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PROGRAMA:

L. SPOHR (1784-1859) 
 · Fantasia, op. 35

C. SAINT-SAËNS (1835-1921)
 · Fantaisie, op. 95

G. FAURÉ (1845-1924) 
 · Impromptu, op. 86

A. HASSELMANS (1845-1912)
 · La Source, op. 44

C. DEBUSSY (1862-1918)
 · Deux arabesques
             Anadantino con moto
             Allegretto scherzando

G. PIERNÉ (1863-1937) 
 · Impromptu-Caprice, op. 9

  

20.30 h  
Guia musical
a càrrec 
d’Òscar Bonany

Divendres 21 de juliol. 21h / Museu d’Art

JOSÉ ANTONIO
DOMENÉ arpa

CONCERT ENREGISTRAT PER:



Marc Busquets Figuerola, crític musical de la Revista Musical Catalana

 

Gairebé des dels inicis de la nostra civilització han existit instruments de corda 
pinçada similars a l’arpa que tocarà avui José Antonio Domené: en alguns murals 
egipcis ja es van immortalitzar aquests instruments; la mitologia grega representa 
al déu de les Arts, Apol·lo, amb la lira; els celtes la van fer seva i va esdevenir un 
símbol i durant l’època medieval estigué molt de moda. No obstant això, l’arpa 
contemporània de 47 cordes, és una invenció –o més ben dit una evolució— feta 
per Sébastien Érard a principis del segle xix i gràcies a la qual es poden realitzar 
els diferents colors musicals que relacionem ja de forma natural amb l’instrument. 

Tan diferent del so del piano, de tecla percudida a través d’un sistema de martells, 
l’arpa causà furor durant el segle xix ja que aquest so eteri encaixava bé amb el 
Romanticisme imperant. Aquest misteri intrínsec al seu so —sovint considerat 
celestial— va fer que fos el vehicle ideal per expressar la nocturnitat, la natura o 
la bogeria, i tots aquests conceptes precisament són els que estan magistralment 
recollits en el solo d’arpa de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. El ballet 
blanc i la presència d’aquest instrument –per exemple a El llac dels cignes o a 
Giselle— foren els que van consolidar l’arpa com a instrument exacerbadament 
romàntic, però van ser els compositors francesos de mitjans i finals del segle xix 
els qui la van dotar d’una gran sofisticació (Fauré, Saint-Saëns o Debussy, entre 
d’altres).

La fascinació
per l’arpa
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Precisament en aquest repertori francès és en el qual se centra Domené avui, 
en un programa pel qual és necessari un gran domini tècnic de l’instrument i un 
punt de bravura que aquest jove artista sens dubte té. Nascut a Múrcia i format 
a Londres, aquest intèrpret, un dels més prometedors en l’àmbit nacional, aborda 
amb la mateixa desimboltura el repertori simfònic, l’acompanyament de la veu  –
en els poc divulgats Lieder amb arpa— o el recital en solitari, com el que ofereix 
a Nits de Clàssica. 

Començant pel poc freqüent Louis Spohr (1784-1859), compositor famós en la 
seva època i a qui la posteritat li ha assignat un lloc menor, seguint amb Camille 
Saint-Saëns (1835-1921) i la seva elegància postromàntica tan ben reflectida en 
aquesta Fantaisie Op. 95 (1893), a la qual segueix l’Impromptu (1904) de Gabriel 
Fauré (1845-1924) d’una bellesa difícilment superable. Alphonse Hasselmans 
(1845-1912) fou professor d’arpa del Consevartori d’Estrasburg i de la seva 
producció, més academicista que la de Fauré, en destaca la composició La 
source (1898). A més de néixer el mateix any que Fauré, la filla de Hasselmans, 
Marguerite, fou amant del primer fins a la seva mort. L’impressionisme oriental de 
les Deux arabesques de Claude Debussy (1862-1918) es potencia en aquesta 
versió per a arpa, més etèria que l’original per a piano. El concert acaba amb 
l’Impromptu-caprice Op.9 (1900) de Gabriel Pierné (1863-1937) que recull amb 
sofisticació el modernisme del tombant de segle.



JOSÉ ANTONIO 
DOMENÉ

José Antonio Domené és un dels 
arpistes espanyols més prominents 
de la seva generació. Es va graduar a 
la Royal College of Music de Londres, 
sota la direcció de Ieuan Jones. Ha estat 
guanyador del Concurs Internacional 
de la UFAM  (França) i del concurs 
permanent de Joventuts Musicals. 
Ha col·laborat amb les orquestres 
espanyoles més destacades i també 
amb orquestres internacionals,  i ha 
tocat sota la direcció de mestres 
com Davis, Luisotti, Pons, Ros Marbà, 
Halffter, König, Noseda o Válek.

Participa habitualment amb l’Orquestra 
Simfònica del Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, així com amb l’Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears “Ciutat 
de Palma”.

