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Els anys d’Albéniz
L

a proximitat cronològi-
ca –demà és el dia
exacte del centenari
de la mort, el 18 de
maig del 1909 a

Kanbo, d’Isaac Albéniz– ens
convida a aprofitar l’ocasió per
parlar del compositor de Cam-
prodon, de qui, a més a més, el
2010 es commemoraran els 150
anys del naixement. Qui ho sap,
potser llavors tindrà més espai,
davant l’atapeïment d’efemèri-
des d’aquest 2009. Sigui com
sigui, la porta està ben oberta
per divulgar l’obra d’una figura
que, com recordava amb ironia
Miguel Baselga en el seu concert
a L’Auditori, presenta una pecu-
liar paradoxa: un dels més
grans compositors espanyols de
la història és fill de basc i catala-
na. A la qual cosa podem afegir
que va desenvolupar bona part
de la seva carrera fora de la Pe-
nínsula, amb França com a cen-
tre de l’activitat els últims anys
de vida davant les incomprensi-
ons que trobava tant a Madrid
com a Barcelona.

La postil·la inevitable (i lògi-
ca) que sol anar rere el nom
d’Albéniz és la d’autor de la
suite Iberia, un monument de la
literatura per a piano de tots els
temps, autèntica explosió de
ritmes, colors i atmosferes, su-
blimació en la majoria de peces
de la fascinació que sentia per
Andalusia, i que exigeix de l’in-
tèrpret una tècnica quasi sobre-
humana. No podia faltar en el
concert de Baselga una tria
d’aquesta opus magnum, abor-
dada, com la selecció de la Suite
espanyola i les altres obres del
programa, amb un lloable sentit
didàctic, tot i que els dits a vega-
des tenien penes i treballs per
fer justícia al devessall de notes.

Baselga és el protagonista
d’una edició discogràfica en
curs de l’obra per a piano d’Albé-
niz per al segell suec Bis (la glo-
balització no sempre és blasma-
ble), o sigui, coneix unes quan-
tes coses del compositor, com va
evidenciar en els seus comenta-
ris durant el recital. Si sorpre-
nent va ser d’entrada el seu des-
col·locant sentit de l’humor, no
menys sorprenent era la presèn-

Quadern de Música.El compositor de Camprodon té aniversaris importants tant el
2009 com el 2010. És una bona oportunitat per difondre la seva obra, sobretot
els aspectes menys divulgats, com l’òpera

cia d’Albéniz en el Festival de Mú-
sica Antiga. L’ús d’un piano
Erard del 1885 era l’excusa per-
fecta per justificar una lectura
amb criteris històrics, però, a
l’hora de la veritat, el guany
sonor va ser escàs, per no dir nul.

Al costat del piano, hi ha un ca-
pítol de l’obra d’Albéniz que me-
reix atenció i que avui mateix
centra una sessió al Foyer del
Gran Teatre del Liceu. Ens refe-
rim a la producció escènica, per-
què durant anys l’ambició princi-
pal del compositor va ser triom-
far en l’òpera, fenomen força
comú al llarg del segle XIX. És en
aquest capítol de la història on
entra de ple la figura de Francis
Burdett Money-Coutts, acabalat
membre d’una nissaga de ban-
quers britànics amb aspiracions
poètiques que es va convertir en
generós mecenes, llibretista i
amic íntim del compositor cata-
là i de qui Walter Aaron Clark,
en la seva biografia de referèn-
cia del músic (editada per Tur-
ner), fa una documentada de-
fensa davant les insídies repeti-
des durant decennis.

El primer fruit conjunt va ser
Henry Clifford, òpera sobre la
Guerra de les Dues Roses estre-
nada al Liceu el 1895, a la qual
seguiria un any després al ma-
teix teatre Pepita Jiménez, ba-
sada en la cèlebre novel·la de
Juan Valera. El projecte més
ambiciós, però, va quedar inaca-
bat: una trilogia artúrica de la
qual el compositor només va
deixar enllestida del tot la pri-
mera part, Merlin, i que el Tea-
tro Real va dur a escena el 2003.

Aquestes representacions i re-
cents gravacions discogràfiques,
sobretot les signades per José de
Eusebio, han demostrat que les
òperes d’Albéniz, tot i que ben
lluny d’ésser perfectes, tenen
molta música d’extraordinària
qualitat. El Liceu s’ha mostrat
fins ara refractari a participar en
la recuperació de l’Albéniz ope-
rístic, per això la sessió al Foyer,
amb fragments dels títols esmen-
tats i de l’opereta The magic
opal, tot i que benvinguda, no
deixa de ser un mer succedani.
Esperem que no calgui esperar
als propers anys Albéniz. ■

Xavier Cester

Tornem al Festival de Música Antiga,
certamen que compta amb nou direc-
tor en una edició, en general, de perfil
discret, en què ha brillat amb força
Benjamin Alard (a la foto). Seriós, con-
centrat, tocant com si el públic no fos

allà, el jove clavecinista francès va pro-
tagonitzar una d’aquelles sessions que
no s’obliden. La primera part estava
centrada en el repertori anglès, amb
Purcell com a eix (més aniversaris, el
350 del naixement), i Alard va excel·lir
més en les peces tintades de melangia
que en les danses més ràpides, massa

serioses. Amb la Partita núm. 4 de
Bach, però, vam entrar en una altra di-
mensió: fraseig majestuós, perfecta
conducció de les veus, i, en l’allemande
i la sarabande, una emoció no per pu-
dorosa menys corprenedora. Els reci-
tals de clavecí no convoquen multituds,
però sisplau, que Alard torni aviat. ■

El clavecí entotsolat

El vessant operístic d’Albéniz va ser reivindicat pel Real amb una producció de ‘Merlin’ ■ JAVIER DEL REAL
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