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PROGRAMA

TRES CANÇONS DE L’ACÀDIA  Moisès Bertran (*1967)
Mes oiseaux de mer
Toi tu es mon pays

Ton secret est ouvert

MINIATURES
SET PECES CARACTERÍSTIQUES PER A ORQUESTRA DE CORDA 

Joan Manén (1883-1971)
Pensant en els clàssics
Dansa d’altres temps

Breçolada
Wateau
Copla

Romança (1905-1947)
Fuga del Docte Rebel

CANÇONER DE PEDRELL  Robert Gerhard (1896-1970)
Sa ximbomba   (Mallorca)

La mal maridada   (Catalunya)
Laieta   (Catalunya)
Soledad   (Astúries)

Muera yo...   (Astúries)
Farruquiño   (Galícia)

Alalá   (Galícia)
Corrandes  (València)

Moisès Bertran Joan Manén Robert Gerhard

Roger Padullés, tenor
Inicià la seva formació a l’Escolania de Montserrat i continuà els seus estudis a Cambrils.
 
Com a solista, i atret pel Lied alemany, es traslladà a Freiburg im Breisgau (Alemanya) becat 
per la Generalitat de Catalunya amb R. Pinheiro. L’any 2009 guanyà el Segon premi al Concurs 
Internacional Francesc Viñas, així com el premi Plácido Domingo.
 
Després del seu pas per Freiburg, completà la formació operística al teatre d’Estrasburg 
(França) i inicià una carrera que l’ha dut a cantar, entre altres, al Gran Teatre del Liceu de Bar-
celona, el Teatro Municipal de Santiago de Chile, a l’Opéra National du Rhin, al Concertgebouw 
d’Amsterdam, al Teatro Real de Madrid, Capitole de Toulouse o al Palau de les Arts de València, 
on ha estat dirigit per batutes com Zubin Mehta o per directors d’escena com Peter Brook o 
Christoph Marthaler.
 
Paral·lelament actua també en concerts de Lied i Oratori en sales com el Capitole de Toulouse, 
l’Opéra National du Rhin a Estrasburg o al Rosenblatt Recital Series de Londres.
 
Els anys 2015, 2017, 2018 i 2019 ha rebut el Premi Enderrock al millor disc de clàssica de 
l‘any per “Mompou songs”, “Tossudament Llach” i “Cançó d’amor i de guerra” i “Llull”, respec-
tivament.
 
També ha escrit i dirigit escènicament alguns dels seus últims espectacles com “Händel. Eclip-
si total”, “Emili Vendrell, la veu del poble” i “Dones d’òpera”.

Orquestra Simfònica Julià Carbonell
L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida - OJC, promoguda per la Fundació 
Julià Carbonell, va néixer l’any 2002 amb l’impuls de la Diputació de Lleida i la Paeria de Lleida 
com a eina cultural al servei de tot el territori i amb l’objectiu de facilitar l’accés a la música 
simfònica i de cambra a tots els ciutadans sense excepció.

Així doncs l’Orquestra, sense deixar mai de banda un gran rigor i exigència artística, s’ha des-
plaçat des dels seus inicis de manera habitual per tots els indrets del territori amb la finalitat 
d’acostar la seva programació de concerts a tothom de manera continuada. Escoles, hospitals, 
casals de gent gran i presons, per citar alguns exemples, han estat també destinataris de 
les seves activitats, tot trencant barreres i limitacions en el camí de fer de la música un dret 
accessible a tota la ciutadania.

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida - OJC és l’orquestra titular de 
l’Auditori Enric Granados i del Teatre de la Llotja de Lleida. Així mateix té una programació 
estable a l’Auditori AXA- Illa Diagonal de Barcelona. Avui, gràcies a l’esforç de molts, l’Orques-
tra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida és una realitat viva i activa que ha assolit 
èxits notables i sòlids tot fent-se un lloc rellevant dins de la vida musical del nostre país. Alfons 
Reverté Casas n’és el seu director titular i artístic.

Alfons Reverté, director
Nascut a Barcelona, en el si d’una família de músics, es titulà al Conservatori Superior Muni-
cipal de Música de Barcelona en les especialitats de Clarinet, Solfeig, Harmonia, Composició, 
Instrumentació i Direcció d’Orquestra. Paral·lelament, cursà estudis de Dret a la Universitat de 
Barcelona i amplià els estudis de Direcció d’Orquestra a Anglaterra.

Com a clarinetista és membre de l´Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya – 
OBC des de l’any 1986 així com també de diversos grups de cambra.

