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Preludiant el Cicle de Música 

 

La Universitat de Barcelona ofereix enguany un aperitiu musical extraordinari, un tast 

previ al "Cicle de Música a la Universitat 2019-20". 

 

Protagonitzen aquest concert dues grans cantants internacionals catalanes d'òpera i de 

lied i una excel·lent pianista. 

 

Hi col·laboren el Vicerectorat de Cultura, la Facultat de Filologia, el Departament de 

Filologia Catalana i Lingüística i el Departament de Llengües i Literatura Modernes i 

Estudis Anglesos. 

 

Coordina el concert el Dr. Ramon Ribé, conegut compositor i professor de la UB, que 

aporta alhora cançons del seu repertori musical. 

 

Aquest aperitiu musical vol ser alhora un homenatge doble.  

• A una selecció de grans poetes catalans, traductors de poesia a la nostra llengua 

i poetes de fora que estimen la poesia, música i cultura catalanes. 

• A tots aquells professors de la UB que, després de molts anys d’intensa 

dedicació i ara jubilats com ell, segueixen lluitant per la cultura catalana i 

enriquint la nostra Universitat amb la seva col·laboració. 

  



A tall d’introducció: Música i poesia catalana 

Pel Dr. Josep Murgades. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, UB. 

De molt abans que, fa mig segle, Dick Higgins encunyés el terme d’intermedia (o 

Intermedialität, com s’agraden de dir-ne en alemany) per designar la permeabilitat 

deliberada entre tot de media diferents, és que es donava ja la conjunció creativa entre 

gèneres no sols diversos d’una mateixa art, sinó també entre les arts més vàries. 

 Essent probablement, la primera d’aquestes reeixides conjuncions, la que de sempre 

s’ha produït entre arts afins. Com ara puguin ser-ho la literatura i la música. 

 Aquella, cal no oblidar-ho, és primer de tot una art acústica  ─oralitat purament 

ritmada, i sovint també rimada. I aquesta, no cal pas dir-ho, és sonoritat melòdica. Totes 

dues amb la corresponent especificitat autònoma. Però no per això menys fàcilment 

confluïbles.  

 Pensem en Orfeu  ─i en els cants que sens dubte aviat deurien acompanyar els 

acords de la seva lira. I així, tot passant en l’endemig per les composicions dels trobadors 

occitans i dels minnesänger germànics, fins a arribar al que, d’ençà el romanticisme, solem 

designar amb la denominació de Lieder.  

 És llavors en aquesta tradició, abans que en qualsevol altra, que convé possiblement 

inscriure la proposta que ara ens brinda Ramon Ribé i Queralt. Tot musicant, per mitjà del 

piano i de la veu humana  ─l’instrument canor primigeni─, un conjunt de vuit poemes. 

 Al costat d’un de l’universal Goethe, en traducció catalana de Joan Bofill i Soliguer, 

en trobem dos i un, respectivament, de plomes indiscutiblement canòniques de la literatura 

catalana del segle XX: la de Maria Mercè Marçal i la de Màrius Torres. Així com també dos 

de Jordi Voltas Nadal i sengles de Maria Rosa Barrera i de Lluís Figuerola, a cap dels quals 

no els cal la inclusió en cap altre cànon que no sigui el de la solvència lírica que per si 

mateixos manifesten. 

 Tot plegat, doncs, una ofrena plaent per a tot bon connaisseur del gaudi sinestèsic 

derivat d’aquest arranjament harmònic entre paraula poètica, veu melodiosa i tonalitat 

pianística.  



Programa 

 
Cançó de Mahalta   Duo soprano-mezzo Maria Miró-Laura Vila  
Màrius Torres i Perenya  
 
Vals del Raval    Mezzosoprano  Laura Vila  
Maria Rosa Barrera 
 
Brida     Soprano   Maria Miró 
Maria-Mercè Marçal i Serra 
 
Càntic per a Isolda   Mezzosoprano  Laura Vila 
Francesc Taverna-Bech 
 
Wandrer’s Lied (Calma nocturna)  Duo soprano-mezzo Maria Miró-Laura Vila 
W. von Goethe. Trad. De Joan Bofill i Soliguer 
 
Sota el Castellvell    Piano   Anna Crexells 
 
Què s'emporta la mar?    Soprano   Maria Miró 
Lluís Figuerola i Ortiga 
 
L'amor nou [de l’òpera Magda]  Mezzosoprano  Laura Vila 
Jordi Voltas i Nadal 
 
La monja gitana    Soprano            Maria Miró 
Federico García Lorca 
 
Iona Boat    Duo soprano-mezzo Maria Miró-Laura Vila 
Cancó popular escocesa  
Trad. i Arr. Ramon Ribé 
 
  



 

Les cançons. Texts i autors. 
 
