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b E N V I N G U DA
«Les sons et les parfums tournent
dans l’air du soir»
–C. Baudelaire, Les fleurs du mal

Si estàs llegint aquest text és que et trobes al bell mig de
Villa Rosita. Potser has arribat amb bicicleta o a peu, has
recorregut el Camí dels Horts des de l’estació de Picanya
i, després d’un esguard secret a l’Hort de Sant Vicent, has
gaudit a la teua esquerra de les vistes de l’Hort de Barral i els
seus tarongers i mandariners. Si has seguit aquest itinerari,
t’haurà emocionat tant com a mi marxar pel passeig de
tuies i xiprers que ens obri la porta de l’Hort de Montesinos.
Davant teu, dues xicarandes tanquen l’escenari bellísim que
conforma l’entrada principal de la vivenda. A l’esquerra, una
figuera carregada de bacores. Per tot arreu, plantes i flors:
roses, buganvil•lies, lliris, espígol...
Potser ja has tastat la cervesa artesana que s’elabora
al nostre poble mentre conversaves amb altres membres
de la nostra Filharmònica. Si no coneixes encara ningú,
acosta’t i saluda, a qui siga, i trenca el gel preguntant-li
qualsevol cosa relacionada amb la música que aneu a
sentir. A la taquilla tens gent també que estarà encantada
de resoldre els teus dubtes i atendre els teus suggeriments.
Si t’estimes més romandre en silenci, escoltar els
ocells -i també algun avió, ens trobem tan a prop de la
ciutat...-, pots passejar per pràcticament tots els indrets
de l’hort. A partir de les vuit, quan la calor del solstici
d’estiu i, si tot va bé, la brisa de vesprada, hagen amainat,
començaran a sonar xicotets microconcerts al jardí que
Fuencisla Francés ha vestit per a l’ocasió. Acosta’t als
músics, gaudeix de la seua proximitat. A l’escenari principal
us hem preparat música de Schumann, Smetana, Dvorak,
Turina, García Lorca i una estrena d’un jove i brillant
compositor de la comarca, Javier Martínez Campos, que
estic segur que et plaurà tant com els anteriors.
Els rius, l’aigua, el paisatge somiat pels compositors,
serviran de fil conductor a aquest programa, com podeu
llegir a les notes, documentadíssimes, que Marta Espinós
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us ha preparat. Nosaltres amb la nostra música, música
de cambra amb sabor a terra, intentarem que aquest
missatge, aquesta unió entre paisatge i programa us arribe.
Despedirem cadascun dels tres dies a poqueta nit. Si us
estimeu quedar-vos, encara gaudirem d’un sopar lleuger al
jardí, en companyia dels artistes. Que no us facen por les
hores, la lluna plena us acompanyarà de nou al vostre camí
de tornada.

Antonio Galera,
director artístic del Festival dels Horts
#FestivaldelsHorts
festivaldelshorts@gmail.com
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pROGRAMA
La segona edició del Festival dels Horts té com a fil
vertebrador una presència fonamental i líquida que
recorre el paisatge: el riu. No només com a element
natural imprescindible per a la supervivència, sinó com a
metàfora del transcórrer vital. Així, el festival s’encomana
enguany als déus fluvials, amb un programa dedicat a
quatre rius emblemàtics lligats a les històries musicals
–però també personals– dels compositors que sonaran a
aquest privilegiat paratge de l’Hort de Montesinos, en mans
d’excel•lents intèrprets tant d’aquesta com de llunyanes
terres.
A l’arribada, un recorregut musical per diversos espais
de l’Hort et faran descobrir Villa Rosita i les intal•lacions
artístiques de Fuencisla Francés. Després, al pòrtic de
l’entrada principal de la casa podràs gaudir d’un únic i
distint concert.
18 DE JUNY
Al Rin, a la seua benaventurada corrent
19 DE JUNY
El Moldava, aigües de Bohèmia
20 DE JUNY
Del Guadalquivir al Túria, música amb sabor a terra
Per a delectar el paladar gustatiu tindràs la possibilitat de fer
un tast gastronòmic maridat amb vi de la terra i cerveses
WAI (preus mòdics).
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dIMARTS, 18 de jUNY - 20.00 hores
Al rin, a la seua benaventurada corrent
Amor de poeta [Dichterliebe] Op. 48, de
Robert Schumann
1. Im wunderschönen Monat Mai
2. Aus meinen Tränen sprießen
3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
4. Wenn ich in deine Augen seh
5. Ich will meine Seele tauchen
6. Im Rhein, im heiligen Strome
7. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch
bricht
8. Und wüßten’s die Blumen, die kleinen
9. Das ist ein Flöten und Geigen
10. Hör’ ich das Liedchen klingen
11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen
12. Am leuchtenden Sommermorgen
13. Ich hab’ im Traum geweinet
14. Allnächtlich im Traume seh ich dich
15. Aus alten Märchen winkt es
16. Die alten, bösen Lieder
Manuel Gómez Ruiz, tenor
Antonio Galera, piano
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Quartet amb piano en mi bemoll major, Op.
47, de Robert Schumann
Sostenuto assai - Allegro ma non troppo
Scherzo: Molto vivace - Trio I - Trio II
Andante cantabile
Finale: Vivace

Erzhan Kulibaev, violí
Isabel Villanueva, viola
Iris Azquinezer, violoncel
Antonio Galera, piano
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aL RIN,
a L A S E U A B E N AV E N T U R A D A C O R R E N T
Amor de poeta [Dichterliebe] Op. 48, de Robert
Schumann
El 27 de febrer de 1854 va ser un dia tempestuós a
Düsseldorf. Aquell matí, el compositor Robert Schumann,
de quaranta-tres anys, va sucumbir als dimonis interns
que el trastornaven mentalment in crescendo des de
feia dos dècades. Va eixir de casa amb espardenyes, va
caminar baix la pluja fins a un dels ponts del riu, es va
treure l’anell del seu matrimoni amb Clara Wieck i el va
llençar a l’aigua per a, seguidament, precipitar-se ell mateix
al corrent del Rin. El destí va voler que uns pescadors
el pogueren salvar. Schumann, que ja li havia confessat
a Clara el seu temor de que els desordres mentals la
perjudicaren, es va internar –sembla que voluntàriament–
a un asil psiquiàtric a Endenich, on va romandre fins la
seva mort al 1856.
Però, quina havia sigut la relació prèvia de
Schumann amb el riu? Segurament una relació
ambivalent, com la seua pròpia personalitat. És un fet
conegut que el compositor tenia una marcada faceta de
literat, en la que va donar vida a dos personatges –sens
dubte els seus alter ego– que reflectien a la perfecció
la seva identitat desdoblada: Eusebius, el personatge
melancòlic i somniador, i Florestan, l’extravertit i
apassionat. Un tercer personatge, més inusual, exercia
de mediador entre els dos extrems: Meister Raro. Doncs
ben paral•lelament, semblaria que el Rin sempre va
despertar en Schumann associacions de signe divers:
des de la màgia positiva i venturosa fins a una irresistible
i funesta pulsió. Realment resulta apassionant rastrejar
la presència del riu a la seva producció musical, on
trobem algunes aparicions significatives. Segurament la
més coneguda és la Simfonia Renana (1850), que pren
el nom precisament a partir de les terres banyades pel
riu. Però on el Rin sembla fluir musicalment amb més
reincidència és pels terrenys del lied, la cançó amb text
poètic en llengua germànica que es va convertir amb
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un dels gèneres predilectes dels compositors del segle
XIX. Títols com El Rin alemany [Der deutsche Rhein],
Diumenges al Rin [Sonntags am Rhein], Al Rin [Auf dem
Rhein], o Loreley –dedicada a l’ondina que segons la
mitologia germànica habita el fons de les aigües–, tots
ells delaten la importància del riu a l’univers schumannià.
Però el títol que ens captura l’atenció és Al Rin, a la seua
benaventurada corrent [Im Rhein, im heiligen Strome].
Es tracta d’un dels lieder que escoltarem hui, pertanyent
al cicle Amor de poeta, el títol del qual ens parla d’un riu
tocat per la fortuna.
I és que catorze anys abans d’aquell episodi
suïcida, en torn a 1840, eren temps feliços per a
Schumann. Després de quatre anys de relació
sentimental Robert es va casar amb Clara Wieck, filla del
seu mestre de piano, i prodigiosa pianista i compositora.
El matrimoni va ser possible només després d’una
interminable i tortuosa batalla legal amb el pare, qui
s’oposava a la relació. Aquesta anheladíssima unió, dolç
moment vital per al compositor, es va traduir en una
fertilitat creativa desbordada: 1840 és conegut dins de la
producció schumanniana com “l’any de la cançó [lied]”,
ja que en va escriure més de 130, entre elles el cicle
Amor de poeta.
Els poemes pertanyen al Intermezzo líric del
poeta Heinrich Heine. No era la primera vegada que
Schumann musicalitzava els seus textos, però sí que es
tracta d’una de les poques ocasions en que el conjunt
de lieder constitueix un autèntic cicle, ja que l’agrupació
no obeeix a raons editorials, sinó dramàtiques. Si llegim
la traducció dels versos al mateix temps que gaudim de
la música, descobrirem el fil argumental d’una història
d’arrels essencialment romàntiques: la gènesi de l’amor,
l’amada inassolible, la traïció al casar-se amb un altre, la
desesperació del poeta, el dol i l’acceptació a través del
món dels somnis. És temptadora la idea d’un paral•lelisme
amb la biografia del compositor, sobre tot a nivell
inconscient: la llunyania de l’amor impossible, o el final fatal
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on tots els patiments s’enfonsen en un taüt dins la mar. No
obstant, ens trobem davant d’una de les obres que més
magistralment encapsula l’esperit del segle XIX no sols
en la temàtica, sinó en la forma de simbiosi entre poesia i
música que és el lied.
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1.
Im wunderschönen Monat Mai,
als alle Knospen sprangen,
da ist in meinem Herzen
die Liebe aufgegangen.

