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Serguei Prokofiev, allunyant-se de la Revolució russa de 1917, va arribar als Estats Units al 

setembre de 1918. Allà va compondre l’Obertura sobre temes jueus fruit d’un encàrrec d’un 

grup de música de compatriotes russos, format per sis instrumentistes —quartet de corda, 

clarinet i piano—, una formació ben poc habitual en la música clàssica, però prou comú per 

interpretar música yiddish, música tradicional jueva, que era el repertori propi del grup. Li van 

donar una llibreta amb diversos temes populars jueus i, segons va assegurar ell mateix, en una 

sola nit, jugant davant del piano amb els diferents temes, va plantejar l’obra ràpidament. 

Xavier Gols, pianista i compositor de La Canonja, va formar part de l’equip d’investigadors que 

recorrien Catalunya per documentar cançons populars per a L’Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya. A l’estiu de 1932, Gols va dur a terme una missió de recerca per les terres del 

Montsant: va recollir dotzenes i dotzenes de cançons a Albarca, Ulldemolins, Margalef, La 

Bisbal de Falset, Cabacés i Poboleda. Els Tres preludis rurals són tres petites obres per a piano i 

orquestra de corda acabats a l’agost de 1937 i inspirats en tonades recollides durant aquella 

recerca. Van ser estrenats pòstumament al concert d’homenatge que Ràdio Associació de 

Catalunya li va dedicar el 17 d’abril de 1938 —l’autor havia mort d’una peritonitis poc abans—, 

amb el pianista Josep Climent i l’Orquestra de Cambra de Barcelona sota la direcció de Baltasar 

Samper. 

L’any 1944, la ballarina Martha Graham va encarregar a Aaron Copland la composició d’un 

ballet i li va donar un argument ben senzill: ens situem a l’inici del segle XIX, l’època dels 

pioners nord-americans; un noi i una noia, joves i a punt de casar-se, construeixen una granja 

als turons de Pennsylvania; alguns personatges del seu veïnat els avisen que la vida allà és molt 

dura; d’altres els animen a tirar endavant amb el projecte; finalment, tots celebren l’arribada 

de la primavera. Es va estrenar el 30 d’octubre de 1944 a la Biblioteca del Congrés dels Estats 

Units, a Washington, i l’any següent va ser guardonat amb el Premi Pulitzer. Appalachian 

Spring és una obra gran, intensa, colorista, amb moments trepidants i moments intimistes. El 

mateix autor deixava molt clar que, més que inspirar-se en els paisatges que ens evoca la 

cordillera dels Apalatxes, havia volgut explicar amb música la vida del poble nord-americà en 

l’època dels pioners. 

 

David Puertas Esteve 
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ORQUESTRA CAMERATA XXI  
Dani Espasa, piano i direcció 
 
 
I  
 
 
Obertura sobre temes jueus              Sergéi Prokófiev (1891-1953) 
 
Tres preludis rurals                            Xavier Gols (1902-1938)   

I. Ara ve lo mes de març. Modéré 
II. Cancó de llaurar. Très calme 
III. Gracieux, sans presser 

 

II 

Appalachian Spring                           Aaron Copland (1900-1990) 

 Molt lent 
 Allegro 
 Moderato 
 Bastant ràpid 
 Allegro Súbito 
 Molt lent 
 Calm 
 Moderato 
 
 
 

 



ORQUESTRA CAMERATA XXI 

L’Orquestra Simfònica CAMERATA XXI, orquestra resident a l’Auditori Pau Casals del Vendrell i 

l’orquestra del Festival Internacional de Música Pau Casals, va ser fundada l’any 2003. Des d’aleshores 

han col·laborat amb l’orquestra directors i solistes de reconegut prestigi internacional guanyant-se 

ràpidament el reconeixement i l’estima del públic.  

El juny de 2009 l’orquestra va realitzar una gira pel Japó, actuant, entre d’altres sales, a l’Òpera de 

Tòquio i a la Symphony Hall d’Osaka. L’any següent participa al Festival Internacional de Música de 

Toledo.  

El 2013 ha estat presentat el CD enregistrat a l’Auditori “Josep Carreras” de Vila-seca, amb la 

participació de l’orquestra juntament amb la pianista Ingrid Fuzjko Hemming, amb qui ha realitzat una 

nova gira pel Japó durant el mes de març de 2013.  

DANI ESPASA, piano i director 

Nascut a la Canonja, va estudiar piano als Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i arquitectura a l'UPC 

de Barcelona. Ha treballat com a compositor, pianista i director musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i 

TVE). A més de ser productor i compositor de diversos discs de Lídia Pujol, també és director musical, 

pianista i acordionista de la cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l'ensemble de música 

contemporània Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano dels compositors Joan Albert 

Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de l'Orquestra Simfònica 

de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, 

Harmonia Mundi i BIS Records. 

Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts d'Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 

és director de l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí. 

Actualment és professor d'Improvisació i de Música de cambra a l'Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC) 