 
Cançó de Mahalta  Màrius Torres i Perenya (1937) 
Canten:      Maria Miró i Laura Vila  
 

“Mai no podrem superar aquestes muntanyes (...) No podem aspirar al món, Mercè. 
Ens hem de recloure a la petita vall. I fem-la ben bonica, la nostra vall (...) Que cada 
una de les seves pedres estigui treballada amb les nostres mans i el nostre amor (…) "  
(Màrius Torres, Carta a Mercè Figueres) 

 
Durant la seva estada al sanatori antituberculós de Puig d'Olena), el gran poeta lleidatà Màrius 
Torres conegué la gironina Mercè Figueres, malalta com ell, la seva amistat més íntima, 
inspiradora de la sèrie Cançons a Mahalta. Aquest nom de dona usant durant l'Edat Mitjana 
per la noblesa, ens diu de l’estimació d’en Màrius per la seva amiga.  
Metge per professió, en el sanatori dedicava el temps a la lectura de filosofia, a tocar el piano i, 
sobretot, a escriure poesia. Morí el 1942, quan tenia trenta-dos anys. 
 
La música està dedicada pel compositor al seu germà, Joan, en record de vespres foscos, de 
contes i de somnis compartits durant la infantesa amb la imaginació encesa d’aventures i de 
mons inexistents. 
 
 
 

Com dos infants que van per un bosc de rondalla, 
agafades les mans i els cors, 
seguim el caminet que entre jardins davalla 
cap el país dels teus records. 
Anem a una ciutat pintada en gris i en rosa, 
poblada de rostres amics, 
on un somni vençut, però immortal, reposa 
sota nobles porxos antics. 
On la Felicitat i la Melanconia 
volen de cor a cor ensems, 
i sembla que la pau humil de cada dia 
dugui la pàtina del temps. 
On, en interiors de secreta elegància, 
fermenta el perfum de les flors, 
i guardan els divans, amb lloable constància, 
la jova empremta del teu cos. 
 

On, al cor de la nit, quan el silenci es glaça, 
vibra l'ànima dels retrats, 
i pels llargs corredors cruix dolçament la passa 
dels morts encara no oblidats. 
On tot és net, i riu la mar a les finestres, 
i el sol és alt i molt segur. 
On les platges, cenyides d'assutzenes silvestres, 
són clares i esquerpes com tu. 
Allí una barca antiga, que un vell patró governa, 
rellisca, mansa, mar endins, 
i et porta, sempre infant, cap a la pàtria eterna 
de les sirenes i els dofins. 
-I clous els ulls. ¿Retrobes, en la mar de l'ensomni, 
la barca que et torna a buscar? 
Ah, no em deixis en terra! Fes-me lloc al teu somni, 
Mahalta! Sóc el teu germà!- 
 

 
 
 
  



Vals del Raval (títol del poema: “Entre l’Hospital i el Carme”).  Maria Rosa Barrera 
Canta:   Laura Vila  
 
 
Sortint de l’Ateneu un matí de 2013, en Ramon Ribé entrà en la botiga del costat, l’avui 
desapareguda Llibreria Canuda (diuen que inspiració Cementiri dels Llibres Perduts a l’Ombra 
del Vent d’en Carlos Ruiz Zafón). S’enamorà d’un petit volum de poesia amagat sota una pila 
polsosa: Camí a Ponent.  N’era autora Maria Rosa Barrera. Duia unes il·lustracions delicioses 
del seu marit, l’artista Julià Riu Serra (“Flum”). L’últim poema del llibre, rebatejat pel 
compositor com a “Vals del Raval” es deia “Entre l’Hospital i el Carme”. Maria Rosa, nascuda al 
Raval, visqué a tocar de la universitat. Morí el gener del 2006. Sis dies després, el 4 de febrer, 
moria el seu marit. 
 
 
Jo vaig néixer al Raval 
entre l'Hospital i el Carme. 
Quin enyor que sento encara 
dels sorolls del temps d'infància, 
el que feia l'esmolet, 
i aquell picaroleig 
del manubri del gitano, 
i del quec home del sac, 
d'aquell alt i prim drapaire. 
Carrer curt i carrer humit, 
carrer de molta passada 
on es van anar a establir 
dos dels meus quatre besavis, 
on van néixer després 
el meu avi i la meva àvia, 
i també tots els germans 
del meu pare i de la mare. 
Disset foren entre tots, 
set albats feren volada, 
i després també hi nasqué 
Teresa, la meva germana; 
més tard hi vaig néixer jo, 
vaja, tota una nissaga. 
Les hores les va marcar 
el rellotge de l'Erasme, 
que tocava puntualment 
marcant el temps i la pausa. 
Recordo passar aquells vells, 
eren els vells de la Casa, 
la Casa de Caritat, 
que feien la passejada, 

tristos, desesperançats, 
amb el seu pas vacil·lant, 
a l'hora que jo berenava, 
duien pantalons de vellut, 
la seva brusa ratllada, 
jo els mirava amb ulls d'infant. 
menjant el pa i xocolata 
La tarda s'anava fonent 
i jo ben alegre estava, 
princesa em sentia jo, 
princeseta de rondalla, 
el carrer era tot meu 
i jo criatura ben peixada 
car en aquell tan curt carrer 
cinc botigues hi comptàvem. 
Carrer humit on el sol d'hivern 
donava breu pinzellada 
que jo la veia tan brillant 
que al record flameja encara. 
Jo vaig néixer al Raval 
entre l'Hospital i el Carme. 
Després de tant de temps 
sento les hores que passen, 
però ja no es sent el so 
del rellotge de l'Erasme, 
ni el soroll, ni aquell brogit 
que aquell carrer generava. 
Que sonor i dolç era tot 
ara que l'enyor ho amara. 
Ai! carrer llòbrec i estret, 
entre l'Hospital i el Carme.