1.
En el maravilloso mes de mayo,
cuando todos los capullos se abrían,
fue entonces cuando en mi corazón
nació el amor.

Im wunderschönen Monat Mai,
als alle Vögel sangen,
da hab’ ich ihr gestanden
mein Sehnen und Verlangen.

En el maravilloso mes de mayo,
cuando todos los pájaros cantaban,
yo le confesé a ella
mis anhelos y deseos.

2.
Aus meinen Tränen sprießen
viel blühende Blumen hervor,
und meine Seufzer werden
ein Nachtigallenchor.

2.
De mis lágrimas brotan
muchas flores abiertas,
y mis suspiros se convierten
en un coro de ruiseñores.

Und wenn du mich lieb hast,
Kindchen,
schenk’ ich dir die Blumen all’,
und vor deinem Fenster soll klingen
das Lied der Nachtigall.

y cuando tú me amas, niñita,
te regalo todas las flores,
y bajo tu ventana resonará
la canción del ruiseñor.

3.
Die Rose, die Lilie, die Taube, die
Sonne,
die liebt’ ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb’ sie nicht mehr, ich liebe alleine
die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
sie selber, aller Liebe Wonne,
ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.
Ich liebe alleine
die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine.

3.
La rosa, el lirio, la paloma, el sol,
a todos amé antaño, con delirio.
Pero ya no los amo, solo amo a
la pequeña, la delicada, la pura, la
única;
ella misma, donde vive todo el amor,
es la rosa, el lirio, la paloma, y el sol.
Yo amo solamente a
la pequeña, la delicada, la pura la
única.

4.
Wenn ich in deine Augen seh,
so schwindet all’ mein Leid und Weh;
doch wenn ich küsse deinen Mund,
so werd ich ganz und gar gesund.

4.
Cuando veo tus ojos
se desvanece toda pena y dolor;
pero cuando beso tu boca,
de pronto me siento totalmente sano.

Wenn ich mich lehn an deine Brust,
kommt’s über mich wie Himmelslust;
doch wenn du sprichst: Ich liebe dich!
so muß ich weinen bitterlich.

Cuando me apoyo en tu pecho
me embriaga un celestial placer;
pero cuando dices: ¡te amo!
tengo que llorar amargamente.

5.
Ich will meine Seele tauchen
in den Kelch der Lilie hinein;

5.
Quiero sumergir mi alma
en el cáliz de un lirio;
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die Lilie soll klingend hauchen
ein Lied von der Liebsten mein.

el lirio ha de exhalar
un canto de mi amada.

Das Lied soll schauern und beben
wie der Kuß von ihrem Mund,
den sie mir einst gegeben
in wunderbar süßer Stund.

Ese canto debe estremecerse y temblar,
como el beso de su boca
que una vez me dio
en una hora maravillosamente dulce.

6.
Im Rhein, im heiligen Strome,
da spiegelt sich in den Wellen
mit seinem großen Dome
das große, heilige Köln.

6.
En el sagrado Rin,
sobre sus olas,
se refleja la gran catedral
de la magna y sacrosanta Colonia.

Im Dom, da steht ein Bildnis,
auf goldenem Leder gemalt;
in meines Lebens Wildnis
hat’s freundlich hineingestrahlt.

En la catedral se encuentra un retrato
pintado en cuero dorado
que en el desierto de mi vida
resplandeció dulcemente.

Es schweben Blumen und Englein
um unsre Liebe Frau;
die Augen, die Lippen, die Wänglein,
die gleichen der Liebsten genau.

Flotan flores y angelitos
en torno de Nuestra Señora;
los ojos, los labios, las mejillas
son iguales a las de mi amada.

7.
Ich grolle nicht, und wenn das Herz
auch bricht,
ewig verlor’nes Lieb! ich grolle nicht.
wie du auch strahlst in
Diamantenpracht,
es fällt kein Strahl in deines Herzens
Nacht.

7.
No guardo rencor, aunque mi corazón
se rompa.
¡Amor perdido para siempre! no te
guardo rencor.
Aunque brilles con el resplandor de un
diamante,
sé que ninguna luz ilumina la noche
de tu alma.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im
Traume,
und sah die Nacht in deines Herzens
Raume,
und sah die Schlang’, die dir am
Herzen frißt,
ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend
bist.
8.
Und wüßten’s die Blumen, die kleinen,
wie tief verwundet mein Herz,
sie würden mit mir weinen,
zu heilen meinen Schmerz.

No guardo rencor, aunque mi corazón
se rompa,
Te vi en un sueño, y vi la oscuridad de
tu alma,
y vi la serpiente que tu corazón
carcome,
y vi mi amor, cuán desdichado eres.
8.
Y si las flores supieran, las pequeñas
cuán profundamente herido está mi
corazón,
conmigo llorarían
para aliviar mi dolor.
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Und wüßten’s die Nachtigallen,
wie ich so traurig und krank,
sie ließen fröhlich erschallen
erquickenden Gesang.

Y si los ruiseñores supieran
cuán triste y enfermo estoy,
gustosos entonarían
una refrescante canción.

Und wüßten sie mein Wehe,
die goldenen Sternelein,
sie kämen aus ihrer Höhe,
und sprächen Trost mir ein.

Y si mi dolor supieran
las estrellitas doradas,
de lo alto bajarían
y me hablarían consoladoramente.

Sie alle können’s nicht wissen,
nur eine kennt meinen Schmerz:
sie hat ja selbst zerrissen,
zerrissen mir das Herz.

Pero nadie puede saberlo,
solamente una conoce mi dolor,
y es la misma
que destrozó mi corazón.

9.
Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmettern darein;
da tanzt wohl den Hochzeitsreigen
die Herzallerliebste mein.

9.
Las flautas y violines suenan,
retumban las trompetas,
tal vez baile la danza nupcial,
mi bien amada.

Das ist ein Klingen und Dröhnen,
ein Pauken und ein Schalmei’n;
dazwischen schluchzen und stöhnen
die lieblichen Engelein.

Esto es una sonora algarabía
de timbales y gaitas;
y en medio, sollozando, se quejan
los adorables angelitos.

10.
Hör’ ich das Liedchen klingen,
das einst die Liebste sang,
so will mir die Brust zerspringen
von wildem Schmerzendrang.

10.
Escucho la cancioncilla sonar,
que una vez cantó la más amada.
Mi pecho quiere estallar
del salvaje dolor.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen
hinauf zur Waldeshöh’,
dort löst sich auf in Tränen
mein übergroßes Weh.

Un oscuro deseo me lleva
hacia lo alto del bosque,
allí se deshará en lágrimas
mi dolor inmenso.

11.
Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
die hat einen andern erwählt;
der andre liebt eine andre,
und hat sich mit dieser vermählt.

11.
Un joven amaba a una muchacha,
ella prefería a otro;
el otro amaba a otra
y se ha casado con ella.

Das Mädchen nimmt aus Ärger
den ersten besten Mann,
der ihr in den Weg gelaufen;
der Jüngling ist übel dran.

La muchacha escoge por enfado
al primer y mejor joven
que se le cruza por el camino:
el joven está desolado.

14
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Es ist eine alte Geschichte,
doch bleibt sie immer neu;
und wem sie just passieret,
dem bricht das Herz entzwei.

Es una vieja historia,
pero siempre actual;
y a quien acaba de ocurrirle
le destroza el corazón.

12.
Am leuchtenden Sommermorgen
Geh’ ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber wandle stumm.

12.
En una luminosa mañana veraniega
paseo por el jardín.
Susurran y hablan las flores,
mas yo paseo callado.

Es flüstern und sprechen die Blumen,
Und schaun mitleidig mich an:
Sei unsrer Schwester nicht böse,
Du trauriger, blasser Mann!

Susurran y hablan las flores
y me miran compasivas.
No te enfades con nuestra hermana,
¡tú, hombre triste y pálido!

