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Benvinguts

al cicle Celebracions 2008. La Fundació Caixa

Catalunya us convida novament a celebrar

alguns dels grans noms de la música con-

temporània i del segle XX, amb els concerts

d'homenatge i taules rodones que enguany

dediquem monogràficament als compositors

Albert Sardà (1943), Baltasar Samper (1888-

1966), Lleonard Balada (1933), Narcís Bonet

(1933), Joaquín Nin-Culmell (1908-2004) i,

com a convidat especial, Cristóbal Halffter

(1930): tot un ventall de propostes musicals

d'una gran diversitat, amb què pretenem do-

nar a conèixer el nostre patrimoni i alhora

posar en valor alguns dels noms més signifi-

catius de la creació musical contemporània.

Àlex Susanna
Director de la Fundació Caixa Catalunya





Concert-homenatge 

Albert Sardà
14 d’abril

Concert-homenatge 

Baltasar Samper
22 d’abril

Concert-homenatge

Lleonard Balada
26 de maig

Concert-homenatge

Narcís Bonet
3 de novembre

Concert-homenatge

Joaquín Nin-Culmell
3 de desembre

Concert-homenatge

Cristóbal Halffter
11 de desembre



Concert-homenatge a

Albert Sardà

Albert Sardà (Barcelona, 1943) és un dels com-

positors catalans més reconeguts del repertori

contemporani actual. És director de la Funda-

ció Música Contemporània i catedràtic d’his-

tòria i estètica de la música al Conservatori

Municipal Superior de Música de Barcelona.

La seva trajectòria compositiva parteix dels

postulats estètics sorgits de Darmstadt els 

anys cinquanta, amb mestres com Ligeti,

Stockhausen, Kagel i Xenakis, que van com-

pletar la seva formació, iniciada amb Josep

Soler. El seu ballet L’ombra va obtenir el Premi

Ferran Sors (1984) i el podrem tornar a es-

coltar en aquest concert. També ha estat

guardonat amb el premi de composició Ciutat

de Barcelona (1986) per la seva obra Concert

per a violoncel i orquestra. Entre les seves

obres cal destacar L’Any de Gràcia, Selima i 

La Cantata al Gran Masturbador (2004) amb

text de Salvador Dalí. El novembre de 2007 

va estrenar l’òpera Un futur esplèndid amb

llibret de Miquel de Palol. 



Dilluns 14 d’abril L’Entresòl de La Pedrera

19.00h
Intervindran: 

Agustí Charles, autor del treball Albert Sardà, 60
aniversari: una estètica de pathos serial. Anàlisi del
Quartet de corda i del Concert per a violoncel (2002),
el poeta Miquel de Palol, amb qui Albert Sardà va 
fer l’òpera de cambra Selima, i Eva Vila, que ha escrit
sobre l’obra de Sardà, especialment sobre la seva
Cantata al Gran Masturbador, que va compondre 
per a l’Any Dalí.

20.00h
Programa del Concert

L’ombra (1979)
Cinc peces per a piano, Opus 1 (1969)
Khana (1991)
Potser demà (2001)
Rakme II (1983)
Tlaloc (1995)

Interpretat per GRUP TACTUM, que dirigeix 
Enric Ferrer. Fa set anys que difon el repertori 
del segle XX i XXI a les principals sales de concert
del nostre país. 

Selecció discogràfica

Any de Gràcia. D.L. 2004

Composiciones de hoy. EMEC Distribution, 1999.

Obra : Feu senyor Déu, (Homenatge a Foix) 
Audiovisuals de Sarrià, 1999.

Obra: Xaloc. Audiovisuals de Sarrià, 1996.

Obra: Fantasia per a quintet de vent, (Harmonia Quintet de
Vent). Audiovisuals de Sarrià, 1994.



Concert-homenatge a

Baltasar Samper

Baltasar Samper va ser un dels pianistes 

més destacats de l’escola d’Enric Granados i

un dels compositors cabdals de la Renaixença

mallorquina. Va néixer a Mallorca el 1888 i era

fill d’un cantant d’òpera i germà de l’orga-

nista de la catedral. La seva formació com a

pianista i com a compositor al costat de

Granados i de Felip Pedrell, impulsor del na-

cionalisme mu-sical, van marcar la seva crea-

ció artística. Va col·laborar en la realització

del Cançoner popular de Catalunya seguint els

passos del seu primer mestre, el folklorista

mallorquí Antoni Noguera Balaguer. També 

es va destacar com a crític musical per al diari

La Publicidad, on va deixar escrites extenses

anàlisis de músics del seu temps com Ravel,

que considerava el més gran exemple de mo-

dernitat. Es va adscriure al grup de Com-

positors Independents Catalans (CIC), al

costat de Mompou, Blancafort i Lamote de

Grignon, amb qui va compartir l’afinitat amb

l’estètica impressionista francesa.



22 d’abril L’Entresòl de La Pedrera

19.00h
Intervindran: 

Els musicòlegs d’origen balear Antoni Pizà, director
de la Foundation for Iberian Music de la CUNY de
Nova York, i l’historiador i erudit Josep Massot

Muntaner, director de les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat i editor del Cançoner musical de Mallorca.