 
 

 

  



Brida   Maria-Mercè Marçal i Serra 
Canta:    Maria Miró 
 
 

Maria-Mercè Marçal (1952-1998) la gran poeta catalana, nascuda a Ivars d’Urgell, visqué i 
treballà a Barcelona. Poeta, novel·lista, assagista i traductora, autora de narrativa infantil i 
juvenil, es defineix ella mateixa en aquell poema tan conegut: 
 

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 
de classe baixa i nació oprimida 
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.  

 
Brida pertany al llibre Bruixa de Dol. Lletra i música tenen el to senzill i sobri de la cançó 
popular catalana. Maria-Mercè es rebel·la contra els nostres límits i es declara disposada a 
anar “a la fira dels boigs, portadora de vida i sense cap mena de limitacions. Traïda per l'amor, 
perquè s'ha enamorat d'algú que la fa patir (“jo sóc de l'altra riba”, el seu és un amor 
amarg. Fuig de les cadenes que l'estan empresonant. 
 
Ramon Ribé ha musicat alguns dels seus poemes, recordant-la amb afecte dels anys en què 
foren companys de treball a l’Institut Joan Boscà de Barcelona durant la dècada del 1980. 
 
 
 
A la fira dels Folls 
jo hi aniria. 
Vindria qui sap d'on 
-i ningú ho sabria 
Amb els llavis oscats 
de molta vida. 
Traginer de cançons 
en cavall sense brida. 
 

Quin esquer se m’arrapa 
a la geniva? 
Amor, estel amarg 
a la deriva, 
em fa senyals: jo vaig 
per l’altra riba, 
traginer de cançons 
en cavall sense brida. 
 

Cadenes són presons 
i jo en fugia 
pel call dels bandolers 
a trenc de dia. 
a la fira dels Folls 
jo hi aniria 
traginer de cançons 
en cavall sense brida. 
 

 
  



Càntic per a Isolda   Francesc Taverna-Bech 
Canta:     Laura Vila 
 
Francesc Taverna Bech fou compositor, crític musical i poeta. Casat amb Pietat Homs, filla del 
compositor Joaquim Homs, L’any 1973 inicià la seva labor de crítica musical a la vegada que 
intensificava l'activitat com a compositor. Autor d’unes vuitanta obres, la majoria estrenades 
tant en les temporades de Catalunya com en les d'Espanya i en diverses ciutats d'Europa, Àsia i 
Amèrica. 
 
Els seus articles aparegueren a Serra d'Or, Revista de Catalunya, Revista Musical Catalana, El 
Correo Catalán, Destino, Barcelona Metrópolis i Barcelona Creació (Yokohama, 1990). 
Col·laborà també en les activitats de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent.  

Figurà sovint en jurats de concursos de composició i d'interpretació. Després d'una evolució 
des de postulats neoclàssics (Suite Catalana) fins a plantejaments atonals i serialistes 
(Calidoscopi, Díptic, Climes, Gèminis), experimentà unir ambdues vies en un sol camí personal i 
molt expressiu (Temperaments, Proses disperses), retornant, però, puntualment al seu primer 
estil (Camins somorts, Auguris, etc.).  

Ramon Ribé el conegué dos abans de la seva mort a través de Pietat Homs. Recorda amb 
afecte el seu consell i ajuda, estones passades a casa seva escoltant junts música de Robert 
Gerhard i els intercanvis d’opinió després de concerts als quals assistiren junts. 
 
Excel·lent poeta, els seus versos romanen encara inèdits.  
 
 

El llibre d'Isolda (2007) (2 fragments) 
 

XI 
 
“A la vora de la mar 
n'hi ha una donzella!” 
          (cançó popular) 

 
Mariner, bon mariner, 
rema i rema, 
trenca l'ona, que 
en l'escuma 
hi brinca el peix. 
Rema i rema, 
bon mariner. 
 
i porta'm a França, 
que allà hi tinc l'amor, 
que allà hi vull morir, 
si l'amiga ja no hi és. 
 
La mar em gronxa 
la mar m'aconsola 
de tanta llunyania 
que allà hi tinc 
 

 
 
 
 
 
l'aimia 
que allà hi tinc 
la casa 
rema i rema 
mariner, bon mariner... 
 

