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PART I
Museu d’Art 

PROGRAMA 

F. CAvAllI (1602-1676):
       · ‘lucidissima face’, ària de l’òpera La Calisto  
  
  
A. CesTI (1623-1669): 
       · ‘Intorno all’idol mio’, ària de l’òpera L’Orontea
 

H. PuRCell (1659-1695)
       · Let me weep  
       · O Solitude
  

G.F. sAnCes (1600-1679):
        · ‘Accenti Queruli’, aria sopra la Ciaccona

B. FeRRARI (1603-1681)
        · ‘Amanti io vi so dire’, aria sopra la Ciaccona

Albert Galceran, periodista.

 
Sense cap mena de dubte la de Xavier Sabata és una de les veus més 
interessants pel que fa a la música antiga, i un artista excepcional pel seu interès 
en la interpretació, que va molt més enllà del virtuosisme del repertori per vestir-
lo amb ànima. Escoltar Sabata és sinònim de presenciar un cant d’emissió 
delicada, respiració de vertigen i, el que és més important, una garantia de 
coherència interpretativa. Atesa la seva experiència com a actor, Sabata sap fer 
dels personatges que interpreta tota una creació, perfectament maridada amb la 
musicalitat de la composició.

La delicadesa dels compositors 
del Barroc

NITSDeCLASSICA
festival

Per a aquesta nit al Festival Nits de Clàssica s’han escollit tres espais i tres 
repertoris; per tant, en una sola nit podran gaudir de tres recitals diferents, però 
amb un mateix intèrpret. A la primera part, al Museu d’Art de Girona, els escollits 
són compositors del barroc, període àmpliament representat al museu amb una 
col·lecció d’obres diverses, de les quals en destaquen el retaule de Sant Sebastià 
i l’escena del martiri, obra de Josep Tramulles; o les col·leccions de ceràmica.

En aquest context, Sabata cantarà quatre delicades peces. La primera és 
“Lucidissima face” del segon acte de l’òpera La Calisto (Venècia, 1651) de 
Francesco Cavalli. Interpreta el personatge d’Endimione que evoca la bellesa de 
la lluna, la qual reflecteix la imatge de la seva estimada Diana. 
En aquest sentit, el cant és melangiós i tendre, el d’un enamorat a la llum de la 
lluna.

Tot seguit, serà el torn per a l’òpera L’Orontea (Innsbruck, 1656) d’Antonio Cesti 
i per a l’ària “Intorno all’idol mio”, interpretada pel personatge que dóna nom a 
l’obra, Orontea —Reina d’Egipte—, a l’acte segon. La reina, que inicialment rebutja 
l’amor, confessa en aquesta escena el seu enamorament i reclama al vent que 
besi al seu adorat Alidoro. Orontea es mostra feble davant un sentiment que mai 
abans no havia viscut en la seva pell i del que presumia ser-ne immune.

Henry Purcell, considerat un dels més grans compositors anglesos de tots els 
temps, farà acte de presència amb una peça instrumental Let me weep, per donar 
pas a una de les seves cançons més valorades, O Solitude (1684-85). Un cant 
nocturn a la celebració de la solitud, un text de la poeta Katherine Philips carregat 
de nostàlgia i d’evocació a la bellesa de la natura.

Aquesta primera part acabarà amb “Amanti io vi so dire”, ària sobre la xacona, en 
què Sabata haurà de desplegar tota la paleta de colors de la seva veu i mostrar la 
seva habilitat amb les agilitats.

Una primera part que no farà res més que obrir la gana per als dos plats que la 
segueixen.



Aleix Palau, periodista musical.

Michael Nyman i Philip Glass han definit l’escena musical internacional dels darrers 
quaranta anys. L’esperit obert i creatiu de Nyman, sempre melòdic i amable, va més 
enllà de les múltiples bandes sonores que han reforçat la seva carrera. Creador 
d’òpera, música simfònica, concerts i obres de cambra, en la seva producció també 
hi ha espai per a la cançó. I’m an unusual thing recorda les paraules que Mozart pro-
nuncià dies abans de la seva mort per desenvolupar tot un discurs sobre l’existència 
i el sentit de l’ésser humà. D’aquest pensament gairebé existencialista beu el 
minimalisme de Philip Glass. El compositor de Baltimore ha fet de la seva música 
un mantra tan atractiu com pertorbador i, com Nyman, l’ha sabut aplicar a diversos 
formats. Però segurament és en el piano on Glass plasma amb més claredat la seva 
concepció musical. L’Étude Núm. 9 n’és una mostra ben representativa. 

