
LA PESTA DE ROBERT GERHARD

Divendres, 2 d’abril de 2021 a les 17.00 h
Auditori Municipal

AUDICIÓ COMENTADA

Edmon Colomer, conferenciant

Edmon Colomer, director d’orquestra i comissari de “Robert Gerhard 2020-2021”, ens parla 
de La pesta, una de les obres cabdals de Gerhard, que el mateix Colomer va enregistrar l’any 
1996. Basada en la novel·la homònima de Camus, La pesta és metàfora sobre la fragilitat de 
l’existència humana davant l’amenaça de qualsevol esdeveniment o ideologia extrems. No es 
tracta tan d’una cantata, en el sentit estrictament genèric, com d’un melodrama, combinació 
de parla i música amb la qual diversos compositors van experimentar des del segle XVIII. Un 
narrador i un cor, concebuts des de la més estricta interdependència amb l’orquestra, repre-
senten el paisatge espiritual de la calamitat. Sens dubte, constitueix una reflexió molt adient 
pels nostres temps.

Gerhard fou un admirador dels escrits de Camus. Abans La pesta havia escrit música incidental 
per a les produccions radiofòniques de L’étranger (1954) i Calígula (1961). 

L’audició està il·lustrada amb fragments de l’enregistrament que Colomer va dirigir al capda-
vant de la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España) i el BBC Symphony Chorus de Londres, 
amb Michael Lonsdale com a narrador. El CD el publicà la discogràfica Audivis Mointagne 
(MO782101).
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Edmon Colomer
Entre 1997 i 2013 Edmon Colomer ha estat titular de les orquestres Simfònica de Balears i 
Simfònica del Vallès a Catalunya, Orquestra Filharmònica de Màlaga a Espanya, Orchestre 
de Picardie a França, Daejeon Philharmonic a Corea del Sud, i principal director convidat de 
l’Eastern Music Festival als Estats Units d’Amèrica.

Convençut del component educatiu i social de la música sovint ha vinculat la seva activitat 
professional a l’educació. Al 1983 va crear la Jove Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE) 
i al 2002 el Ministeri de Cultura francès el va nomenar “Chevalier dans l’ordre des palmes 
académiques”.

Amb les orquestres Jove Orquestra Nacional d’Espanya, Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya, English Chamber Orchestra, London Sinfonietta, Orchestre de Picardie i els cors 
Radio France i BBC enregistra per a la ràdio i la televisió d’Europa, d’Amèrica del Nord i del 
Sud, d’Austràlia, de Corea del Sud i del Japó i també per als segells discogràfics 
Auvidis-Naïve, Assai, Harmonia Mundi, Calliope, Triton, Naxos, Ensayo, Virgin i Philips.

Atlántida i El amor brujo de Falla, La Pesta de Gerhard, Concert per orgue i Sinfonietta de 
Poulenc i les produccions audiovisuals de Trencanous de Txaikovski/Béjart i El Concierto de 
Aranjuez amb Paco de Lucía es consideren avui versions de referència en un catàleg que tam-
bé inclou obres de Beethoven, Schumann, Fauré, Ginastera, Guinjoan, Honegger, Milhaud, Weill, 
Bernstein, Balada, Nillni i Lavista.

Macbeth, Wozzeck, Don Giovanni, Ariadne auf Naxos, Don Pasquale, Atlàntida, Picasso et la 
Danse o Cascanueces/Béjart destaquen entre les seves produccions d’òpera i ballet més 
importants a Europa i els Estats Units d’Amèrica. Al 2014 dirigeix noves produccions de La 
Cenerentola de Rossini a l’Òpera de Toulon i de Il Prigionero de Dallapiccola i Suor Angelica de 
Puccini al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.


