emili Brugalla inicia els estudis musicals al Conservatori Superior de
Música del Liceu, on es diploma en els graus superiors de Piano i de Música
de Cambra.

Ateneu Barcelonès (Sala Oriol Bohigas)
Dijous 5 de juliol de 2018 - 20:30h.

El treball posterior amb Eulàlia Solé i l’encontre amb personalitats com
Bruno Canino i Maria Curcio l’orienten definitivament cap a la professió
musical.

1a part
Gesänge der Frühe (Cançons de l’albada) op. 133
Im ruhigen tempo		
Belebt nicht, zu rasch
Lebhaft
Bewegt
Im Anfange ruhiges, im Verlauf bewegtes Tempo

Robert Schumann
(1810-1856)

Dos poemes op. 32		
Alexander Scriabin
Andante cantabile		(1872-1915)
Allegro. Con eleganza. Con fiducia
En un camí cobert (selecció del 1r llibre)
Leos Janácek
Els nostres vespres (I)		(1854-1928)
La Mare de Déu de Frydek
Parlen com orenetes (V)
Les paraules fallen! (VI)
Bona nit! (VII)
En llàgrimes (IX)
L’òliba del graner ha volat (X)
2a part
Música Callada · Quadern I		
I a IX 			

Frederic Mompou
(1893-1987)

Encantaments núms. III i V 		
-Frederic Mompou in memoriam-		
Jardí de campanes
Peça per a la mà esquerra

Joan Magrané
(1988)

Preludi núm. 6 per a la mà esquerra		

Frederic Mompou

Música Callada · Quadern IV		
XXII a XXVIII

Frederic Mompou

El 1982 rep el primer premi del "Concurs de Joves Intèrprets" que atorga
Joventuts Musicals de Catalunya. Dos anys més tard, és becat per aquesta
mateixa institució per tal d’ampliar estudis amb Maria Curcio, primer al
Campus Internacional de Torroella de Montgrí i posteriorment a Londres.
L’any 1995 fa coneixença amb Maria Joao Pires qui, des d’aleshores, l’ajuda
a definir millor els seus propis mitjans per fer arribar la música al públic.
Com a solista o formant part de grups de cambra, Emili Brugalla ha
actuat a les sales més importants d’Espanya en el marc de festivals tan
prestigiosos com el Festival Internacional de Música de Granada, Festival
de Perelada, Festival Internacional de Torroella de Montgrí, Festival
Internacional de Santander, Festival Internacional Pau Casals del Vendrell,
Quincena Musical de San Sebastián, Temporada 1996 del Auditorio
Nacional de Madrid, etc. Així mateix la seva actuació ha estat sol·licitada a
països tan diversos com Itàlia, França, Bèlgica, Alemanya, Brasil, Amèrica
Central i Orient Mitjà.
Ha col·laborat regularment amb grups de cambra com Barcelona 216 i
Solistes de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
(Saló de Cent i Auditori) i des de l´any 1998 és membre fundador del Trio
Kandinsky amb qui desenvolupa una carrera internacional intensa.
La seva presentació com a solista amb l’OBC esdevé l’any 1997 interpretant
el "Concert Ibèric" de Manuel Blancafort, obra de la qual ha realitzat la
revisió crítica per a l’Editorial Boileau (Barcelona).
La seva discografia inclou obres del repertori català del segle XX per
a piano sol (Etnos), la integral de "Danzas Españolas" i altres obres
d’Enric Granados per al segell La Mà de Guido, i la primera edició de les
“Variacions per a piano i orquestra” de Joaquim Serra, amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès per al segell Naxos. Enguany ha enregistrat la
“Música Callada” de Mompou també amb La Mà de Guido.
Ha actuat també com a solista amb l’Orquestra Nacional d’Andorra i amb
l’Orquestra de Cambra de Granollers, entre d’altres.
Des del 2012 forma duo amb el pianista búlgar Vesko Stambolov i ha
participat, com a músic i actor, en diversos projectes teatrals amb la

col·laboració d’Uma Ysamat, Clara del Ruste i Enric Arquimbau i, entre d’altres,
sota la direcció de Mario Gas i Josep M. Miró.
És professor de piano i música de cambra al Conservatori Victòria dels Àngels de
Sant Cugat del Vallès i al Conservatori Superior de Música del Liceu.

Notes sobre el XII Memorial Mompou-Bravo
"Músiques Callades"

…Clouen el recital els dos volums I i IV de la Música Callada. Com ens diu el seu
compositor, Frederic Mompou, “una música a la que no se li demana d’anar més
enllà d’uns mil·límetres en l’espai”; una música que genera el seu propi àmbit en
l’afany de manifestar-se de forma extremadament precisa, com el traç de tinta
que el cal·lígraf imprimeix, d’un sol gest, sobre el paper nu. Enrere ha quedat la
possibilitat del discurs, fins i tot del diàleg: en la confessió més íntima, pren cos en
canvi un soliloqui, el testament estètic i espiritual del compositor agermanat amb el
vers visionari del poeta San Juan de la Cruz.
							
Emili Brugalla

Tota música és, en cert sentit, una música “callada” car ens condueix més enllà
del llindar de la paraula i ens permet entrar en el jardí privat de les construccions
sonores bastides amb els fonemes de l’emoció.
Però, sens dubte, algunes músiques callen més que d’altres. Són les músiques que
es mouen en territoris poètics, essencials, arquetípics; músiques que vessen del nores o del poc, músiques clares i fosques al mateix temps com les aigües d’un gorg.
Aquestes músiques forçosament s’atansen al silenci, s’hi entrellacen, l’embolcallen
constituint l’un amb l’altre, i amb les paraules de San Juan de la Cruz, una “soledad
sonora”.
Talment com la campana que s’obre pas en l’atmosfera silenciosa de l’espai,
aquestes músiques percuteixen el més profund de l’ànima, deixant-hi la seva
petjada:
…Són les “Gesänge der Frühe” (Cançons de l’albada) de R. Schumann que
ressonen en la llum encara tènue del dia. Aquest cicle de cinc peces s’obre i es tanca
amb dos corals; en la segona peça, el coral muda en cant dels esperits de les aigües;
la tercera peça ens fa arribar unes fanfàrries llunyanes i fantasmagòriques i, en la
quarta, de nou un cant, el de l’anhel sobre el riu tumultuós; imatges totes elles que
anuncien el que aviat el compositor, perdut en la seva quimera, experimentarà en
carn pròpia.
…Són els “Dos poemes op. 32” de Scriabin on el so s’enlaira com una brasa poètica,
perfumada i fonedissa en el primer, bram arrauxat, en el segon.
…Són les meravelloses peces del cicle “En un camí cobert” en les quals Janácek
deambula entre la confidència amorosa i la comunió amb la natura. El camí,
aquest espai parabòlic que el caminant transita, com un wanderer schubertià en
un viatge sense rumb, fet de dolor i d’alegries; un camí que la natura tard o d’hora
s’encomana de recobrir per protegir-ne els secrets.
…Joan Magrané també pertany a aquesta mena de creadors que han sabut
recercar en els plecs del silenci. En són testimoni tant l’admiració d’en Joan vers en
Mompou com, concretament, aquests dos Encantaments que dedica al Mestre: una
lletania de campanes llunyanes i una melodia per a la mà esquerra que es fon en el
silenci.

Frederic Mompou l’any 1893, quan era un bebè. Enguany celebrem el 125è
aniversari del seu naixement. Autor de la foto desconegut.