D’una generació anterior, Manos Hadjidakis és certament el compositor hel·lè amb 
més influència del segle passat. Abanderat del moviment éntekhno, corrent basat 
en les melodies i els ritmes folklòrics grecs, en la cançó S’agapo (T’estimo) i a la 
Ionian Suit trobem dos exquisits representants d’aquest refinat tradicionalisme. 

Però serà en la darrera obra quan arribarem al clímax d’aquesta segona part. Hans 
Thomalla va escriure el paper de Kaspar Hauser, el nen salvatge de Nuremberg, pen-
sant en Xavier Sabata, que l’estrenà a Freiburg amb gran èxit l’any 2016. D’aquesta 
manera, el cantant d’Avià vincula la música del segle xx amb l’actual, i traça llaços 
amb un compositor de la seva generació. 

Estem davant d’una declaració d’intencions, un programa que trenca motlles i 
reafirma el vessant més creatiu de Sabata. Una selecció que demostra que els 
contratenors tenen vida més enllà del barroc.  

Més enllà del barroc
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PART II
ClAustre de lA CAtedrAl

PROGRAMA 

MICHAel nyMAn (1944):  
       · I’m an unusual thing  
 

MAnOs HATzIdAkIs (1925-1994)
       · Ionian Suit. Op. 7 IV (piano sol) 
       · S’agapo / Σ’αγαπώ (t’estimo)

PHIlIP GlAss (1937):  
       · Étude núm. 9  (piano sol) 
  
  
HAns THOMAllA (1975): 
       · “kaspar Hausers Traum”, ària de l’opera Kaspar Hauser (2014)
  



PART III
ClAustre de sAnt Pere de GAlliGAnts

PROGRAMA 

G. BOnOnCInI (1670-1747)
       · Già la stagion d’amore, cantata
       · Già la stagion d’amore, recitatiu 
       · Vaghe rose, ària 
       · Pastorella gentile, recitatiu 
       · Occhi vezzosi, ària 

 G. F. HAndel (1685-1759)
       · ‘lascia ch’io pianga’, ària de Rinaldo 
       · ‘senti bell’idol mio’, ària de l’òpera Silla 
       · ‘vivi tiranno’, ària de l’òpera Rodelinda 

Jordi Maddaleno, crític musical.

Amb l’elegància característica del compositor modenès Giovanni Bononcini, el més 
notori d’una família de músics (pare i dos fills), Xavier Sabata enceta aquesta tercera 
part en què s’endinsa en el repertori amb el qual més se l’identifica. 

Envoltat de les parets basilicals de Sant Pere Galligants, la sobrietat del romànic i la 
seva puresa i austeritat formal, són un embolcall ideal per la cantata “Già la stagion 
d’amore” (1721), una de les més encisadores de les quasi 300 que va escriure el 
prolífic Bononcini. Dividida en dues àries, amb els respectius recitatius, la primera, 
‘Vaghe rose’ és una formosa composició vertebrada per l’affettuoso e cantabile, indi-
cat a la partitura. Bononcini demostra la seva mestria en l’ús de l’idioma a la recerca 
d’un so dolç i càlid, sense caure mai en un fals miratge superficial. L’hedonisme 
de la melodia, el dibuix natural i melós de la línia canora s’adapta com un veritable 
guant per un cant arcàdic, amb el senzill acompanyament del baix continu. L’ús de la 
naturalitat de la paraula i el seu so cantat el converteixen en un preciós exemple de 
veritable bel canto barroc. El vivace de la segona, ‘Occhi vezzosi’ aporta el contrast, 
inherent a l’estil, en què l’enamorat, després d’haver comparat els ulls de l’estimada 
amb la natura més esclatant, li canta com un veritable Orfeo, i remarca la paraula 
libertà en un simbòlic zènit de la cantata.