20.00h
Programa del Concert

Variacions sobre un tema original 
Sis cançons:

Enigma
Glossa
Amor, tinc por
Cançó de la sirena
Cirerer florit
Recobrament

Interpretat per JOANA LLABRÉS i el pianista 
JOAN MOLL, que han destacat per haver difós 
el patrimoni musical balear.  

Selecció discogràfica

Música de compositors balears. Editorial Moll Ona Digital, 1999.

Obra: Cançó de la sirena, (Canción Lírica Española). 
Albert Moraleda, 1999.

Obra: L'ai d'amor. Història de la música catalana, valenciana i
balear. Tritó Edicions, 1998.



Concert-homenatge a 

Lleonard Balada

Lleonard Balada és un dels compositors cata-

lans amb una producció més àmplia i amb més

projecció internacional estesa sobretot pels

Estats Units, on resideix des de 1956, des-

prés d’acabar la seva formació a la Juilliard

School amb mestres com Aaron Copland i on 

és catedràtic de composició de la Universitat

Carnegie-Mellon de Pittsburg. La seva obra

abasta tots els gèneres i es caracteritza per un

estil avantguardista d’empremta neoclàssica 

que combina elements abstractes i populars se-

guint la tècnica del collage. Inclou encàrrecs 

de grans solistes com Andrés Segovia, Gaspar

Cassadó o The American Brass Quintet, i obres

de gran magnitud com les seves òperes

Cristóbal Colón (1986), encàrrec del govern

espanyol per la celebració del descobriment

d’Amèrica i estrenada per Montserrat Caballé 

i Josep Carreras al Gran Teatre del Liceu, o

com la seva més recent Faust-bal (2007), 

amb llibret de Fernando Arrabal.



20.00h
Programa del Concert

Tres transparències d’un preludi de Bach (1976)
Adagi núm. 1 (2003) 
Contrastos (2004)
Spiritual (2006)

Interpretat pel violoncel·lista JOAN ANTONI PICH i el
pianista ÀLEX RAMÍREZ.  

26 de maig L’Entresòl de La Pedrera

19.00h
Intervindran: 

El comentari de la seva obra anirà a càrrec del crític
Jordi Maluquer i del musicòleg cordovès Juan

Francisco de Dios Hernández, autor d’una tesi
doctoral sobre l’obra de Balada.   

Selecció discogràfica

Hangman, Hangman!; The Town of Greed
Teatro de la Zarzuela, Madrid, 2007.

Simfonia núm.5 Americana. Prague Simfonietta. Naxos, 2006.

No res – Esborrany Fantasies. Naxos, 2005.

Guernica. Naxos, 2004.

Cello Concerto No. 2 / Concerto for Four Guitars / Celebració
Naxos, 2003.

Concert per a violí i orquestra. Naxos, 2000.
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Concert-homenatge a
Narcís Bonet 

A cavall entre París i Barcelona, la trajectòria

de Narcís Bonet està lligada al rastre que van

deixar grans figures de la música del segle XX

com Joan Massià, Eduard Toldrà, Nadia Bou-

langer i Igor Markevitx, amb qui va col·laborar

en l’edició de les nou simfonies de Beethoven

per a Editions Van de Velde. Va ser reconegut

com a pianista debutant al Palau de la Música

Catalana a tretze anys, i com a compositor amb

el Primer Premi del Conservatori Americà de

Fontainebleau i amb la medalla del Conserva-

tori Nacional de París. Ha estat director adjunt

de l’École Normale de Musique Paris, director

del Conservatori Americà de Fontainebleau,

succeint Boulanger, i professor del Conserva-

tori de París. També cal destacar la seva impor-

tant tasca en la promoció de la cultura cata-

lana, reconeguda amb la Creu de Sant Jordi 

per haver estat secretari d’Òmnium Cultural 

a París, i com a impulsor de l’Agrupació Dra-

màtica de Barcelona i president de la Casa 

de Catalunya de la capital francesa. La seva

música reflecteix una essència catalana que

s’expressa amb títols com La pell de brau, a

partir dels poemes de Salvador Espriu, o Vistes

al mar, inspirada en l’obra de Joan Maragall.



20.00h
Programa del Concert

Nocturns núm. 1 i 3 (1949-1953)
Danses llunyanes (1952)
Suite de Trufaldí (1956)
Quatre cançons de bressol populars catalanes 

(1962)
El cant dels ocells (2007)
Tres preludis en homenatge a Chopin (1998)
Tricorde (1990)
Vocalise sobre el Preludi en si menor de Bach (2006)
Vocalise sobre el Preludi en do diesi major de Bach 

(2006)
He mirat aquesta terra 

(1994, poesia de Salvador Espriu)

Interpretat per GRUP XXI i la soprano 
HELÈNE GIRAUDIER.

3 de novembre Auditori Caixa Catalunya 

19.00h
Intervindran: 

Ens glossaran l’obra i la figura de Narcís Bonet el
flautista i compositor nord-americà Peter Bacchus

i el compositor i director d’orquestra Salvador

Brotons.   