Domené és l’autor del llibre El Arpa en 
la Antigua Grecia en Edicions ARLU. 
És membre fundador de l’Associació 
Espanyola d’Arpistes (AEDA). Ha 
recorregut Espanya en diverses gires 
de concerts i ha tocat en les sales més 
importants. L’any 2009 va fer el seu 
debut al Cadogan Hall, a Londres, i el 
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juliol del 2010 va debutar com a solista 
al Wigmore Hall. 

Els seus propers compromisos el 
portaran per diferents ciutat espanyoles 
amb recitals i concerts d’arpa, així com 
també a Itàlia, on oferirà concerts i 
classes magistrals. 



... l’arpa té algunes cordes de colors?
L’arpa clàssica, la que acostumem a veure 
en les sales de concert, en les orquestres 
simfòniques, que és també la que senti-
rem en el recital d’avui, té normalment 47 
cordes. Algunes d’aquestes cordes són de 
colors per a poder facilitar a l’intèrpret que 
pugui distingir determinades notes, com a 
referència visual. Les cordes de do són to-
tes sempre de color vermell, mentre les de 
fa, són blaves. 

... José Antonio Domené de petit volia 
estudiar violí?
L’arpista murcià ho explicava en una en-
trevista que es pot trobar al web de Jo-
ventuts Musicals de Blanes. “Recordo que 
des de ben petit volia estudiar el violí. Però, 
abans de fer l’elecció de l’instrument, (...) a 
la meva mare se li acudí la idea d’anar a vi-
sitar les diferents classes a fi que veiés en 
directe els instruments. Quan vaig entrar 
a la classe d’arpa i vaig veure la profes-
sora dreta afinant l’instrument (encara tinc 
aquella imatge gravada), em vaig oblidar 
de tota la resta. Si hagués de tornar a co-
mençar, elegiria el mateix”. 

... l’interessen molt els instruments de 
corda a l’Antiga Grècia? 
Fins al punt d’escriure un llibre, El arpa 
en la Antigua Grecia. Aquest volum, d’un 
centenar de pàgines, va començar com un 
treball d’institut. Domené va anar recopi-
lant molta informació sobre els cordòfons 
grecs —un tema sobre el qual hi ha molt 

poc escrit en castellà— i va acabar do-
nant-li forma. “El meu llibre intenta recons-
truir la nomenclatura, l’estètica i l’aparició 
dels diferents instruments de corda en 
la literatura i la iconografia gregues”, diu 
l’arpista. María Rosa Calvo-Manzano, cate-
dràtica del Conservatori Superior de Músi-
ca de Madrid, es va oferir a revisar el text, 
que finalment va publicar Arlu Ediciones.

... existeix una Associació Catalana 
d’Arpistes?
Va ser creada l’any 1989 per Rosa Balcells 
i deu deixebles seves. El seu objectiu és 
“procurar la màxima difusió de l’arpa i de 
la música escrita per a aquest instrument, 
alhora que manté la voluntat de recolzar 
la formació dels joves arpistes”. Al llarg 
de l’any organitzen cursos, classes magis-
trals, concerts i trobades per acostar l’ar-
pa a tothom. A Espanya també hi ha una 
associació similar, l’Asociación Española 
de Arpistas, que es va crear el 2013, i de 
la qual José Antonio Domené és membre 
fundador. 

... Harpo Marx, el mut dels germans 
Marx, devia el seu nom a l’arpa?
Era el nom artístic, que derivava de harp, 
arpa en anglès. El nom de naixement va 
ser Adolph, que posteriorment va canviar 
per Arthur. A més, en realitat no era mut, 
no tenia cap problema amb la parla. Sem-
pre l’associem a l’arpa, un instrument que 
va aprendre a tocar de manera autodidac-
ta.

Sabies que...? Pere Andreu Jariod, divulgador musical
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WEB DE JOSÉ 
ANTONIO DOMENÉ
joseantoniodomene.
com

YOUTUBE DE JOSÉ 
ANTONIO DOMENÉ
bit.ly/2sYZOqs

FACEBOOK DE JOSÉ 
ANTONIO DOMENÉ
www.facebook.com/
joseantonio.domene

TWITTER DE JOSÉ 
ANTONIO DOMENÉ
twitter.com/
joseantdomene

INSTAGRAM DE JOSÉ 
ANTONIO DOMENÉ
www.instagram.com/
joseantoniodomene

El arpa en la Antigua 
Grecia
José Antonio Domené
103 pàgines
ARLU EDICIONES 
(2008)

Web de l’Associació 
Catalana d’Arpistes
acarpistes.blogspot.
com

Web de l’Asociación 
Española de Arpistas
www.
asociaciondearpistas.
org

Recomanacions Pere Andreu Jariod



Propers concerts

JOSE OrquESTrA 
DE LES COMArquES 
gIrONINES
ArNAu rOvIrA VIOLONCEL

MIquEL OrTEgA D I rECTOr

Diumenge 23 de juliol. 19 h. Auditori de Girona
Preu emocional:  (Entrada l l iure)

NITSDECLASSICA
festival