Després de la versió instrumental de la immortal ària ‘Lascia ch’io pianga’, un altre 
peça en què en el text, la lletra clau és la paraula libertà, el clima creat esdevé ideal 
per la interpretació de ‘Senti bell’idol mio’, aria de l’òpera Silla (1713) de Händel, 
curiosament una obra en època passada atribuïda erròniament a Bononcini. El 
personatge secundari de Claudio canta a la seva estimada Celia una peça plena 
de la millor senzillesa de la inspiració Handeliana. L’acompanyament melancòlic de 
la tiorba es torna ideal, en aquesta ària seductora en què la fidelitat promesa es 
transforma en una declaració d’amor commovedora. El mestratge compositiu del 
gran músic alemany nacionalitzat anglès, es demostra en la llibertat que dóna a 

Un collage musical deliciós
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TEXTOS

PART I 

Lucidissima face
ària de l’òpera La Calisto

Lucidissima face
di Tessaglia le note,
non sturbino i tuoi giri e la tua pace.
Da gl’Atlantici monti 
traboccando le rote,
Febo, dal carro ardente, omai, omai tramonti.

Il mio lume nascente, 
illuminando il cielo,
più bello a me si mostri, e risplendente.
Astro mio vago, e caro, 
a’ tuoi raggi di gelo,
nel petto amante a nutrir fiamme imparo.

Intorno all’idol mio, 
ària de l’òpera L’Orontea

Intorno all’idol mio spirate pur, spirate,
Aure, Aure soavi e grate,
E nelle guancie elette
Baciatelo per me,
Cortesi, cortesi aurette!
Al mio ben, che riposa
Su l’ali della quiete,
Grati, grati sogni assistete
E il mio racchiuso ardore
Svelate gli per me,
O larve, o larve d’amore!

Let me weep

Let me weep, forever weep!
my eyes no more shall welcome sleep:
I’ll hide me from the sight of Day,
and sigh my Soul away.
he’s gone, his loss deplore;
and I shall never see him more. 
O let me weep! forever weep!

Lucidissima face
ària de l’òpera La Calisto

Lluminosíssim esguard
que les remors de Tessàlia
no destorbin el teu camí i la teva pau.
Que des de les muntanyes Atlàntiques,
apretant el pas,
Apol·lo el carro ardent, aviat, aviat endreci.

El meu estel naixent,
il·luminant el cel,
més bell a mi se’m mostra, i resplendent.
Astre meu estimat i lleu,
als teus raigs de gel
el pit amant preparo per nodrir-lo de flames. 

Intorno all’idol mio, 
ària de l’òpera L’Orontea

Entorn de l’ídol meu bufeu, doncs,
brises suaus i grates,
i a les escollides galtes
beseu-lo en nom meu,
oreigs cortesos!
A l’amor meu, que reposa
en les ales del descans,
assistiu, somnis amables
I el meu secret incendi
desvetlleu-li en nom meu,
Oh esperits de l’amor!

Let me weep

Oh, deixa’m plorar, plorar per sempre! 
Que els meus ulls no coneguin més el somni!
M’amagaré de la llum del dia i,
Sospir a sospir, alliberaré la meva ànima
Ell se n’ha anat, ha marxat! Lamenteu la seva
Pèrdua ja que mai més el tornaré a veure!
Oh, deixa’m plorar, plorar per sempre! 

l’intèrpret amb la transparència de la línia de cant, en què la puresa de la veu, que 
queda quasi nua davant el dibuix de la melodia, li atorga una emotiva i irresistible 
profunditat.

Per acabar aquest florilegi musical, aquest mosaic o collage vocal com el mateix 
Sabata podria definir aquest original programa, es tanca amb la brillantor de la piro-
tècnia barroca del Händel més conegut, el de l’ària de repertori ‘Vivi tiranno’, de l’òpera 
Rodelinda (1725). Òpera de maduresa, escrita en un període de plenitud, època en 
què el compositor va ser director de la Royal Academy of Music, i composta després 
d’haver escrit dues obres mestres com Giulio Cesare (1724) i Tamerlano (1725). 
Aquestes tres òperes escrites en el període d’un any, van acabar de catapultar la 
fama del compositor arreu de manera definitiva.