Selecció discogràfica

Ho sap tothom i és profecia. Columna Música, 2003.

Suite Emporitana. Careli Records, Ajuntament de Figueres, 2002.

A l'ombra del lledoner. RBA Perspectives, 2001.

Homenatge a Gaudí. PDI, 1993.

Obra : Diades d'amor, (Melodies). Maguelone, 1993.



Concert-homenatge a

Joaquín Nin-Culmell

Enguany se celebra el centenari del naixement

del compositor i pianista Joaquín Nin-Culmell,

un dels músics emblemàtics del patrimoni 

musical espanyol del segle XX. Fill del també

compositor, pianista i musicòleg de prestigi

internacional Joaquim Nin Castellanos i de la

soprano Rosa Culmell, i alhora germà de 

la cèlebre escriptora Anaïs Nin, Joaquín Nin-

Culmell és un dels creadors d’origen català 

més cosmopolites i universals. Va néixer a

Berlín, va residir a Brussel·les i a París. No obs-

tant va iniciar la seva formació a Barcelona, amb

Conxita Badia, a l’Acadèmia Granados, on 

donava classes la seva mare. Després es va

traslladar als Estats Units, fins que va marxar 

a París per estudiar a la Schola Cantorum, on 

va aprofundir la seva formació com a pianista. 

De retorn a Espanya, va visitar diverses vega-

des el mestre Manuel de Falla a Granada, de 

qui es va sentir el principal hereu creatiu. 

Nin-Culmell es va establir definitivament a

Califòrnia,on va ser catedràtic de Berkeley. 

No va deixar mai de visitar Catalunya, unit a

aquesta terra pels records d’infantesa i per 

la gran amistat amb altres compositors ca-

talans com Mompou o Montsalvatge.



20.00h
Programa del Concert

Tres impresiones
Tres homenajes (obra completa)
Tonadas
Sonata breve

Interpretat per la pianista MARIA LLUÏSA CANTOS, qui té
un profund coneixement de l’obra pianística de 
Joaquín Nin-Culmell, amb qui la va poder treballar 
directament per la seva gran amistat.  

3 de desembre Auditori Caixa Catalunya 

19.00h
Intervindran: 

Glossaran el record de Joaquín Nin-Culmell dues 
de les persones més properes a la seva vida: el seu
cosí Lluís Juste de Nin i el musicòleg i crític musical
Jorge de Persia, amb qui el va vincular una 
gran amistat.   

Selecció discogràfica

Spanish Piano Concertos. Columna Música, 2005.

Joaquín Nin et Joaquín Nin-Culmell. Obra coral i vocal
Columna Música, 2005.

J. Nin i J. Nin-Culmell. Concert per a violoncel i orquestra
Columna Música, 2004.

Obres per a veu i piano. Columna Música, 1999.



Concert-homenatge a

Cristóbal Halffter

Cristóbal Halffter és un dels compositors més

destacats de l’anomenada Generació del 51, la

qual intenta imposar una renovació musical

contra les dificultats de l’Espanya franquista.

Nebot d’altres dos destacats compositors es-

panyols, Ernesto i Rodolfo Halffter, va ser dei-

xeble de composició de Conrado del Campo 

al Conservatori de Madrid i, fora del seu país,

va estudiar amb Alexandre Tansman i André

Jolivet. Es va donar a conèixer amb la seva

obra Antífona Pascual el 1952, i l’any següent

el seu Concert per a piano li va valdre el Pre-

mi Nacional de Música. També va desenvolu-

par una important carrera com a director 

d’orquestra, com a titular de l’Orquestra

Manuel de Falla. La seva obra s’identifica amb

el rastre de Falla i de Turina, que utilitza el 

folklorisme com a base de la seva recerca

innovadora. La seva òpera Don Quijote, estre-

nada el 2000 al Teatro Real, va marcar una

altra fita en la seva trajectòria compositiva 

i es va representar també a Alemanya. I el

2003 el Festival de Salzburg va estrenar el 

seu Adagio en forma de rondó, encàrrec de 

la Filharmònica de Viena. 



20.00h
Programa del Concert

Cuarteto de cuerda número 2
Canciones Al-Andalus 
Cuarteto de cuerda número 7

Intèrprets a determinar.

11 de desembre Auditori Caixa Catalunya 

19.00h
Intervindran: 

La introducció a l’obra de Cristóbal Halffter anirà 
a càrrec del compositor Benet Casablancas i del
musicòleg Germán Gan Quesada, autor d’una tesi
doctoral sobre aquest compositor.     

Selecció discogràfica

Obras para orquesta. Musikproduction GMBH

25 años de música. Armando Records, 2003.

Prelude for Madrid'92, Daliniana,
Fantasy on a sonority of Handel HNH, 1999.

No queda más que el silencio. Audivis-Montaigne, 1998.

Concierto para violí y orquesta. Audivis-Montaigne, 1997.

Concierto para piano y orquesta. Audivis-Montaigne, 1996.
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