Ha dirigit a l’Estat, entre d’altres, l’OBC, l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, l’Orquesta 
Sinfónica de Tenerife, l’Orquesta Sinfónica de La Coruña, l’Orquestra Simfònica de les Balears, 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’Orquesta Sinfónica Pablo Sarasate de Pamplona, la Ban-
da Municipal de Barcelona. L’any 1999 fou nomenat Director Assistent de l’OBC, càrrec que 
desenvolupà fins a l’any 2002, any en què fou nomenat Director Titular i Artístic de l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC.

Fruit d’una primera gira convidat per diverses orquestres argentines i rebuda amb gran èxit de 
crítica, ha estat novament convidat per a dirigir l’Orquestra Simfònica de San Juan. També ha 
dirigit recentment l’Orquestra del Mittelsächsisches Theater de Freiberg (Alemanya) així com 
la Capella Gedanensis de Gdansk (Polònia), l’Orquestra Simfònica d’Uppsala (Suècia) i la de la 
Ràdio de Sòfia (Bulgària).

El concert inaugural de l’onzena edició del Festival de Pasqua de Cervera s’emmarca plena-
ment en les commemoracions del 125è aniversari del naixement de Robert Gerhard i del 50è 
aniversari de la mort de Joan Manén, a les quals el Festival s’hi adhereix com a mostra de la 
voluntat de reivindicar les nostres figures més universals.

Obriran el concert les Tres cançons de l’Acàdia del pianista i compositor Moisès Bertran, 
nascut a Mataró i establert actualment a Bogotà. És autor d’un extens catàleg de més de cent 
títols, entre elles la seva primera òpera El último día de Francisco Pizarro (estrenada el 2017) 
a més obres simfòniques, de cambra i corals. L’any 1996, recentment acabats els estudis de 
doctorat als Estats Units, Bertran rebé la sol·licitud d’escriure un cicle de cançons sobre textos 
del polifacètic Leonard Forest. Director de cinema, assagista i poeta, Forest resideix a la regió 
quebequesa de l’Acàdia i és allí on va escriure els poemes que avui sentirem musicats. L’obra 
s’estrenà el 1997 a Girona.

Les fites aconseguides per Joan Manén al llarg de la seva vida com a violinista i compositor 
són impressionants. Després d’una gira com a solista per Amèrica del Sud als 9 anys i el 
seu debut al Carnegie Hall de Nova York als 14, Manén fou aclamat per tota Europa com un 
dels millors violinistes del moment, treballant amb els directors d’orquestra llegendaris com 
Felix Weingartner, Willem Mengelberg, Bruno Walter o Clemens Krauss. A més, fou el primer 
violinista a enregistrar els concerts de Beethoven, Mendelssohn i Bruch. L’admirada tècnica 
de Manén, que no podem enquadrar en cap escola violinística en concret, fou fruit d’un talent 
innat extraordinari, bastida per ell mateix, ja que mai seguí els estudis en cap conservatori.

El mateix podem dir de la seva faceta de compositor: és un cas gairebé únic de formació autodi-
dacta i totalment intuïtiva. En el seu catàleg hi trobem una extensa obra que inclou cinc òperes, 
dues sarsueles, dos ballets, dues simfonies, obres orquestrals, concerts per a violí, piano i oboè, 
música de cambra, cançons per a veu i piano, música coral i música per a cobla. En els set mo-
viments de les Miniatures per a orquestra de corda, hi podrem apreciar el seu estil post-romàn-
tic, harmònicament exuberant però també càlid i íntim. L’obra fou publicada el 1948.

Robert Gerhard està considerat el compositor català més important del segle XX. En ell hi con-
flueixen dues estètiques musicals que, en principi, podrien semblar oposades: per una banda, 
és una de les darreres baules de la línia nacionalista que formen Albéniz, Granados, Pedrell i 
Falla. Per l’altra, sempre es mostrà obert a les tendències més avançades i modernes de la 
seva època (fou deixeble d’Arnold Schönberg i adoptà el dodecafonisme; feu incursions en la 
música serial, aleatòria, concreta i electrònica). D’aquesta confluència en sorgeix una obra amb 
un llenguatge d’una forta personalitat que s’expressa amb veu pròpia dins el segle XX. N’és 
una excel·lent mostra el Cançoner de Pedrell (1941) on Gerhard, ja exiliat a Cambridge, escull 
vuit cançons populars recollides pel seu mestre i les instrumenta i harmonitza, destil·lant-ne 
l’essència i passant-les pel sedàs del seu propi estil.
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