Bertarido, rei de Llombardia, perdona en la seva última ària, al final de l’òpera, el seu 
rival Grimoaldo, que li havia arrebassat el tron, en un ària de lluïment ideal escrita 
per al famosíssim castrato Senesino, que va debutar el rol. El triomf de la coloratura 
com a embelliment de l’ària, la força i el ritme de la música i sobretot, el tractament 
virtuosístic de la veu com un instrument ideal per a l’esplendor del barroc, tanquen 
aquest variat i eclèctic programa en tres parts. La veu tersa i càlida de Sabata, la seva 
personalitat hipnòtica com a intèrpret i la seva actual maduresa artística asseguren 
una apassionant vetllada tripartida.
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O solitude

O solitude, my sweetest choice!
Places devoted to the night,
Remote from tumult and from noise,
How ye my restless thoughts delight!

O solitude, my sweetest choice!
O Heav’ns! what content is mine
To see these trees, which have appear’d
From the nativity of time,
And which all ages have rever’d,
To look today as fresh and green
As when their beauties first were seen.
O, how agreeable a sight
These hanging mountains do appear,
Which th’ unhappy would invite
To finish all their sorrows here,
When their hard fate makes them endure
Such woes as only death can cure.

O, how I solitude adore!
That element of noblest wit,
Where I have learnt Apollo’s lore,
Without the pains to study it.
For thy sake I in love am grown
With what thy fancy does pursue;
But when I think upon my own,
I hate it for that reason too,
Because it needs must hinder me
From seeing and from serving thee.
O solitude, O how I solitude adore!

Amanti io vi so dire, 
aria sopra la ciaccona

Amanti io vi so dire
Ch’è meglio assai fuggire
Bella donna vezzosa;
O sia cruda o pietosa
Ad ogni modo e via
Il morir per amor è una pazzia.

Non accade pensare
Di gioir in amare:
Amoroso contento
Dedicato è almomento

O solitude

Oh Solitud, dolcíssima elecció!
Llocs dedicats a la nit,
allunyats de la fressa i el brogit,
Com sou cars als meus inquiets pensaments!

Oh Solitud, dolcíssima elecció!
Oh Cels! Quin consol tan gran el meu
veient aquests arbres, que aquí s’alcen
des del naixement mateix del temps,
que tots els segles han reverenciat
en veure’ls avui frescos i verds
com quan els seus encants foren vistos per 
primer cop.
Oh, com n’és d’agradable la vista
d’aquestes suspeses muntanyes
que inviten a l’infeliç
a acabar aquí tots els seus mals,
quan el seu feixuc destí els allarga,
fent-ne turments que només cura la mort.

Oh, com adoro la solitud!
Aquest element de noble enginy
en què he après les ensenyances d’Apol·lo
sense haver hagut d’estudiar-les.
Pel teu amor jo he anat creixent
amb ella, que la teva idea cerca;
Però quan hi penso jo mateix
Ho odio pel mateix motiu
car les seves necessitats m’impedeixen
de veure’t i sentir-te.
Oh Solitud! Oh com adoro la Solitud!

Amanti io vi so dire, 
aria sopra la ciaccona

Amants, jo us puc dir
Que és molt millor fugir
D’una dona plena de gràcia,
Sigui cruel o piadosa 
de qualsevol forma i manera
morir per amor és una bogeria.

No és possible pensar
En la joia d’estimar:
El goig de l’amor
Es presenta en el moment

E bella donna al fine,
Rose non dona mai,
Non dona mai senza le spine.

La speme del gioire
Fondata è sul martire;
Bellezza e cortesia
Non stanno in compagnia;
Sò ben dir con mio danno
Che lamorte ed amor insieme vanno.

Vi vuol pianti a diluvi
Per spegner i vesuvi
D’un cor innamorato,
D’un spirito infiammato;
Pria che si giunga in porto
Quante volte si dice: ohimé sonmorto.

Credete la costui
Che per prova può dir:
io vidi io fui;
Se credere no’l volete,
Lasciate star che poco importa a me :
Seguitate ad amar; ad ogni modo,
Chi dé rompersi il collo non accade
Che schivi ad erta
o fondo,
Che per proverbio senti sempre dire;
Da’l destinato non si può fuggire.