13.
Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumte, du lägest im Grab.
Ich wachte auf, und die Träne
Floß noch von der Wange herab.

13.
He llorado en sueños.
En mi sueño, yacías en la tumba.
Desperté y las lágrimas
caían aún por mis mejillas.

Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumt’, du verließest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte
Noch lange bitterlich.

En sueños he llorado.
Soñé que me dejabas.
Desperté y lloré
todavía más larga y amargamente.

Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumte, du wär’st mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.

En sueños he llorado.
Soñé que me querías.
Desperté y todavía
corre el río de mis lágrimas.

14.
Allnächtlich im Traume seh ich dich
Und sehe dich freundlich grüßen,
Und laut aufweinend stürz ich mich
Zu deinen süßen Füßen.

14.
Te veo en sueños todas las noches,
y te veo saludando amigablemente
y empapado en lágrimas,
me arrojo a tus pies delicados.

Du siehest mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen;
Aus deinen Augen schleichen sich
Die Perlentränentröpfchen.

Tú, con melancolía me contemplas
y con tu rubia cabecita niegas.
Se deslizan cual perlas
pequeñas gotas de lágrimas.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort
Und gibst mir den Strauß von
Zypressen.
Ich wache auf, und der Strauß ist fort,
Und ‘s Wort hab ich vergessen.

Me dices en voz baja, en secreto, una
palabra
y me das un ramo de ciprés.
Me despierto: el ramo ha desaparecido
y olvidé la palabra.
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15.
Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland;

15.
De los antiguos cuentos
me hace señas una blanca mano.
Canta y resuena desde
un país mágico;

Wo bunte Blumen blühen
Im goldnen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen
Mit bräutlichen Gesicht;

Donde flores multicolores
se abren al dorado atardecer
y resplandecen sus dulces perfumes
con nupciales caras radiantes;

Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei’n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;

Y los verdes árboles cantan
antiguas melodías,
los aires entonan en secreto
y los pájaros cantan con fuerza;

Und Nebelbilder steigen
Wohl aus der Erd’ hervor,
Und tanzen luft’gen Reigen
Im wunderlichen Chor;

Y jirones de niebla
suben del suelo
y bailan airosas danzas
en un maravilloso coro;

Und blaue Funken brennen
An jedem Blatt und Reis,
Und rote Lichter rennen
Im irren, wirren Kreis;

Y azules centellas arden
en cada hoja y raíz,
y luces rojas corren
en loco y enmarañado círculo;

Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen
Strahlt fort der Widerschein.

Y ruidosas fuentes brotan
de las rocas marmóreas,
y el reflejo brilla extrañamente
en los riachuelos.

Ach, könnt’ ich dorthin kommen
Und dort mein Herz erfreun
Und aller Qual entnommen
Und frei und selig sein!

¡Ay! si pudiera llegar allí
y alegrar mi corazón,
librarme de todo tormento
y ser feliz.

Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh’ ich oft im Traum;
Doch kommt die Morgensonne,
Zerfließt’s wie eitel Schaum.

¡Ay! Aquel delicioso país.
Lo veo en sueños a menudo,
pero al llegar el sol de la mañana
se desvanece como la vanidosa
espuma.

16.
Die alten, bösen Lieder,
Die Träume bös’ und arg,
Die laßt uns jetzt begraben,
Holt einen großen Sarg.

16.
Las viejas, malvadas canciones
los sueños malos y graves,
las tenemos ahora que enterrar.
Traed un enorme ataúd.
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Hinein leg’ ich gar manches,
Doch sag’ ich noch nicht, was;
Der Sarg muß sein noch größer,
Wie’s Heidelberger Faß.

Allí meteré muchas cosas,
pero no diré todavía cuáles.
El sarcófago debe ser aún mayor
que el tonel de Heidelberg.

Und holt eine Totenbahre
Und Bretter fest und dick;
Auch muß sie sein noch länger,
Als wie zu Mainz die Brück’.

Traed también una camilla
con tablones fijos y gruesos.
Deberá también ésta
ser más larga que el puente de
Maguncia.

Und holt mir auch zwölf Riesen,
Die müssen noch stärker sein
Als wie der starke Christoph
Im Dom zu Köln am Rhein.
Die sollen den Sarg forttragen,
Und senken ins Meer hinab;
Denn solchem großen Sarge
Gebührt ein großes Grab.
Wißt ihr, warum der Sarg wohl
So groß und schwer mag sein?
Ich senkt’ auch meine Liebe
Und meinen Schmerz hinein.

Traedme también doce gigantes.
Deberán ser más fuertes
que el fuerte San Cristóbal
de la catedral de Colonia, junto al Rin.
Ellos tienen que llevar el ataúd
y sumergirlo en el océano;
pues un ataúd tan grande
merece una tumba enorme.
¿Sabes por qué el ataúd
debe ser tan grande y pesado?
Es para meter dentro mi amor,
y mi dolor.
Trad. Manuel Gómez Ruiz
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Quartet amb piano en mi bemoll major, Op. 47, de
Robert Schumann
Si 1840 va ser “l’any de la cançó” gràcies a la fecunditat
de l’època post-matrimonial, dos anys després va
arribar “l’any de la música de cambra”. Llevat d’un aïllat
quartet amb piano escrit al 1829, les aportacions de
Schumann a les formacions de cambra no acabaven
de florir. Però de nou, de manera sobtada i en una
explosió compositiva aclaparadora, van veure la llum
els tres quartets de corda Op. 41, el quintet amb piano
Op. 44 i el quartet amb piano Op. 47. Aquestes dos
últimes obres comparteixen no només la tonalitat de mi
bemoll major: també el seu caràcter impulsiu –alineat
amb el pol més Florestan de Schumann– i una textura
ricament contrapuntística que demostren la maduresa
tècnica del compositor. Van ser composades una
darrere de l’altra: sembla com si, a penes completat
el quintet, Schumann sentís que se li havien quedat
idees al tinter, ja que es va llençar de cap a composar
el quartet que escoltarem hui. Aquí escoltem també
la importància capital del piano a la seua obra: cada
pentagrama està impregnat d’un coneixement profund
de l’instrument i de les seues peculiaritats idiomàtiques
–a pesar de que la seua carrera d’intèrpret es frustrara
per les lesions produïdes per un aparell presumptament
dissenyat per a enfortir els dits més febles de la mà–.
El quartet s’inicia de manera callada amb un
Sostenuto assai, assossegat però brevíssim preludi
–potser ressonant dels últims quartets de Beethoven,
tan sagrats per a Schumann– que enllaça en el
vivaç Allegro ma non troppo en la tradicional forma
sonata.Irromp un Scherzo: Molto vivace que evoca
temporalment els mons fantàstics de fades i elfos
propis de Felix Mendelssohn. El violoncel introdueix
la inoblidable, profundament romàntica melodia que
travessa tot el tercer moviment, Andante cantabile. El
moviment final, marcat Vivace, tanca vigorosament
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el quartet amb una textura polifònica típicament
schumanniana, tan metafòrica de les pluralitats internes
del compositor.
Marta Espinós
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dIMECRES, 19 de JUNY - 20.00 hores
El Moldava, aigües de Bohèmia
La font del Moldava [Vltava], de Bedrich
Smetana (transcr. FCM)
Menuetto de la Serenata per a orquestra de
cordes Op. 22, d’Antonín Dvorák
Quintet de cordes en sol major Op. 77,
d’Antonín Dvorák
Allegro con fuoco
Scherzo. Allegro vivace
Poco andante
Finale. Allegro assai

