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Escoltar música, escoltar-la de debò, no només incrementa la nostra 
capacitat d'entendre el món, sinó també la nostra capacitat d'entendre'ns a 
nosaltres mateixos i de sentir-nos entesos. Coneixement i autoconeixement. 
La música satisfà un desig profundament humà: el d'entendre i sentir-se 
entès. Tothom que ha escoltat música realment reconeixerà la situació en 
què la música no només expressa alguna cosa sobre l'existència de la 
música en si sinó també sobre nosaltres, els que escoltem, perquè una peça 
musical pot expressar fragments del nostre propi món de sentiments i 
pensaments que potser no sempre podem expressar amb paraules. Aquest 
és un dels aspectes més meravellosos de la música, i una part del seu 
misteri: la manera en què els que escoltem ens podem convertir en part de la 
música, i la música en part de nosaltres.

Alicja Gescinska



Bernat Vivancos (1973 - )

Aeternam per a orquestra de cordes 

Johann Stamitz (1745 - 1801)

Simfonia en Re Major op.3 núm.2 

1. Presto 
2. Andantino 
3. Menuetto 
4. Prestissimo 

Jean Sibelius (1865 - 1957) 
Valse triste, op.44 núm.1 

Arvo Pärt (1935 - )

Fratres per a cordes, vent i percussió

programa



Hem esperat durant molt temps aquest 
concert. Ara estem a la sala, falten pocs 
minuts, els músics afinen els seus 
instruments, i penso encara en el treball 
que he deixat per venir aquí; em preparo 
per reprendre'l d'aquí una estona. 
Després, el director aixeca la batuta.  
La primera nota passa com una onada 
sobre l'aigua o en el fons de l'ànima.  
El temps ha desaparegut. Un altre temps, 
completament distint, acaba de néixer.

Jeanne Hersch





RETAULE DE SONS



Aeternam



BERNAT VIVANCOS 
Barcelona, 1973



La música espectral es basa principalment en el 
descobriment de la naturalesa del timbre, les seves 
estructures basades en els continguts harmònics y 
enharmònics del so, i en la descomposició de les ones 
amb l’objectiu de generar nous sons. (…) Ho concretaré 
millor. Treballo amb les estructures de timbre, en el 
treball harmònic del so i en la modalitat; (…) Aquesta 
barreja de l’horitzontalitat de la música modal que es 
combina amb la verticalitat de la música espectral és 
fascinant. Podríem dir que el mode fa referència el que 
és local i l’espectre sonor a l’universal. Barrejar el que 
és local amb la llei física de l’universal és una amalgama 
sonora que em sedueix profundament.

Bernat Vivancos



PAU / LLUM / LENTITUD / FRED / CALMA / VERD  BLAU / 
AURA / PURESA /  ESPIRITUALITAT / ASCENSIÓ / ÈXTASI / 
INTROSPECCIÓ / TRANSCENDÈNCIA /  EQUILIBRI / 
SILENCI / RELAXAT I EXTRANY A LA VEGADA / HARMONIA / 
QUIETUD /TRANQUIL·LITAT / SENSE LÍMITS /  OBERTA / 
HIVERN / LA IMMENSITAT DE LES MUNTANYES / …

Caravaggio, Maddalena in estasi



Simfonia en Re Major



La meva ànima és una orquestra oculta; no 
sé quins instruments sonen i dissonen, 
cordes i arpes, timbals i tambors, dins meu. 
Només em conec com una simfonia.

Fernando Pessoa



CARL PHILIPP STAMITZ 
Manheimm, 1745 - Jena, 1801



FÀRRIA / FESTIVITAT / 
ENERGIA / BALL REIAL /JOC / 
ALEGRIA / SOLEMNITAT / 
VERD CLAR / TRIOMF / 
DIVERSITAT / PLENITUD / 
JOIA / PRESTIGI / FELICITAT / 
SUMPTUOSITAT / OSTENTACIÓ 
/ DANSA / GLÒRIA / 
VIVACITAT / ESTIU / JUGANER / 
VIU / MAJESTUÓS / ENÈRGIC / 
VITALITAT / OPTIMISME / 
ESPERANÇA / ELEGÀNCIA / …

Escola francesa, A Bal Pare during the Carnival



Valse Triste



La música comença allà on 
acaben les possibilitats del 
llenguatge.

Jean Sibelius



JEAN SIBELIUS 
Hämeenlinna, 1865 - Järvenpää, 1957



PLUJA / INTIMITAT / EUFÒRIA / 
PASSIÓ /GAUDIMENT SENSE 
ESPERANÇA / LILA VERMELL FOSC 
/ MOVIMENT / DANSA / BRISA / 
VOLATILITAT /DEVOCIÓ / AMPLITUD 
/ FLUÏDESA / ENIGMA / MISTERI / 
INTIMISME / SERENITAT / PAU /
NATURAL / IMAGINARI / CAOS /
ENTUSIASME QUAN SURT EL SOL 
EN L'HORITZÓ DE L’OCEÀ /…

J.M.W. Turner, The Slave Ship 



Fratres



ARVO PÄRT 
Paide, 1935



No he de dir res (...) La música diu 
el que necessito dir. I és perillós 
dir res, perquè si ja ho de dit amb 
paraules, potser no em quedaria 
res per a la meva música.

Arvo Pärt



QUIETUD / TENSIÓ /
MISTERI / LA LLUM DEL 
FINAL DEL TÚNEL / 
INCERTESA / ALTURA / 
VERMELL / ESPAI / 
CONTINUÏTAT / REPETICIÓ / 
TRANQUIL·LITAT / 
SOLITUD / MALENCONIA /
CELESTIAL / INGRAVIDESA / 
LENTITUD / PASSIVITAT / 
REFLEXIÓ / …

A Derain, L’Estaque, route tournante





Totes les coses importants de la vida són senzilles.

Arvo Pärt
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