Donna,so chi tu sei;
Amor so i fatti miei.
Non tresco più con voi
Alla larga ambo i duoi
S’ognun fosse com’io
Saria un balordo amor e non un... dio!

I al final la bella dona
Una rosa mai regala,
No en regala sense espines,

L’esperança de fruir
Té els fonaments en el martiri;
Bellesa i cortesia
Mai van de la mà;
Ho conec bé i puc dir pel meu dolor
Que la mort i l’amor sempre van junts.

Cal que caigui el diluvi
Per a extingir el Vesuvi
D’un cor enamorat
D’un esperit adolorit;
Resa per arribar a port
I quantes vegades es diu: escolteu-me, estic 
mort.

Creieu-me,
Que per experiència puc dir:
Ho vaig veure, i ho faig patir;
Si creure’m no voleu,
Oblideu-ho que poc m’importa:
Seguiu estimant, de totes formes,
Qui evita trencar-se el coll
Qui esquiva la forta pujada
I la profunda pendent,
Com el proverbi sempre diu:
Del destí no es pot fugir.

Dona, sé qui ets tu;
L’amor també és cosa meva.
No emprendré res amb tu
A la llarga, per a tots dos
Si ambdós fóssim com jo,
Seria un amor ximple i no un... Déu!



PART II

I am an unusual thing

I am an unusual thing.
I have no soul and no body.
One cannot see me
but can hear me.

I do not exist for me alone.
Only a human being can give me life
as often as he wishes.
And my life is only of short duration,
for I die almost at the moment I am born.

And so, according to man’s caprice,
I may live and die untold times a day.
To those who give me life I do nothing,
but those on whose account I am born
I leave with painful sensations
for the short duration of my life;
of my life till I depart.

I am appointed to a situation
which will afford me
leisure to write music
just to please myself.
And I feel capable of doing something
worthy of the fame I’ve acquired.
But instead, I must die.

S’agapo

Σ’ αγαπώ, δεν μπορώ
τίποτ’ άλλο να πω
πιο βαθύ, πιο απλό
πιο μεγάλο!
Μπρος στα πόδια σου εδώ
με λαχτάρα σκορπώ
τον πολύφυλλο ανθό
της ζωής μου
Τα δυο χέρια μου, να!
Στα προσφέρω δετά
για να γείρεις γλυκά
το κεφάλι
Κι η καρδιά μου σκιρτά
κι όλη ζήλια ζητά

PART II

I am an unusual thing 

Sóc quelcom d’inusual.
No tinc ni ànima ni cos.
Hom no pot veure’m
però em pot sentir.

No existeixo per mi mateix.
Només un ésser humà pot dar-me vida
tant sovint com vulgui.
I la meva vida és de curta durada,
car moro tot just al moment en què neixo.

I tot, d’acord amb el caprici de l’home.
Puc viure i morir incomptables vegades cada 
dia.
A aquells que em donen vida no els faig res,
però a aquells que motivaren el meu naixement
els deixo amb sensacions doloroses
per la curta durada de la meva vida;
de la meva vida des del principi.

Em trobo en una situació
que em m’aportarà
oci per escriure música,
només pel meu propi gaudi.
I em sento capaç de fer quelcom
digne de la fama que he adquirit.
Però en lloc d’això, he de morir.

T’estimo

T’estimo
no puc dir res
més profund, més simple
més gran!
Abans de tu, aquí
jo repartia amb anhel
la flor de molts pètals 
de la meva vida.
Aquestes meves dues mans, aquí!
te les ofereixo, lligades,
per tal que hi puguis, dolçament, 
reposar el cap.
I aquest cor meu salta
i, ple d’enveja, demanda

να σου γίνει ως αυτά
προσκεφάλι
Ω! Μελίσσι μου! Πιες
απ’ αυτόν τις γλυκές
τις αγνές ευωδιές
της ψυχής μου!
Σ’ αγαπώ, δεν μπορώ
τίποτ’ άλλο να πω
πιο βαθύ, πιο απλό
πιο μεγάλο!