Cristina Grifo, violí
Erzhan Kulibaev, violí
Isabel Villanueva, viola
Iris Azquinezer, violoncel
Francisco Mestre, contrabaix
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e L M O L D AVA , A I G Ü E S D E B O H È M I A
La font del Moldava [Vltava], de
Bedrich Smetana
Si ahir escoltàvem les remors del Rin com a símbol de
la música que travessava Europa al cor del segle XIX,
hui desemboquem al riu Moldava, que banya les regions
de Bohèmia, una de les regions històriques que hui
constitueixen la República Txeca. El Moldava, el seu riu
més llarg, representa a aquest concert als dos màxims
navegants de les aigües del nacionalisme txec: Bedrich
Smetana i Antonín Dvorák, als quals es sumaria, en una
tercera generació de compositors, Leóš Janácek.
Bedrich Smetana és actualment considerat com
un símbol de les aspiracions independentistes del seu
país i el pare de la música txeca, que Dvorák acabaria
d’internacionalitzar. Com les nombroses corrents
nacionalistes de la segona meitat del segle XIX, tots dos
compositors van beure de les cançons, danses i mites
de Bohèmia en busca d’una identitat sonora pròpia. Molt
implicat políticament, Smetana va participar en l’alçament
de Praga de 1848 contra el règim absolutista dels
Habsburg: d’aquesta època d’aspiracions revolucionàries
daten algunes marxes i les primeres peces de marcat
caràcter nacionalista. Va ser pioner en el nou gènere de
l’òpera txeca, amb títols que van a ser popularíssims a les
seues representacions al Teatre Provisional de Praga, del
que va arribar a ser director titular.
Comencem escoltant, ja no metafòrica sinó
literalment, un riu. L’obra Moldava [Vltava] va ser
composada durant 1874, any en que Smetana va
confirmar que compartiria amb Beethoven el més
amarg destí per a un músic: la sordesa absoluta.
Però a diferència de l’alemany, Smetana va gaudir de
quasi mig segle d’audició normal. I afortunadament va
experimentar el miracle beethovenià de conservar la
capacitat compositiva fins al punt de crear algunes de les
seues obres mestres. És el cas de Moldava, el segon del
conjunt de sis poemes simfònics que Smetana va titular
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La meua pàtria [Má vlast], en els que recorre musicalment
la historia, les llegendes i el paisatge natural de Bohèmia.
Encara que hui disfrutarem d’un extracte en versió de
cambra, l’original és un poema simfònic, gènere de
caire essencialment programàtic que havia popularitzat
Franz Liszt. Es tracta per tant d’un exemple de música
descriptiva, és a dir, inspirada en una idea extramusical bé
basada en una altra disciplina artística –literària o pictòrica,
principalment–, o bé en la pròpia naturalesa. És aquest
el cas de Moldava, que descriu de manera pictorialista
el paisatge fluvial al seu pas per la regió bohèmia, com
expliquen les paraules del propi Smetana:
“La composició descriu el curs del Moldava: el
naixement en dos xicotets brolladors –el Moldava Fred i
el Moldava Calent–, la seva unió, el discórrer a través de
boscos i pastures, a través de paisatges on es celebra un
casament camperol, la dansa de les nàiades a la llum de
la lluna. En les rodalies del riu s’alcen castells orgullosos,
palaus i ruïnes. El Moldava es precipita en els Ràpids de
Sant Joan, i després s’eixampla de nou i flueix afable
cap a Praga, passa davant el castell Vyšehrad, i s’esvaeix
majestuosament en la distància, desembocant en l’Elba”.
La melodia principal és una adaptació d’un cant
popular, que va adaptant-se musicalment segons l’orografia
de les terres banyades pel riu. Com a curiositat, val la pena
mencionar la notable semblança entre l’acompanyament
de la melodia principal de Moldava i el leitmotiv amb que
Richard Wagner representa el riu Rin a El crepuscle dels
déus, estrenat el 1876. Impossible saber si cadascun d’ells
seria conscient del les composicions fluvials de l’altre!
Menuetto de la Serenata per a orquestra de cordes
Op. 22, d’Antonín Dvorák
Si el caràcter revolucionari de Smetana el va fer
reivindicador d’un localisme purament txec, la mirada
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més ampla d’Antonín Dvorák va arribar a contemplar
musicalment tota la cultura eslava, font de la que va
prendre cants populars i de la litúrgia ortodoxa.
A Nelahozeves, un xicotet poble al nord de Praga
situat a la vora esquerra del Moldava,va nàixer Dvorák el
1841. Son pare, apart de carnisser i hoteler, era també
un intèrpret notable de cítara. El jove Antonín va aprendre
a tocar l’orgue, el violí i el piano, però el seu instrument
seria la viola. Només complir la vintena, la tocaria a
l’orquestra del Teatre Provisional de Praga –en una ocasió
va ser dirigit per Wagner–, formació de la qual seria
Smetana director titular des de 1866. Dvorák va ser tot un
entusiasta de la música de cambra, tant per a composarla com per a interpretar-la. I a pesar de que va cultivar
devotament, sabem que va esgarrar moltes de les obres
de joventut dedicades a aquestes formacions. Però pocs
mesos després de que Smetana composara Moldava,
Dvorák gaudia d’un període compositiu fertilíssim, afavorit
per la tranquil•litat econòmica d’una beca que el govern li
havia atorgat recentment i que li va permetre dedicar-se
exclusivament a la composició.
D’aquesta època data la Serenata per a cordes Op.
22 en mi major, de la qual escoltarem el seu famosíssim
segon moviment, Menuetto. Allegro con moto, escrit en
un popular tempo de vals. Composada a la primavera
de 1875 i en tan sols dotze dies, la serenata exhibeix una
elegància i fluïdesa naturals que reflecteixen el moment
propici –no sols financerament– que travessava l’escenari
vital del compositor: matrimoni recent i feliç, primogènit
acabat de nàixer, primers reconeixements professionals.
Així ho confirma la crítica de la seva estrena, publicada
el 16 de desembre de 1876 al Národní listy, el periòdic
nacional txec:
“Antonín Dvorák ens va donar una agradable
sorpresa amb la seva serenata per a orquestra de
corda, mostrant un progrés decisiu en l’evolució del seu
desenvolupament artístic cap a una major estabilitat i
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independència. En efecte, ens seria difícil decidir quin dels
moviments mereixeria el premi [...] L’enorme i poc comú
talent de Dvorák mereix que se li facilite el camí cap gran
món musical, i no tenim cap dubte que amb obres com
aquesta –el veritable valor artístic de la qual no es pot
negar de cap manera– trobarà a tot arreu una acollida
major que, per exemple, al nostre conservatori, que arrufa
el nas als nostres compositors nacionals”.
Amb aquesta última apreciació, el crític Ludevít
Procházka confirma una injustícia encara hui de plena
actualitat: que la dificultat per a detectar i reconèixer el
talent local és connatural i omnipresent a l’ésser humà.
Afortunadament per a Dvorák, el reconeixement per part
d’una institució nacional no tardaria en arribar, amb l’obra
que culmina el programa d’aquest concert.
Quintet de cordes en sol major, Op. 77
Dos mesos abans de veure la llum la serenata, ho va fer
el quintet de cordes en sol major Op. 77. Va ser escrit per
a un concurs de composició promogut per la Umêlecká
beseda, el Cercle Artístic Txec, que precisament dirigia
el mateix Smetana. El quintet, que portava per títol “A la
meua nació”, va resultar guanyador per unanimitat amb
un premi de cinc ducats. Sembla que aquesta obra va ser
un talismà per a Dvorák: també li va servir per a renovar
l’esmentada beca estatal.
Qui sap si la bona ventura que li va portar
aquest quintet radica en la seua principali poc comú
característica: incloure un contrabaix. Sens dubte, de totes
les combinacions possibles de la formació de quintet de
cordes, aquesta és la menys usual. El paper assignat al
contrabaix és el de suportar la cimentació harmònica,
deixant per tant al violoncel un espai més agut i de més
riquesa lírica. En una ocasió, Brahms va escriure al seu
editor Simrock, que era també el de Dvorák, referint-se a
aquest últim: “la rica, fresca i exuberant invenció d’aquest
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home és envejable”. Aquesta descripció és absolutament
adient a aquest quintet, exhibidor d’una energia vibrant
quasi sense treva –a excepció del lirisme del moviment
lent–, i d’una vivacitat rítmica irresistible. Tot un exemple
de que el contacte íntim que va tindre Dvorák amb la
música popular de Bohèmia i Moràvia, junt amb la seua
habilitat magistral en absorbir i integrar els elements
folklòrics dintre de les estructures formals del segle XIX
–heretades de Brahms i Wagner–, acabarien per convertirlo no només en el relleu natural de Smetana, sinó en el
primer compositor txec en aconseguir ple reconeixement
internacional.
Marta Espinós
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dIJOUS, 20 de jUNY - 20.00 hores
Del Guadalquivir al Túria, música amb
sabor a terra
Quartet amb piano Op. 67,
de Joaquín Turina
Lento - Andante mosso
Vivo
Andante - Allegretto