XIV 
 
En la nit negra 
t'estimaria 
per a sentir la tristesa 
i la soledat silenciosa 
dels que res tenen 
a dir-se, ni res a desitjar... 
Només la companyia 
de la mar somorta! 
 
de D'Ací d'allà, versos i proses (1954-2008)   

 



Wandrer’s Lied (Calma nocturna) Wolfgang von Goethe. Trad. De Joan Bofill i Soliguer 
Canten:     Maria Miró i Laura Vila 
 
 
Considerada per alguns la poesia més bella en llengua alemanya, fou escrita per Johann 
Wolfgang von Goethe l’any 1776. 
 
Ha estat musicada per uns 180 compositors durant els segles XIX i XX, des de Franz Liszt a 
Schubert, Schumann, Max Reger, Carles Ives, ... 
 
En Ramon Ribé tenia una raó personal per fer-ne una nova versió. En Joan Bofill i Soliguer, 
amic i excel·lent pianista i musicòleg, li va passar la traducció que amb el títol de Calma 
nocturna havia fet l’any 1974 durant els seus anys d’estudi a Munic. Era una versió exquisida i 
una temptació per a un músic. Com diu el compositor, “cadascú sent la poesia de manera 
diferent i, en llegir la traducció d’en Joan, jo sentia una altra música”. 
 
 
 
Wandrers Nachtlied 
 
Über allen Gipfeln 
Ist Ruh, 
 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
Ruhest du auch. 
 
Johann Wolfgang von Goethe  (1780) 
 

Calma Nocturna 
 
Posa en cada cima 
La nit, 
 
En cada pic 
No s'endevina 
Un sol alè; 
 
Cessà en el bosc l'últim cant d'au; 
Xt, prest la pau 
T'haurà a tu també. 
 
Trad. De Joan Bofill I Soliguer 1974 

  

 
  



Sota el Castellvell    
Piano:  Anna Crexells 
 
 
Composició senzilla per a piano sol, un xic trista. "Una peça molt ingènua, una concessió a la 
nostàlgia". Així la defineix l'autor, que, estudiant adolescent, l'escrigué a Solsona mirant per la 
finestra de la sala d'estudi la muntanya del Castellvell i enyorant el blau del cel i el daurat suau 
dels paisatges de l'Alt Camp, on havia nascut i passat la infantesa. 
 
El Castellvell és una antiga fortificació (diuen que en el s. XI ja li deien "el vell"), avui una 
ermita, al cim d'un turó que s'alça sobre la ciutat. 
 
Amb ganes de volar, el títol original de la peça era "Ocell i gàbia". En aquells anys adorava les 
petites peces i cançons d'Edward Grieg. La seva influència i el seu romanticisme són 
segurament visibles en aquesta petita composició. Fa pocs anys l'autor la retrobà en una 
carpeta de papers vells i oblidats, en canvià el títol i la va revisar un xic per a un concert 
dedicat a la terra vallenca i a la seva gent.  



 
Què s'emporta la mar?  Lluís Figuerola i Ortiga 
Canta:     Maria Miró 
 

Publicat dins del llibre Plugim de cendres (2008), n’és autor l’escriptor vallenc, actor, periodista 
radiofònic i rapsode, Lluís Figuerola. Aquest llibre és dedicat per l’autor “als meus amics, ara 
que vespreja”. Lluís Figuerola es donà a conèixer com a escriptor narratiu amb Creu de Cames 
(1998) i Un gall a Balmes (2001). Ha publicat dos llibres de poesia –Plugim de cendres (2008) i 
Nàufrags (2013)-. Ha estat premiat per la seva trajectòria professional (Ciutat de Tarragona de 
Comunicació l'any 2007, Reconeixement de la Ciutat de Valls 2012) i com a autor de narrativa 
curta. 
 
Aquesta cançó fou estrenada l’any 2012 per la soprano catalana-californiana Olga Miracle, 
acompanyada al piano per Francesc Teixidó al MEAM a Barcelona. 
 
 
Què s’emporta, la mar? 
Què s’endu, l’aigua? 
sense pals ni veles 
potser la barca 
d’un pescador. 
Bressol i tomba, 
potser les il·lusions 
més pures. 
Espill d’estrelles, 
potser l’enveja 
del firmament. 
Què s’emporta, la mar? 
Pors que enfosqueixen 
els nostres somnis 
ànsies i solituds. 
Què s’endu, l’aigua? 

Potser angoixes mortes 
I pregàries vives. 
I potser, mar endins, 
espargint aurores, 
creuers d’esperances 
a la recerca 
d’horitzons vençuts. 
 