Kaspar Hausers Traum

Dieser Art war das Haus
in welchem er sich träumend
zubefinden glaubten:
in den Wänden waren Säulen
inwendig ging eine Treppe hinauf.
Ein Zimmer war das Größte
Das daneben war noch schöner.
In allen Zimmern waren große Spiegel
mit Gold’nen Rahmen.
In dem größten Zimmer
lag Hauser in einem Bette.
Da tritt eine Frau herein
mit gelben und weissen Federn.
Hinter ihr ein Mann
im schwarzen Frack.
Die Frau trat an Hausers Bett.
er fragte was sie wolle.
Sie antwortete nicht
Er wiederholte die Frage,
sie gab keine Antwort.
Nichts! Keine Antwort!
Sie legte sich
im weisser Unterkleid zu ihm,
und begroß sein Gesicht
mit weißen Tränen.
Diese Antwort war das Haus
in welchem er sich träumend
zu befinden glaubt.

esdevenir per tu, com les mans,
repós pel teu cap.
Oh! abelleta meva! … beu
de la meva flor les dolces,
les pures fragàncies
de la meva ànima.
T’estimo, no puc
dir res més,
més profund, més simple,
més gran! 

Kaspar Hausers Traum

Així era la casa
en què he estat somiant
i en què crec que em trobava:
a l’interior hi havia pilares
que enmmarcaven diverses escalinates.
Cadascuna d’elles era més gran que l’anterior
i també més bella.
A totes les cambres hi havia grans miralls
amb marcs daurats.
A la més gran de les cambres
hi havia l’amo que jeia al llit.
Una dona entrà,
guarnida amb plomes grogues i blanques.
Darrere d’ella, un home
lluïa un vestit negre, de nit.
La dona s’acostà al llit
l’amo li preguntà què volia.
Ella no respongué.
Res, sense resposta!
Es va tombar envers ell,
i en girar-se la seva cara
estava coberta de llàgrimes.
Heus ací la resposta
a com era la casa en que he estat somiant.



PART III

Già la stagion d’amore

RECITATIVO
Già la stagion d’amore è venuta
e la mia pastorella disse, rivolta a me: “siedi e 
riposa.
La mattutina stella e sonnacchiosa
l’alba cinta di raggi intorno
segna le vie del giorno,
scuotano l’ali intanto l’aurette mattutine
ad irrigare i fiori
onde Zeffiro a Fille adorna il crine.

ARIA
Vaghe rose aprite il seno
a la pioggia rugiadosa
vi promette aura vezzosa
giorno placido e sereno.
Quando poi Pastor vi coglie
da lo stelo onde sorgete
vaghe rose nascondete
i bel seno entro le foglie.
Vaghe rose, ecc.”

RECITATIVO
“Pastorella gentile” io li risposi
“allora i tuoi begl’occhi a noi portano
il giorno pria della bianca Aurora
e più del vago Aprile fanno
verdeggiare intorno i lieti campi
e le fiorite sponde.
Vedi le gelid’onde
oltre l’usato garulette e chiare
correre in grembo al mare,
e se degl’occhi tuoi
senton la forza i tronchi, il Prato e’l rio
come non sentinella il petto mio.

ARIA
Occhi vezzosi
io non mi pento
se in voi riposi
di questo seno
la libertà.
Forse pietosi
del mio lamento
un giorno almeno

Già la stagion d’amore

RECITATIU
L’estació amorosa era arribada
i la meva pastora digué, fitant-me: “seu i reposa.
El matinal estel somnolent
emmarcant l’alba amb els seus raigs
assenyala el camí al dia,
remouen mentrestant les ales els aires 
matiners
per regar les flors
amb què Zèfir adorna els cabells de Fil·lis.

ÀRIA
Belles roses obriu el pit
a la pluja gebradora
que us promet vents falaguers
i un dia plàcid i serè.
Quan llavors el pastor us cull
de la branca on sorgiu,
belles roses, amagueu
el bell pit entre les fulles.
Belles roses obriu el pit, etc.”

RECITATIU
“Pastoreta gentil,” responguí jo,
“ara que els teus ulls ens porten
el dia abans de la blanca Aurora
i fan verdejar més que no pas l’Abril
al seu voltant els prats alegres
i els marges florits.
Mira les gèlides aigües
que de ben lluny corren
rialleres i clares
com un ramat vers el mar,
i si dels teus ulls
senten la força els troncs, el Prat i el riu,
com no la sentiria aquest pit meu?