Erzhan Kulibaev, violí
Isabel Villanueva, viola
Iris Azquinezer, violoncel
Antonio Galera, piano
Canciones españolas antiguas (selección),
de Federico García Lorca
Las morillas de Jaén
El café de Chinitas
Zorongo
Nana de Sevilla
Los cuatro muleros
Anda, jaleo
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Tan solo Río, de Javier Martínez Campos
Rosario la Tremendita, cantaora
Erzhan Kulibaev, violí
Isabel Villanueva, viola
Iris Azquinezer, violoncel
Francisco Mestre, contrabaix
Antonio Galera, piano
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d E L G U A DA L Q U I V I R A L T Ú R I A ,
mÚSICA AMB SABOR A TERRA
Quartet amb piano Op. 67, de Joaquín Turina
La infantesa i adolescència de Joaquín Turina havia
transcorregut al costat de les aigües del Guadalquivir.
Però quan va complir la vintena, els seus passejos
fluvials van canviar les riberes del riu sevillà per les
del riu Sena. I és que, després de la mort dels seus
pares el 1903, es va traslladar a París per a estudiar
a la reconeguda Schola Cantorum, on s’impregnaria
de les subtileses de l’impressionisme francès. No
obstant, quatre anys després, una feliç vesprada el
destí el va seure a prendre cafè amb dos de les figures
amb qui acabaria compartint la cima del nacionalisme
musical espanyol: Isaac Albéniz i Manuel de Falla.
Cafè i cigar en mà, don Isaac –el major dels tres– va
animar fervorosament als seus joves col•legues a que
s’oblidaren de les influències franceses i buscaren la
inspiració dins del folklore de la seua terra. No li falta raó
a Turina quan descriu aquella conversa de cafè parisenc
com “la metamorfosi més completa de la seua vida”.
Si seguim la biografia del compositor en clau fluvial,
després del Sena seria el Manzanares el que passaria
a ser el seu “riu adoptiu”. La Primera Guerra Mundial va
forçar el seu trasllat, que acabaria sent definitiu, a Madrid.
Però el Guadalquivir, el seu “riu natal”, es transvasarà a la
seva música no sols com a referent literal –a ell li dedica,
entre altres, el segon moviment de la seua Sinfonía
sevillana–, sinó com a poderosa metàfora de les corrents
andalusistes, flamenques i d’inspiració gitana que inunden
la seua producció. Aquest riu de nacionalisme inspirador
tindrà afluents que regaran tots els gèneres que va cultivar
el compositor, i que inclouen, de manera especialment
fèrtil, els terrenys de la música de cambra.
Al quartet en la menor Op. 67 que escoltem
hui, Turina beu del folklore andalús tant rítmica com
melòdicament, junt amb algunes gotes d’harmonia
afrancesada que delaten el seu pas per París. Composat
entre gener i agost de 1931, és ja tota una obra de
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maduresa. Al seu quadern de notes de 1946, el propi
compositor revelava l’esquelet formal del quartet:
“Está construido a base de un diseño generador
que aparece en la introducción. Los temas son originales
a pesar de su ambiente popular. Contiene tres tiempos: 1º
[En forma de] lied ampliado. 2º [En forma de] scherzo en
forma algo caprichosa. 3º [En forma de] Sonata, resumen
de temas”.
Efectivament, la cèl•lula melòdica d’aire andalús al
voltant de la qual flueix tot el quartet revela una naturalesa
cíclica, on el final rememora melòdicament els inicis de
l’obra. Aquesta característica quasi circular és propera
a la llibertat formal de la fantasia, però alhora el dota de
coherència i unitat estructural. El primer temps, LentoAndante mosso, s’estructura en diverses seccions, quasi
preparatòries per al cant d’inspiració exquisida destinat
al violoncel. El segon moviment desplega l’alternança
contrastant d’un Vivo-Lento-Vivo on les seccions ràpides,
amb ritmes de caràcter castellà, emmarquen un instant
lent que correspon a la copla, una zambra andalusa.Una
cadència del violí inicia l’últim temps: Andante-Allegro molto,
en forma sonata concebuda des de la llibertat on retornen
retalls melòdics del primer moviment, amb ritmes de
zapateado i ecos de la zambra, en una mixtura modelada
amb elegància, profunditat de sentiment i una naturalitat
que afavoreix una escolta fàcil i fluida.
Turina, que era pianista, va saber definir perfectament
la personalitat del piano dins de la formació del quartet.
Aquí l’instrument té un paper quasi colorista, ben integrat
i equilibrat entre les cordes, portaveu d’una música amb
sabor a terra que transcendeix la identitat purament local
per a transformar-se en una refinada expressió universal de
bellesa.
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Canciones españolas antiguas, de Federico
García Lorca
L’afluent més cabalós del Guadalquivir, el riu Genil, regava
els cultius de sucre de remolatxa de Fuente Vaqueros
quan Federico García Lorca era encara un xiquet. Vinculat
a la Generació del 27 i destinat a ser un dels poetes i
dramaturgs espanyols més populars del segle XX, la
música va discórrer com un rierol paral•lel, però sempre
present, per la vida creativa de Lorca. Ja des de menut
s’afanyava en memoritzar les melodies que l’envoltaven,
i que després reproduiria al piano i a la guitarra que
tocava sense formació teòrica, però amb una intuïció i
espontaneïtat admirables. Federico era un músic nat:
la seva comprensió natural de la música popular el
capacitava per a harmonitzar i registrar les cançons de
la seva joventut granadina, que capturava en tot el seu
esperit i essència. Anys després, durant la seva estada a
la Residencia de Estudiantes a Madrid, Lorca captivaria
musicalment a tothom: “Cuando abría el piano y se ponía
a cantar, todos perdían su fortaleza”, conta l’escriptor José
Moreno Villa.També ho explica aquest testimoni del poeta
Rafael Alberti:
“¡El Pleyel aquel de la Residencia! ¡Tardes y noches
de primavera o comienzos de estío pasados alrededor
de su teclado, oyéndole subir de su río profundo toda
la millonaria riqueza oculta, toda la voz diversa, honda,
triste, ágil y alegre de España! ¡Época de entusiasmo,
de apasionada reafirmación nacional de nuestra poesía,
de recuperación, de entronque con su viejo y puro árbol
sonoro! Ante ese piano he presenciado graciosos desafíos
–o, más bien, exámenes– folklóricos entre Lorca, Ernesto
Halffter, Gustavo Durán, muy jóvenes entonces, y algunos
residentes ya iniciados en nuestros cancioneros.
–¿De qué lugar es esto? A ver si alguien lo sabe –
preguntaba Federico, cantándolo y acompañándose:
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Los mozos de Monleón
se fueron a arar temprano –¡ay, ay!–,
se fueron a arar temprano...
En aquellos primeros años de creciente investigación y
renacido fervor por nuestras viejas canciones y romances
ya no era difícil conocer las procedencias.
–Eso se canta en la región de Salamanca –respondía,
apenas iniciado el trágico romance de capea, cualquiera de
los que escuchábamos.
–Sí, señor, muy bien –asentía Federico, entre serio y
burlesco, añadiendo al instante con un canturreo docente–:
Y lo recogió en su cancionero el presbítero don Dámaso
Ledesma.”
El 1931 Federico García Lorca va gravar, junt amb
la ballarina, bailaora i cantant Encarnación López, La
Argentinita, cinc discos de gramòfon de pissarra de 78
revolucions per minut que contenien una col•lecció de
deu cançons populars espanyoles. Al costat de la veu,
el zapateado i les castanyoles de La Argentinita el poeta
acompanyava des del piano l’harmonització que ell mateix
havia realitzat d’aquestes melodies tradicionals. L’èxit de
públic i crítica d’aquests enregistraments, publicades per la
discogràfica “La voz de su amo”, va ser rotund i immediat:
la seva popularitat va ser tal, que La Argentinita les va
incloure al seu repertori habitual per interpretar-les per tot el
món, i el mateix Lorca les tocava sovint als seus muntatges
teatrals.
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Las morillas de Jaén
Tres morillas me enamoran
en Jaén
Axa y Fátima y Marién.
Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas,
y hallábanlas cogidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Tres moricas tan lozanas,
iban a coger manzanas
a Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Díjeles: -¿Quién sois, señoras,
de mi vida robadoras?
-Cristianas que éramos moras
de Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres morillas me enamoran
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

El café de Chinitas
I
En el café de Chinitas
dijo Paquiro a su hermano;
-Soy más valiente que tú,
más torero y más gitano.
II
Sacó Paquiro el reló
y dijo de esta manera:
-Este toro ha de morir
antes de las cuatro y media.

III
Al dar las cuatro en la calle
se salieron del café
y era Paquiro en la calle
un torero de cartel.

Zorongo
I
Tengo los ojos azules,
tengo los ojos azules
y el corazoncillo igual
que la cresta de la lumbre.
II
De noche me salgo al patio
y me harto de llorar
de ver que te quiero tanto
y tú no me quieres ná.

III
Esta gitana está loca,
está loquita de atar,
que lo que sueña de noche
quiere que sea verdad.
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Nana de Sevilla
I
Este galapaguito
no tiene mare,
¡ah!
no tiene mare, sí,
no tiene mare, no,
no tiene mare,
¡ah!
lo parió una gitana,
lo echó a la calle,
¡ah!
lo echó a la calle, sí,
lo echó a la calle, no,
lo echó a la calle,
¡ah!

II
Este niño chiquito
no tiene cuna,
¡ah!
no tiene cuna, sí,
no tiene cuna, no,
no tiene cuna,
¡ah!
su padre es carpintero
y le hará una,
¡ah!
y le hará una, sí,
y le hará una, no,
y le hará una,
¡ah!

Los cuatro muleros
I
De los cuatro muleros,
de los cuatro muleros, ¡mamita mía!
que van al agua
el de la mula torda,
el de la mula torda, ¡mamita mía!
me roba el alma.
II
De los cuatro muleros
de los cuatro muleros, ¡mamita mía!
que van al río,
el de la mula torda,
el de la mula torda, ¡mamita mía!
es mi marío.

III
¿A qué buscas la lumbre,
a qué buscas la lumbre, ¡mamita mía!
la calle arriba,
si de tu cara sale,
si de tu cara sale, ¡mamita mía!
la brasa viva?