  



 
 
 
L'amor nou   [de l’òpera Magda] Jordi Voltas i Nadal 
Canta:                                                      Laura Vila 
 
 
Jordi Voltas és alhora gran poeta, dramaturg i escenògraf. Autor del llibret de l’òpera Magda. 
Aquesta és la segona de les àries de l’òpera (Acte II, esc. 8).  En un duo i un recitat ella i en 
Joan, capellà obrer compromès amb l’entorn,  parlen de l’amor. Trista i dolguda després d’una 
violenta discussió amb el seu marit, demana a en Joan que la confessi. Ell s'hi nega dient  que 
l'únic déu que existeix és l'amor. Ella li retreu que, si creu en l'amor, no se l'estimi. Mentre 
canta, Magda ajuda en Joan a explorar a poc a poc l'amor humà. 
 
Responent als seus dubtes, ella li parla de l’amor d'home i dona i li canta “Què en saps tu de 
l’amor? ”. A partir d’aquest moment i mentres entona aquesta ària, reflexiona i es transforma. 
Ja no és la noia mesella, sinó la dona de sobte alliberada, segura de si mateixa, amb dret a 
pensar amb llibertat oblidant els dogmes establerts. 
 
 
L’havíem d’estimar, per sobre de la vida 
de misèria i dolor, del mal que ens corsecava. 
Buscàvem mil raons per dir-nos que era bo 
aquell Nostre Senyor sant i totpoderós 
que a l’embat dels sunamis i l’escalf de les flames 
deixava que morissin, impàvid, els seus fills 
que, morint, mastegaven encara el parenostre. 
Finalment ho he comprès. La vida és com un monstre. 

Cal combatre’l per viure. I viure perquè sí, 
sense motius sublims, sense esperar altra joia 
que aquell instant feliç quan tens algú que et mira 
amb amor als seus ulls, quan amb amor el mires. 
 

[... duos i recitats ...) 
 
La Magda el besa als llavis. En Joan va a dir alguna cosa. Ella l’interromp. 
 
No diguis res, 
besa’m tan sols. 
Besa’m només 
al pit... i al coll... 
Deixa’t portar 
per la luxúria. 
Deixa’t anar... 
En el murmuri 
del gest callat 
de les carícies 
descobriràs 
la nova vida. 
  



La monja gitana  Federico García Lorca 
Canta:    Maria Miró 
 
 
"L'idioma és l'expressió més íntima i característica de l'espiritualitat d'un poble, i nosaltres 
davant el temor que aquestes disposicions puguin haver ferit la sensibilitat del poble català, 
que poden ser en el futur un motiu de rancors impossible de salvar, volem amb un gest afirmar 
als escriptors de Catalunya la seguretat de la nostra admiració i respecte per l'idioma germà". 
Carta signada el 1924 per un grup d'intel·lectuals protestant de les mesures del dictador Primo 
de Rivera contra el català i que Federico també signà. 
 
Canciones, Romancero gitano, Poema del cante jondo, Llanto por Ignació Sánchez Mejías i 
Poeta en Nueva York  i les obres de teatre són patrimoni uiniversal. Conegué Catalunya a 
través del seu gran amic Salvador Dalí.  Sebastià Gasch i el grup de "L'Amic de les Arts" 
l’ajudaren a conèixer la vida popular i cultural de Barcelona, on féu la seva primera exposició 
de dibuixos. Es relacionà amb els grups de "Mirador" i de "Quaderns de Poesia" i féu 
conferències i lectures. Margarida Xirgu, protagonista de les seves estrenes a Barcelona, li féu 
conèixer el món teatral de la ciutat. Influí sobre els poetes de la promoció de Rosselló-Pòrcel, 
Blai Bonet, etc.  
 
 
 
Silencio de cal y mirto. 
Malvas en las hierbas finas. 
La monja borda alhelíes 
sobre una tela pajiza. 
Vuelan en la araña gris, 
siete pájaros del prisma. 
La iglesia gruñe a lo lejos 
como un oso panza arriba. 
¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! 
Sobre la tela pajiza, 
ella quisiera bordar 
flores de su fantasía. 
¡Qué girasol! ¡Qué magnolia 
de lentejuelas y cintas! 
¡Qué azafranes y qué lunas, 
en el mantel de la misa! 
Cinco toronjas se endulzan 
en la cercana cocina. 
 

Las cinco llagas de Cristo 
cortadas en Almería. 
Por los ojos de la monja 
galopan dos caballistas. 
Un rumor último y sordo 
le despega la camisa, 
y al mirar nubes y montes 
en las yertas lejanías, 
se quiebra su corazón 
de azúcar y yerbaluisa. 
¡Oh!, qué llanura empinada 
con veinte soles arriba. 
¡Qué ríos puestos de pie 
vislumbra su fantasía! 
Pero sigue con sus flores, 
mientras que de pie, en la brisa, 
la luz juega el ajedrez 
alto de la celosía. 

 
  



 
The Iona Boat Song  Cancó popular escocesa. Trad. i arr. de Ramon Ribé 
Canten:    Maria Miró i Laura Vila 

 
 
En temps antics i durant molts anys, els ossos dels reis i d'alguns caps de clans, morts de 
vellesa o ferits en combat, foren enterrats en el Reilig Odráin (Capella de Sant Oran), al costat 
del monestir de Hy, a Iona. 
 
