
La Simfònica porta ara a La Farándula la 
sorprenent sarsuela «La Santa Espina»
La va recuperar
La célebre sardana 
de La Santa Espina, 
que com a himne 
podria rivalitzar amb 
E/s segadors o El cant 
de la senyera, és tan 
sols un dels números 
musicals de la 
«rondalla lírica en tres 
actes» que el mestre 
Morera i Guimerà van 
estrenar al 1907 al 
Principal de Barcelona. 
Oblidada durant més 
d’un segle, sorprèn 
i descobreix noves 
emocions, a més de 
les patriòtiques.
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Amb un centenar llarg d'in
tèrprets sobre l’escenari (l’or
questra, la Coral Polifònica de 
Vilafranca del Penedès i els 
cantants solistes), La Faràn
dula serà aquest divendres 
(21 h) testimoni de la troballa 
amb la Simfònica del Vallès.

L'èxit de la sardana de 
La Santa Espina no es deu 
només a la contundència de 
la lletra de Guimerà, el -Som 
i serem gent catalana». Hi ha 
la música que, abans de dur-la 
a les cobles, el mestre Morera 
va compondre per orquestra.

«Én efecte, és un dels millors 
números musicals d’aquesta 
rondalla, amb aspectes molt 
de sarsuela, altres no tant, i 
amb una sorprenent qualitat, 
digna del millor que es feia a 
Europa a l'època», en destaca 
Rubén Gimeno que. com a 
director titular de la Simfònica, 
ha fet més que treure la pols a 
les oblidades partitures. Com 
a referències afins, fins i tot 
menciona Richard Wagner o 
Richard Strauss. Sobretot el 
primer, tenia molt de públic 
popular, llavors a Catalunya.

D'aquesta primera versió de 
la sardana, per a gran orques
tra i cors, Rubén Gimeno n’ad
mira els cantabile de la intro

al 2014 al BTM, l’ha girat per Catalunya i dimecres la va dur al Palau

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÉS

L’estrena va obrir el programa de Barcelona Capital de la Sardana, al març del 2014 al Barcelona Teatre Musical de Montjuïc

ducció instrumental, que el 
Metre no va traslladar a les 
seves posteriors reduccions 
per a cobla, piano sol o cors. 
«És molt brillant. Gran música. 
D'una escriptura densa, plena 
de matisos, que tampoc no és 
fàcil d'interpretar per l’orques
tra». observa.

Elements màgics
Val a dir que. fora de la sar
dana, l'argument d’aquella 
Santa Espina tenia més de fan
tasiós, fins i tot de màgic, que 
de ben bé folklòric. El motiu de 
l'argument és, tal com indica 
el tito!, la reliquia d'una espina 
atribuïda a la corona del Crist.

Part de l’argument s’ambienta 
en una arquetípica masia cata
lana, amb el nom topiquíssim 
de Cal Magrana. I l’altre, sobre
posat, entre «dones d'aigua», o 
sigui nimfes, personatges fan
tàstics. diables als qui estudio
sos posteriors han qualificat de 
«transexuals» i ambients fins i 
tot selvàtics.

Entre el Terra Baixa o La 
Festa del Blat i els elements 
fantàstics apuntants per l’au

tor en la seva primera època, 
la més romàntica. En aquesta 
vessant fantàstica és on 
Rubén Gimeno veu analogies 
amb Wagner i Richard Strauss. 
«Los silencios nocturnos i los 
rumores de la selva, los silen
cióos oscuros y los claros de 
luna, los lagos dormidos y los 
ecos lejanos», que va escriure 
el crític i escriptor Raimon 
Casellas, en ple modernisme.

Tot i l'epígraf de «rondalla», 
degut més a l’argument entre 
fantàstic i pairalista, l’estruc
tura no deixa de ser la d'una 
sarsuela en tres actes. Així ho 
va entendre Morera, que tal
ment ho va anotar al manus
crit. Com a solistes, la Sim
fònica presenta la mezzoso- 
prano terrassenca Anna Alàs 
i Jové. el tenor David Alegret i 
el baríton Enric Martínez-Cas- 
tignani. Rera l’estrena al març 
del 2014 al Barcelona Teatre 
Musical ha seguit l’enregis
trament del disc (Discmedi) i 
una gira que culmina aquesta 
setmana. Dimecres va ser 
el Palau i divendres serà a 
Sabadell ■
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