Anda, jaleo
I
Yo me arrimé a un pino verde
por ver si la divisaba,
y sólo divisé el polvo
del coche que la llevaba.

Anda, jaleo, jaleo:
ya se acabó el alboroto
y vamos al tiroteo.
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II
No salgas, paloma, al campo,
mira que soy cazador,
y si te tiro y te mato
para mí será el dolor,
para mí será el quebranto.
Anda, jaleo, jaleo:
ya se acabó el alboroto
y vamos al tiroteo.
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III
Porla calle de los Muros
han matado una paloma,
Yo cortaré con mis manos
las flores de su corona.
Anda, jaleo, jaleo:
ya se acabó el alboroto
y vamos al tiroteo.

Tan solo Río, de Javier Martínez Campos
No podia faltar a aquest festival la presència del nostre riu
Túria, simbolitzat aquí per una obra de creació actual d’un
compositor de la terra. Javier Martínez Campos, natural
de la ciutat de València, és violoncel•lista i compositor que
compta ja amb un nodrit catàleg d’obres a pesar de la seua
joventut. Hui tenim el privilegi d’assistir a l’estrena absoluta
d’un encàrrec del Festival dels Horts –al qual va dedicada–,
un encomiable gest de reivindicació del talent local però, a
la volta, amb innegable projecció internacional.
Tan solo Río està basada en el poema homònim
de l’escriptor i guitarrista d’Almeria Alejandro Aparicio.
Un xicotet motiu és el germen compositiu de la peça,
que Martínez Campos utilitza amb una miríada de
comportaments i estils diferents que vertebren els deu
minuts de durada. El propi compositor ens explica l’origen
d’aquesta cèl•lula generadora:
“Las notas musicales del motivo (que a su vez está
dividido en dos pequeñas células) están tomadas a partir
de las iniciales del título de la obra (Tan Solo Río) y de
la fecha de realización del texto y la obra en sí (2019).
Por tanto, partiendo del Do en la escala cromática se han
seleccionado las alturas 2, 0 (10), 1 y 9, resultando de la
siguiente manera: T (Ut, Do) - S (Es, Mi bemol) - R (Re) / 2
(Do sostenido) – 0 (La) – 1 (Do) – 9 (La bemol)”
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La rica combinatòria tímbrica del violí, la viola, el
violoncel, el contrabaix, el piano i la veu travessa així
diverses tècniques compositives: aleatòries, serialistes,
tonals i atonals, així com un mosaic de variacions
tímbriques, harmòniques, melòdiques i texturals que
aporten cohesió i lògica a un discurs cíclic. Destaca el
paper solista de la veu, que recita, murmura o canta al
mode de “soleá”, envernissant l’obra amb una pinzellada
aflamencada. Una obra que naix hui de gran virtuosisme,
tant tècnic com musical, impregnada d’ambients, colors,
energia i expressivitat fresquíssima.

Marta Espinós
Tan solo Río, de Alejandro Aparicio
Quizás solo sea agua
o juegue a dibujar montañas,
es posible que no sea maestro
y sin embargo encuentro en él
la vida misma reflejada.
No al verme en su cuerpo,
ni al indagar tras sus ojos,
ni siquiera al buscar en su esencia.
Tan solo
mirándole,
con los párpados ligeros
y el pecho al descubierto.
Es entonces cuando tomo
consciencia
de cada gota que lo forma:
más que granos de arena en la playa,
más que estrellas en el cielo,
más que caricias en personas...
y aún así,
tan solo Río.
De entre el musgo de la roca,
de la paz de la blancura,
una lágrima inocente
o del techo que nos guarda.
Todas forman aquello que yo miro,
cada una es un momento,
solo un instante,

tan solo uno.
Y en su encuentro,
el tiempo deja de existir
para alumbrar al Río.
Siempre el mismo Río,
jamás la misma agua,
siempre el mismo origen
y la áspera certeza,
de un único final.
Agua...
agua... ...
y más agua.
Sigue su curso
indestructible,
impertérrito,
infatigable,
inmenso Río al que ahora miro.
Inmenso
porque es,
nada más.
Hablan sus voces
y al no decirme nada su murmullo,
me abrazan.
Naturaleza desbocada,
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caer insolente,
enorme sosiego.
A su paso animales,
naranjos y olivos.
Bajo su piel
el curso del destino,
reloj de sol en la sombra,
reflejo de mis ojos.
Tan solo Belleza.