Aquesta cançó de dol ens l'hem d'imaginar com un cant d'encoratjament als remers que 
transportaven els cossos d'aquests grans homes als seus llocs de descans final. 
 
 
 
           Anglès 
 
Softly glide we along,  
Softly chant we our song,  
For a king who to resting is come.  
O beloved and best,  
Thou'rt faring out west,  
To the dear Isle Iona, thy house. 
 
Calmly there wilt thou lie 
With thy thy faters gone by, 
Their dust mingled deep with thine own: 
Nevermore to awake  
Till the last morn shall break, 
And the trump of the judgement is blown. 
 

Català 
 
Dolça llisca la nau,  
Dolça és nostra cançó,  
Per un rei a qui espera la pau. 
Oh estimat mariner,  
singles vers el ponent,  
Cap a l'illa d'Iona, la llar.  
 
On els teus ja reposen 
En un somni pregon, 
Pols amb pols barrejada serà 
Per mai més despertar 
Fins l'albada final, 
I la crida de qui ens ve a jutjar. 
 

  



 
 

Intèrprets i compositor 

 

Maria Miró, soprano 

És nascuda a Barcelona i llicenciada en Medicina per la Universitat de 
Barcelona. Va estudiar cant al Conservatori Superior de Música del 
Liceu de Barcelona i al Royal Northern College of Music de Manchester 
(Regne Unit). Ha estat guardonada amb diversos premis nacionals, com 
el del Concurs Josep Mirabent i Magrans de Sitges i el del Concurso 
Internacional de Canto Ciudad de Elda. 

En l’àmbit operístic, va debutar a la Lyric Opera Studio Weimar 
(Alemanya) en el rol de Fiordiligi de Così fan tutte. El seu repertori 
inclou els rols de primera dama (Die Zauberflöte), Dido (Dido and 

Aeneas), Donna Anna (Don Giovanni), Suor Genoveffa (Suor Angelica), Micaela (Carmen) o 
Mimì (La Bohème), que ha interpretat en teatres i festivals europeus, com el Wexford Opera 
Festival d’Irlanda o el Teatro Massimo de Palerm. Des del 2013 actua habitualment al Gran 
Teatre del Liceu (L’Atlàntida, Cendrillon, I due Foscari i Il Trovatore) i al Teatro Real de Madrid 
(Alceste, Norma, Das Rheingold i especialment en el rol de Mariana a Das Liebesverbot i de 
Penèlope a Gloriana). El 2018 va debutar a l’Ópera de Oviedo assumint el rol protagonista de 
Fuenteovejuna i a l’Opéra d’Avignon com a comtessa de Le nozze di Figaro. El 2019 ha debutat 
al Teatro de la Zarzuela de Madrid amb El barberillo de Lavapiés i a l’Òpera de Sabadell com a 
Musetta de La Bohème. Ha treballat amb directors musicals com Ivor Bolton, Pablo Heras-
Casado, Josep Pons, Andrew Davis, Massimo Zanetti, Roberto Abbado o Daniele Callegari, i 
amb directors d’escena com David McVicar, Kasper Holten, Krzysztof Warlikowski, Justin Way, 
Dmitri Tcherniakov, Davide Livermore, Joan Anton Rechi, Miguel del Arco o Alfredo Sanzol. 

En l’àmbit del recital, ha cantat en nombrosos festivals i cicles de concerts de Catalunya (Xarxa 
de Músiques a Catalunya, Fundació Frederic Mompou, Fundació Jaume Aragall, Sopars Lírics al 
7 Portes, Les Veus del Monestir de Pedralbes, Les Veus del MEAM, Setmana del Lied Català, 
Festival de Tardor Ribermúsica, Cicle de Concerts Concertante, 30 minuts de Música al Mas i 
Mas, entre d’altres) i ha actuat en importants sales i auditoris d’Espanya, com l’Auditori de 
Barcelona, el Gran Teatre del Liceu o l’Auditorio de la Diputación de Alicante. Ha estrenat 
obres de Ramon Ribé i d’Antoni Ros Marbà, i amb el grup de cambra Com.Cat Trio (amb la 
violinista Laura Rafecas i el pianista Carles Puig) ha difós repertori català del segle XX. 

 

Laura Vila, mezzosoprano 

Va debutar al Palau de la Música Catalana amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i a l’Auditori de 
Barcelona cantant el Rèquiem de Duruflé amb Camerata Sant Cugat. 

Inicià la seva carrera amb els Amics de l’Òpera de Sabadell i el 
circuit Òpera a Catalunya. Participà a l’Escola d’Òpera de la 
mateixa associació com a Dorabella a Così fan tutte, de Mozart. 
A partir d’aquí, la seva col·laboració s’intensificà amb la 



interpretació d’altres rols, com ara el de Maddalena a Rigoletto, veu de la mare a Les contes 
d’Hoffmann, tercera dama a Die Zauberflöte, Fenena a Nabucco, Amneris a Aïda, Adalgisa a 
Norma, Orfeo a Orfeo ed Euridice, Isabella a L’italiana in Algeri, Carmen a l’òpera de Bizet i 
princesa d’Èboli a Don Carlo. 

Ha tornat a fer d’Amneris a l’Auditorio Nacional de Madrid i ha estat contractada pel Palau de 
les Arts a València com a cover del rol de Fenena a Nabucco. Ha debutat també al Gran Teatre 
del Liceu amb un rol a Cendrillon i ha participat a Elektra d’Strauss a l’Auditorio Nacional sota la 
direcció de David Afkham. 

A Bèlgica participà en el festival Zomeropera repetint com a Maddalena i, més recentment, fou 
Orlovsky a Die Fledermaus al Festival d’Òpera d’Eivissa, on també ha estat Suzuki a Madama 
Butterfly i Meg Page a Falstaff. Al Teatre Principal de Barcelona va estrenar l’òpera Magda de 
Ramon Ribé i al Principal de Palma de Mallorca ha estat Lola de Cavalleria rusticana. 

Ha repetit el personatge de Carmen en la producció d’Emilio Sagi al Jiangsu Grand Theater de 
Nanjing (Xina). Alguns personatges que ha interpretat en versió concert són Leonora de La 
Favorita de Donizetti, Giovanna Seymour d’Anna Bolena, Sara de Roberto Devereux o Flora de 
La Traviata. 

Ha cantat en diversos auditoris d’Espanya, el Rèquiem de Mozart amb l’Orquesta Simfònica de 
la Regió de Múrcia, i va debutar a l’Auditori Nacional de Madrid amb el Rèquiem de Verdi. 
També ha cantat l’Stabat Mater de Pergolesi, el Magnificat de Bach, la Passió segons Sant Joan 
de Bach o el Gloria de Vivaldi. I ha col·laborat amb la Sinfónica de Cascais amb un concert al 
seu auditori amb àries d’òpera. 

Ha treballat amb directors com Andrew Davis, Elio Orciuolo, Daniel Gil de Tejada, Lothar 
Koenigs, Virginia Martínez, Rubén Gimeno, Daniel Mestre, Enrico Delamboye, Cristóbal Soler, 
Thomas Sanderling, Santiago Serrate i David Afkham, entre d’altres. 

Ha estat premiada en diversos concursos com el Concurs de Cant de Sant Cugat, el concurs 
Noves Veus de l’Hospitalet, el Concurs Líric de Primavera de Premià de Mar, el concurs 
internacional de cant Josep Mirabent i Magrans de Sitges, el Concurs Mirna Lacambra, primer 
premi al concurs de cant de Balaruc les Bains a França i primer premi al concurs de cant 
Germans Plà de Balaguer. 

 

Anna Crexells, pianista 

Va néixer a Barcelona. Es graduà al Conservatori Superior 
del Liceu amb Cecilio Tieles i amplià la seva formació amb 
Àngel Soler, amb qui obtingué el títol de Grau Superior de 
Cambra, i amb el màster d’Acompanyament Vocal de 
Musikene. S’especialitzà en acompanyament vocal amb 
Àngel Soler, Wolfram Rieger, Enza Ferrari i Maciej 
Pikulski. 

És pianista oficial dels Amics de l’Òpera de Sabadell, de l’Aula de Cant de Carmen Bustamante, 
del màster d’Interpretació d’Òpera del Conservatori del Liceu, del Concurs Josep Mirabent i 
Magrans, del Concurs de Cant Jaume Aragall i del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas. 
Ha col·laborat amb l’Associació Lírica Asturiana d’Alfredo Kraus d’Oviedo, el Teatro Calderón 



de Valladolid, el Gran Teatre del Liceu, l’Auditori, l’Escola Superior de Música de Catalunya i 
produccions operístiques de La Fura dels Baus. 

Acompanya en cursos i classes magistrals de Jaume Aragall, Josep Carreras, Francisco Araiza, 
Darrell Babidge, Eduard Giménez, Dalmau González, Enric Serra, Joan Martín-Royo, Núria Rial, 
Jordi Domènech, Celso Albelo, Carlos Chausson, Michele Pertusi, Eric Halfvarson, Dolora Zajick, 
Juan Pons, Mariella Devia i Teresa Berganza. 

Desenvolupa la seva tasca d’acompanyament instrumental en els cursos internacionals de 
Vitoria i Torroella de Montgrí amb instrumentistes com Wilbert Halzelzet, Vicenç Prats, Leo de 
Neve, Catalin Bucataru, Arno Piters i Jaan Bossier. 

També col·labora en diverses orquestres, com l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya, l’Orquestra Simfònica del Vallès, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i 
l’Orquestra de Cadaqués. Ha treballat sota la batuta d’Alain Guingal, Justin Freer, Miquel 
Ortega, Daniel Gil de Tejada, Santiago Serrate, Manel Valdivieso, Elio Orciuolo, Rubén Gimeno, 
Jaime Martín, Phillippe Herreweghe i Salvador Brotons. 