Tan solo Agua.
Tan solo Río.
Y yo, sabiendo lo que soy,
me abandono en su llanto
deseando ser una gota más
para darme cuenta,
de que yo,
ya soy mar.
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a N T O N I O G A L E R A , piano (Direcció artística)
«Verlo y escucharlo tocar era ser arrastrado por el vendaval
de su fervor por la música». Antonio Muñoz-Molina, La
Música Extremada, Revista Scherzo
Antonio Galera ha actuat en sales i festivals com
la Salle Cortot de París, Zhong Shan Hall de Taipei,
Teatros del Canal de Madrid –Jóvenes Intérpretes de la
Fundación Scherzo-, Auditori ADDA d’Alacant, Cartoixa de
Valldemossa, Auditori de Saragossa o Palau de la Música
de Barcelona. Guardonat per la Yamaha Music Foundation
of Europe i el Premi Iturbi de València, recentment ha
debutat a Londres -St. Martin in the Fields- i Oxford –Balliol
Hall-, a la sala simfònica de l’Auditorio Nacional, al festival
Musika-Música Bilbao o amb l’Orquestra de València
interpretant el Concert en Sol de Ravel i el Concert en Fa
de Gershwin amb Beatriz Fernández i Joan Enric Lluna.
En el camp de la música de cambra ha actuat a la
Fundación Juan March, al Centre de Musique de Chambre
de Paris o a Música en Segura. Altres compromisos
recents inclouen recitals Granados en diverses ciutats
espanyoles i europees, concerts a Mèxic, Sudàfrica, Gabon,
Malàsia i Qatar, el seu debut amb l’OSPA dirigit per Rubén
Gimeno, col•laboracions amb la companyia de dansa
“La Veronal” i amb La Fura a Les Arts amb l’OCV i Andrés
Salado. Aquest estiu presenta el seu primer disc per al
segell IBS, gravat a l’Auditorio Manuel de Falla de Granada.
Des de 2012 imparteix cursos a la Universitat de
València i a escoles i universitats espanyoles i estrangeres.
En 2011 funda la Societat Filharmònica de Picanya.
L’Ajuntament de Picanya li va concedir en 2016 la Medalla
de Plata de la Vila.
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e R Z H A N K U L I B A E V , violí
Considerat un dels solistes concertistes més emocionants
i talentosos, és titular de la càtedra de violí en el Centre
Superior d’Ensenyament Musical Katarina Gurska a Madrid.
Guanyador del Premi “Washington Award”, ha sigut
laureat en els concursos Henryk Wieniawski, Enescu,
i en els Concursos Internacionals de Buenos Aires,
Demidovski, Lisboa, Novosibirsk, Hindemith, Nova York
i Berlín. Ha tocat en auditoris de tot el món i ha actuat
amb la Filharmònica de Poznan, Sinfonia Iuventus de
Varsovia, Orquestra Real de Cambra de Valonia, Amadeus
Orquestra de Cambra de la Ràdio Polaca, Orquestra
Simfònica de Tenerife, Orquestra Simfònica de Castella
i Lleó, Rzeszów Filarmónica, Orquestra de Cambra de la
Societat Filharmònica de Moscou, Orquestra de Cambra
de Capella de San Petersburgo, Orquestra Simfònica
de Yucatán, Orquestra Simfònica de “Astana-Opera”,
Sinfonietta Cracovia, Orquestra Simfònica de Pomerània,
Filharmònica de Cambra de Polònia, Filharmònica de
Cracòvia, Orquestra d’Òpera i Filharmònica de Podlasie,
Sinfonietta Eslovaca...
Ha col•laborat amb Valery Gergiev, Marek Pijarowski,
Vladimir Ashkenazy, Dorian Wilson, Maxim Vengerov,
Schlomo Minz, James Feddeck, Vladimir Kiradjiev,
Massimiliano Caldi, Michael Hofstetter, Rafael Gintoli, Jorge
lhez, Nicholas Milton, Rafael Payare, Alejandro Posada,
Anna Duczmal-Mróz, Wojciech Rajski, Emir Saul, Tadeusz
Strugała, Maciej Zółtowski, Itamar Golan, Mihnea Ignat,
Dario Lucantoni, etc. Ha realitzat gires per Alemanya,
Argentina, Àustria, Bèlgica, Canadà, Grècia, Espanya,
França, Itàlia, Kazakhstan, Kuwait, Letònia, Mèxic, Marroc,
Polònia, Portugal, Rússia, Eslovàquia, Ucraïna, Estats Units,
Regne Unit, Romania, Suïssa i Japó.
Va començar a tocar el violí als sis anys i es va graduar
en l’Escola Especial de Música del Conservatori de Moscou
Txaikovsky. Des de 2004 va estudiar amb Zakhar Bron en
l’Escola Superior de Música Reina Sofía en Madrid i amb
Pierre Amoyal en la Universitat Mozarteum de Salzburg.
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c R I S T I N A G R I F O , violí
En maig de 2006 realitza el seu debut en la sala simfònica
de l’Auditorio Nacional de Música de Madrid, interpretant
el Concert en Re M op. 35 de P. I. Tchaikovsky amb
l’Stradivarius que Pablo Sarasate va donar al Conservatori
Superior de dita ciutat. En 2007 i 2008 tornen a cedir-li este
instrument per a diferents recitals, convertint-se en una de
les poques persones afortunades en poder tocar-lo.
Ha sigut premiada en nombrosos concursos
nacionals i internacionals: Primer premi en el III Certamen
Internacional “Violines por la Paz”, amb el qual va obtenir
una gira de concerts i una beca per a estudiar en Indiana
(EUA). Primer premi en el XII Torneo Internazionale di
Musica en Roma, el qual li va permetre realitzar una gira de
concerts per Europa i gravar un CD. Segon premi i premi a
la millor interpretació de música espanyola en el IX Concurs
Internacional de violí “Villa de Llanes”. Segon premi en el VII
Concurs Internacional d’Instruments d’Arc Júlio Cardona
(Covilha, Portugal).
En 2009 inicia els seus estudis en l’Escola Superior
de Música Reina Sofía amb Zakhar Bron i en 2010 rep
de mans de sa Majestat la Reina la Menció d’Alumna més
sobresalient de l’Escola Superior de Música Reina Sofía en
l’especialitat de quartet de corda.
Ha oferit recitals en diferents ciutats d’Espanya,
França, Alemanya, Itàlia i Japó.
Ha sigut membre de la JONDE, de l’EUYO i de la
GMJO. Ha col•laborat amb orquestres com l’Orquestra
Simfònica de RTVE, Orquestra Nacional d’Espanya i
Orquestra de València. Actualment treballa en l’Orquestra
de la Comunitat Valenciana, resident del Palau de les Arts.
Toca un violí Andrea Castagneri de 1738.
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i S A B E L V I L L A N U E V A , viola
Isabel Villanueva és valorada per la seua expressió i gran
sensibilitat, així com pel seu afany de difondre la viola com
a instrument amb veu pròpia. És una de les violistes més
destacades de la seua generació a nivell internacional. The
Strad va escriure sobre ella: “Isabel Villanueva, una artista
que arrisca”.
Ha sigut reconeguda amb el Premi “Ojo crítico” de
Música Clàssica de RNE 2015, guanyadora al ‘Millor Àlbum
de Música Clássica de l’Any’ per “Bohèmes” en els Premis
MIN 2018, i recentment el Premi Cultura de la Comunitat
de Madrid de Música Clàssica 2019, sent així la primera
violista en la història guardonada amb estos prestigiosos
reconeixements.
Ha sigut solista amb l’Orquestra Simfònica de
RTVE, Solistes de Moscou, Orquestra Simfònica Nacional
d’Estònia, Orquestra Simfònica Estatal New Russia,
Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, Orquestra Nacional
d’Andorra, Orquestra Filharmònica de Líban, entre unes
altres, amb mestres com Salvador Brotons, Andres
Mustonen i Michel Plasson.
Durant la temporada 18/19 va actuar com a solista
amb la Oviedo Filarmonía, la Real Filharmonía de Galícia,
l’Orquestra Simfònica de Múrcia, l’Orquestra Bètica de
Sevilla i l’Orquestra de Còrdova.
Villanueva imparteix regularment masterclasses de
viola; és professora convidada del Royal College of Music
de Londres, Bath Music University, Conservatoire Superieur
de Musique du Liban, Tehran University of Arts, JONDE,
International Pacific Youth Orchestra en Guangzhou
i nombrosos conservatoris espanyols. Des del curs
2019/2020 serà professora de viola en ESMAR (Escola
Superior de Música d’Alt Rendiment) en València.
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i R I S A Z Q U I N E Z E R , cello
“... Azquinezer pertenece a esa raza de músicos incapaz de
dejar indiferente a nadie. Sin duda nos encontramos ante
una figura que dará mucho que hablar en el mundo de la
música en los próximos años”. Juan Lucas (El arte de la
fuga)
Solista de diferents agrupacions que ha fundat al llarg
dels anys com Zaruk, amb el guitarrista alemany Rainer
Seiferth o el duo Azquinezer-Galera amb el pianista Antonio
Galera. Ha obtingut diversos títols amb honors, com el
postgrau de solista amb Xenia Jankovic en l’Hochschule
für Musik Detmold, el de cambra amb l’Auryn quartett i el
màster d’orquestra en Dortmund (Alemanya). Ha realitzat
estudis de perfeccionament en l’Institut de Cambra de
l’Escola de Música Reina Sofia (Madrid) amb Günter
Pichler.
Ha col•laborat amb artistes com Marco Rizzi, Xenia
Jankovic, Gerhard Weinberger, U. A. Mathe, Candida
Thompson, Claudius Hermann, Paolo Giacometti i Gerhild
Romberger. Solista de violoncels de la Barock Akademie
en Detmold, dirigida per Gerhard Weinberger, amb qui
va gravar El Mesías d’Händel, i membre fundador de
l’Ensemble Sarabande. Directora artística del cicle “A solas”
a Madrid.
En Azul y Jade, el seu primer disc com a solista,
ha donat vida al seu singular llenguatge, unint les dues
primeres Suites de J.S. Bach amb obres pròpies. Gràcies
a aquesta obra, arriscada i personalíssima, és considerada
una de les intèrprets de Bach més prometedores de
l’actualitat. La segona part d’esta trilogia, Blanco y Oro, es
publica enguany i inclou la 3ª i 4ª Suites de Bach i obres
pròpies.
En 2019 estrena també un nou espectacle en els
teatres del Canal en Madrid, un recital de poesia, música
i dansa “Mousiké” dirigit per ella mateixa, junt a Tachia
Quintanar i Aurèlia Jarry.
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f R A N C I S C O M E S T R E , contrabaix
Actualment és principal contrabaix de l’Orquestra
Simfònica del Principat d’Astúries (OSPA), havent
col•laborat amb formacions de prestigi com l’Orquestra
Nacional d’Espanya (ONE), l’Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu, l’Orquestra de Cadaqués i l’Ensemble de
Solistes de l’Orquestra de Cadaqués i l’Orquestra Simfònica
de Navarra, entre unes altres.
Així mateix, ha sigut membre de la Jove Orquestra
de la Generalitat Valenciana (JOGV), la Jove Orquestra
Nacional d’Espanya (JONDE) i l’European Union Youth
Orchestra (EUYO). En el camp de la pedagogia, ha sigut
professor de la Jove Orquestra Simfònica de Castelló
(JOSC).
En la seua faceta de músic de cambra forma part
de distintes formacions i ha participat amb l’Ensemble
de Solistes de l’Orquestra de Cadaqués i en la I edició del
Festival dels Horts.
Va iniciar els seus estudis en el Conservatori
Professional de Música Josep Climent d’Oliva des d’on
es va marxar en 2008 a l’Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC), centre en el qual va realitzar els
seus estudis superiors de la mà d’Antonio García Araque
i Andrew Ackerman, realitzant també un curs en la
Universität Der Künste (UdK) de Berlin amb Michael Wolf
gràcies a una beca Erasmus.
Després de finalitzar la carrera, perfecciona el seu
instrument de la mà de Duncan McTier i Antonio García
Araque en l’Escola Superior de Música Reina Sofia.
Ha sigut becat per l’Institut Valencià de la Música (IVM),
la Fundació Albéniz i la Fundació Banesto.
El que més li agrada del seu treball és que li brinda
l’oportunitat de viatjar i conèixer altres cultures i artistes de
tot el món.
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m A N U E L G Ó M E Z R U I Z , tenor
“Magnífico y poderoso Manuel Gómez Ruiz”. Berliner
Morgenpost
En 2007 va debutar amb l’estrena berlinesa de la
sarsuela La Revoltosa en el Hebbel Theater. En òpera, en el
Teatro Pérez Galdós de Les Palmes de Gran Canària en el
Fidelio de Beethoven amb l’Orquesta Filarmónica de Gran
Canària sota la batuta de Pedro Halffter i la direcció de José
Carlos Plaza.
Ha cantat en l’Auditorio di Roma, la Konzerthaus de
Berlín, Komische Oper Berlín, Auditori de Saragossa, Teatro
Pérez Galdós i Auditorio Alfredo Kraus de Les Palmes de
Gran Canària, Teatro Campoamor d’Oviedo, Teatro Principal
de Saragossa, Teatro Real de Madrid, Auditori de Tenerife,
Auditorio Victor Villegas de Múrcia, Baluarte de Pamplona,
Palacio Euskalduna de Bilbao i la Laeiszhalle d’Hamburg, i
amb l’Orquestra Filharmònica de Gran Canària, Orquestra
Filharmònica de Málaga, Hamburger Symphonilker, RIAS
Jugendorchester Berlín, Lauten Compagney, Orquestra
Simfònica de Saragossa, Oviedo Filarmonía, Orquestra
Simfònica de Bilbao, Orquestra Simfònica de Tenerife,
Orquestra Simfònica de Madrid i Camerata de Múrcia.
El Lied ocupa gran part de la seua activitat musical
participant en el Festival de Música de Canàries i oferint
recitals en les Societats Filharmòniques de Saragossa,
Les Palmes de G. C. i Vigo, en el Cicle de Lied del Teatro
Principal de Saragossa, en la Schubertiade de Sevilla i en el
Festival Leeds Lieder (Regne Unit).
Ha sigut premiat amb les beques Richard Wagner
Verband Berlin - Brandenburg i Deutschlandstipendium,
el Premi Jove Canàries 2015 del Govern de Canàries i el
Premi Gran Canària 2017 de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Gran Canària.
Natural de Gran Canària, Manuel Gómez Ruiz, estudia
en la Hochschule für Musik “Hanns Eisler” amb Annelise
Fried i en la Universität der Künste amb el tenor Robert
Gambill.
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r O S A R I O L A T R E M E N D I T A , cantaora
Triana, 1984. Flamenca per tradició, autora per vocació,
artista per amor. Lo jondo és congènit. La inquietud,
adquirida. Besnéta d’Enriqueta La Pescaera, neboda neta
de La Gandinga de Triana i filla de José El Tremendo,
Rosario va caçar el cante al vol i ho va anar soltant ja de
xiqueta en festes i penyes. Ja llavors, la seua meta era ser
cantaora i, sobretot, cantaora “de alante”.
Va creure necessari explorar en profunditat eixa
matèria expressiva i ampliar-la. Així, investiga en el cante al
mateix temps que realitza estudis de solfeig i piano.
En 2008, després de sis anys de col•laboracions
amb companyies de ball, Rosario decideix definitivament
invertir en si mateixa com a solista. D’aquesta forma
aflora definitivament la seua faceta més creativa: la de
compositora.
Ha dirigit espectacles i ha sumat el seu talent a la
creativitat d’artistes com Rocío Molina, Mohamed Motamedi
o Javier Ruibal. El seu primer àlbum (“A tiempo”, 2010), va
ser el seu primer gran repte. El seu segon treball “Fatum”,
va ser gravat en 2012, i nominat en la 15 edició dels Latin
Grammy Awards com a millor àlbum de música flamenca
juntament amb Paco de Lucía i Enrique Morente.
“Qasida” és el seu tercer disc. Un concert en directe
al costat del cantant iranià Mohamed Motamedi on Rosario
també s’encarrega de la direcció musical creant un espai
sonor i un diàleg entre dues cultures: el flamenc i la música
i poesia persa.
En el seu quart àlbum, “Delirium Tremens”, publicat
en gener de 2018, exposa el cante flamenc tradicional
a nous entorns, tant sonors i harmònics, com de
representació. Un projecte viu, únic i sense precedents en
la història del flamenc que compta com a artistes convidats
amb Estrella Morente i Josemi Carmona, la multifacética
Tremendita personifica amb la seua obra, el nou moviment
anàrquic de la generació flamenca actual.
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j A V I E R M A R T Í N E Z C A M P O S , compositor
Nascut a València en 1989, va estudiar en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid violoncel i
composició, realitzant posteriorment el Master of Music
i el Konzertexam en la Robert Schumann Hochschule
de Düsseldorf (Alemanya) amb el professor Gregor
Horsch (solista de la Royal Concertgebouw Orchestra
d’Ámsterdam). Ha estudiat a París amb Gautier Capuçon,
i posseeix el Máster en Creació i Interpretació Musical de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Actualment realitza un Màster en Music Management
en la Universitat Europea Miguel de Cervantes i el Doctorat
en Investigació en Humanitats, Arts i Educació en la
Universitat de Castella-La Manxa.
Les seus composicions s’han interpretat en el
Carnegie Mellon University School of Music de Pittsburg
(EUA), Cité de la Musique (París), Fondation Louis Vuitton
(París), Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de
la Música de València, Palau de la Música Catalana, Teatro
Monumental de Madrid, Palacio Euskalduna de Bilbao,
Musiekgebouw aan´t IJ (Amsterdam), Universidad de Caldas
(Colòmbia), etc... per solistes i agrupacions com ara Gautier
Capuçon, l’Orquestra Simfònica de Galócia, Orquestra
Simfònica del Vallès, Orquestra Simfònica de Bilbao, Spanish
Brass Luur Metalls, Ensemble Contemporani de Carnegie
Mellon, European Union Youth Orchestra, Acadèmia
de Música Contemporània de la JONDE, Collegium
Instrumentale de València, Banda Simfònica Municipal de
Madrid, Banda Municipal de València, Banda Municipal de
Bilbao, Banda Municipal d’Albacete, etc... Ha sigut guardonat
amb 26 premis internacionals de composició, violoncel
i música de cambra com el IX Premi de Composició
Musical per a Orquestra “Andrés Gaos” de la Diputació de
La Corunya, 1er premi en el IV Concorso Internazionale di
Composizioni “Cittá di Sinnai” (Itàlia) i el 2n premi ex aequo en
el “Solist Schmolz+Bickenbach Wettbewerb” (Alemanya).
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f U E N C I S L A F R A N C É S , artista plàstica
Doctorat en Belles Arts, en 1991.
Exposa des de 1971 a Espanya, Xile, EUA, R. Unit,
Mèxic, Argentina, Rússia, Uruguai, Brasil, França, Cuba,
Alemanya, Itàlia amb obres en museus i col•leccions. En
les seues instal•lacions integra el so d’altres autors. Selecció
d’obra en 2018, i la seua adquisició, per al Consorci de
Museus de la Generalitat Valenciana.
Ha sigut comissària de diferents exposicions,
destacant les de Llorenç Barber en el Festival Ensems al
Palau de la Música en 2019, el Centre del Carmen, en 2018
i la Universitat Literària de València, en 2003.
Gràcies a la concessió de la Convocatòria
Trajectòries18, del Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana (comissària: Pilar Tébar), les seues instal•lacions
s’exposaran en el Centre del Carmen al desembre de
2019.