Ha tocat amb Montserrat Martí, Àngel Òdena, Ketevan Kemoklidze, Carlos Cosías, David 
Alegret, Sara Blanch, Enea Scala, Maria Rey-Joly, Saioa Hernández, Carles Pachón, Cristina 
Segura, Maite Alberola, Maria Miró, Freddie di Tommaso, Serena Sáenz, Gemma Coma-
Alabert, Mariola Cantarero, Albert Casals, María Luisa Corbacho, Carlos Daza, Manel Esteve, 
Raquel Lojendio, Auxiliadora Toledano, Maribel Ortega, Enric Martínez-Castignani, Marta 
Mathéu, Simon Orfila i Stefano Palatchi, entre molts altres cantants reconeguts. 

Actua en diferents festivals de música, com el Festival de la Porta Ferrada, la Schubertíada de 
Vilabertran, el Festival de Torroella de Montgrí, el Daurada Music Festival, el Festival 
Internacional de Música de Ripoll, i ha estat pianista resident del Festival Líric Internacional 
Daurada Escena i ha tocat en escenaris importants com el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Lope 
de Vega de Sevilla o el Palau de la Música Catalana. 

 

Ramon Ribé, director i compositor 

Va néixer a Valls. Als sis anys començà a estudiar piano amb la professora Francesca 
Madriguera Rodón, deixeble del mestre Frank Marshall. D’adolescent, estudiava, componia i 
dirigia.  Rebé suport i consells de diversos compositors com ara Ruperto Iruarrízaga i Félix 
Santisteban, i rebé classes de piano del mestre Pere Vallribera, del Conservatori del Liceu. 

És llicenciat i doctor en Filologia Anglesa (UB i UAB), catedràtic d’INAEM i professor de la UB. 
Recorda amb molt d’afecte els anys primers en l’IES Joan Boscà de Barcelona, on convisqué 
amb un planter docent excepcional: el pintor Jaume Laporta, l’historiador Fernando Casal, 
l’escriptor Joan Saura, l’hel·lenista Manuel Balasch o la poetessa Maria-Mercè Marçal, entre 
d’altres. 

Durant un temps dugué una doble vida: componia i alhora desenvolupava una activitat 
acadèmica i de recerca molt intensa. 

És autor d’una quinzena de llibres en català, anglès i castellà. Un mes de desembre, la salut el 
va fer decidir per cremar les naus i deixar el món acadèmic per dedicar-se exclusivament a la 
música, «el seu antic amor». Envià una carta de comiat als seus alumnes, publicà un últim 
article acadèmic (Dublín, «el seu testament pedagògic») i deixà que la música continués fluint. 



Entre la seva abundant producció hi ha composicions corals, per a veu sola, peces 
instrumentals, obres per a piano, cambra i orquestra. Sovint escriu les seves pròpies lletres, 
com en les cantates Converses amb Johannes Sebastian Bach i Cantata de Nadal o en l’oratori 
Senyora de la Llum. És autor d’una òpera (Magda) escrita sobre llibret de l’amic, poeta i 
dramaturg Jordi Voltas Nadal. 

L’estil de la seva obra és variat, però sempre líric i intimista, ric en cromatisme i teixits 
harmònic i contrapuntístic. El director d’orquestra Frederic Oller deia que el llenguatge de 
l’òpera li recordava el del Rèquiem de Fauré. Hi ha qui compara algunes de les seves cançons 
amb lieds de Richard Strauss. El musicòleg Joan Bofill menciona Scriabin i pinzellades d’Alban 
Berg. George Odam, un amic anglès, compositor i professor de composició, lloa la bellesa de 
les cançons, la seva factura pianística i el seu arrelament en la música popular catalana. 

No li agraden les comparacions amb grans compositors que admira. En una entrevista a 
Catalunya Música, va dir: «Quan escric, parlo amb mi mateix. Només soc jo en els riscs que 
prenc, en els petits encerts o en les mancances a l’hora d’interpretar un poema. Tonal, atonal, 
tradicional o d’avantguarda, l’estil de la música vocal neix en el poeta.» Gaudeix del silenci. Li 
agrada, sobretot, trencar les normes, sempre a la recerca de nous territoris. 

Estudiós de compositors, parla sovint del seu admirat Joaquim Homs com a exemple 
d’honestedat, d’Alberto Ginastera pel seu lirisme, de Robert Gerhard —«el gran mar que mai 
no acabarem d’explorar»—, de Bach —«el riu que alimenta tota la música»—, de Britten... 

La selecció de cançons és en part deguda a la coneixença o amistat del compositor amb alguns 
dels poetes (Jordi Voltas, Joan Bofill, Lluís Figuerola, Maria-Mercè Marçal) o a la seva 
preferència personal per alguns poemes, com en el cas de Màrius Torres i Maria Rosa Barrera. 

 