Instal•lació: Rumors d’aigua, so i traç
La música està en l’aire, escoltem els seus sons i veiem
en l’espai, les formes, els colors, els contrastos, amb el
so d’un cotxe, un colp, un vol, el fluir de l’aigua...
El discontinu és el que ens envolta, una anticipació
necessària per a la comunicació, en aquest cas amb
el fragment, esclata en múltiples grandàries, trossos de
tela, fusta, paper... El lineal, la mà directa, el pols, el pinzell,
la tela blanca sobre fons negre.
Una invitació a l’aventura, un recorregut de l’aigua
en el qual perdre’s.
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iNFORMACIÓ, UBICACIÓ I ENTRADES
CÓM ARRIBAR
VILLA ROSITA (Hort de Montesinos)
Camí dels Horts, s/n, 46210 Picanya, València
AFORAMENT: 250 persones.
ENTRADES
Preu d’un concert 10 €
Joves menors de 27 anys: 5 €
Menors de 12 anys entrada gratuïta
ABONAMENTS
Preu 25 € - Joves menors de 27 anys: 10 €
L’abonament dona accés als concerts dels 3 dies.
VENDA
6 -18 -19 -20 de juny 19:30h a Villa Rosita.
Des del 7 de juny al DIGA’M de l’Ajuntament de
Picanya.
Telèfon: 902 44 43 00 Internet: instanticket.es

SEGUEIX-NOS
#FestivaldelsHorts
Més informació:
festivaldelshorts@gmail.com
www.picanya.org
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Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en el mar
Jorge Manrique
A Rosa Santalucía (1920-2019),
nuestra Rosita
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Programa

Organització: Ajuntament de Picanya
Projecte: Societat Filharmònica “Música i Art”
Col.laboren: Villa Rosita i Fundación Cañada Blanch
Amb el suport de: El Celler de Peamflo, Bodega Chozas Carrascal, Clemente
Pianos, Impremta Picanya i Floristería Esterlicies.
Director Artístic: Antonio Galera
Coordinació i Administració: Xelo Alòs- Ajuntament de Picanya
Producció Executiva: Sonia Gil i Cristina Quílez
Voluntaris: Societat Filharmònica “Música i Art”
Premsa i Comunicació: Cristina Quílez - Comunicación y Gestión Cultural
Fotografia i Video: Contra Vent i Fusta
Disseny d’imatge: Miguel Sánchez Lindo
Notes al programa: Marta Espinós
Presentadora: Mª Jesús Alfonso
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