ÀRIA
Ulls encisadors,
no em penedeixo
si reposa en vosaltres
la llibertat
d’aquest meu pit.
Pel meu lament
entendrits

risolverete
d’aver pietà.
Occhi vezzosi, ecc.”

Lascia ch’io pianga
mia cruda sorte
E che sospiri
La libertà.
Il duolo infranga
Queste ritorte,
De’ miei martiri
Sol per pietà.
Lascia ch’io pianga, ecc.

Senti, bell’idol mio!
sarà per te’l desio
fedele ogn’ora.
E solo la costanza
nodrir vuol la speranza
del fermo e fido amor
di chi t’adora.
Senti, bell’idol mio!, ecc.

Vivi tiranno!
Io t’ho scampato
svenami, ingrato,
sfoga il furor.
Volli salvarti
sol per mostrarti
ch’ho di mia sorte
più grande il cor.
Vivi tiranno!, ecc.

un dia almenys
decidireu
tenir pietat.
Ulls encisadors, etc.

Deixa que plori
ma crua sort
i que sospiri
la llibertat.
el dol traspassi
aquests lligams,
sols per pietat
dels meus martiris.
Deixa que plori, etc.

Escolta, bell ídol meu!
serà per tu el desig
fidel tothora.
I només la constància
vol nodrir l’esperança
del fidel i ferm amor
de qui t’adora.
Escolta, bell ídol meu!, etc.

Viu tirà!
Jo t’he deslliurat
mata’m, ingrat,
desfoga el furor.
Volia salvar-te
sols per mostrar-te
que tinc per sort meva
més gran el cor.
Viu tirà!, etc.



XAVIER SABATA

Xavier Sabata és artista exclusiu de 
Parnassus i, en poc temps, ha sobre-
sortit com un dels contratenors més 
destacats. Nascut a Avià (Berguedà), 
va rebre formació d’actor a l’Institut del 
Teatre de Barcelona i va perfeccionar 
la tècnica vocal a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) i a la 
Musikhochschule de Karlsruhe, amb 
Hartmut Höll i Mitsuko Shirai.

Ha actuat amb William Christie i Les 
Arts Florissants, Europa Galante, Or-
questra Barroca de Venècia, i Baroc-
chisti, Al Ayre Español, El Concierto 
Español i l’Orquesta Barroca de Sevilla. 
Col·labora amb directors com ara Fabio 
Biondi, René Jacobs, Jordi Savall, Alan 
Curtis, Gabriel Garrido, Diego Fasolis, 
Andrea Marcon, Ivor Bolton, George 
Petrou, Riccardo Minasi i Harry Bicket.

Actua sovint en sales de concerts com 
ara el Théâtre des Champs Elysées de 
París, Beaux Arts de Brussel·les, Teatro 
Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu i 
Palau de la Música Catalana, La Fenice 

de Venècia, Grand Théâtre de Ginebra, 
Theater an der Wien de Viena, Sala 
Txaikovski de Moscou i als auditoris més 
destacats de Londres i Nova York. Tam-
bé ha actuat als festivals d’Innsbruck, 
Ais de Provença, Ambronay, Halle i el 
Festival Via Stellae de Santiago de Com-
postela. El seu repertori inclou des de 
Cavalli i Monteverdi fins a les estrenes 
de noves obres innovadores.

El seu programa en solitari Bad guys, que 
va causar furor la temporada passada a 
Caen, Freiburg, Sevilla i Barcelona, ja ha 
estat gravat i ha rebut grans elogis a la 
premsa. L’aparició de l’àlbum Dilettanti 
també ha estat lloada amb gran entu-
siasme. Fent el rol de Tassile va formar 
part de la gira de Parnassus Productions 
arreu d’Europa, així com també de la 
gravació d’Alessandro de Händel, que 
ha rebut onze premis internacionals. A 
més, ha tingut un gran èxit a Potsdam, 
Versalles, Karlsruhe i Hamburg, amb el 
magnífic equip de Gala Night of Counter-
tenors, un programa que Decca posarà 
a la venda properament.

NITSDeCLASSICA
festival



JOSEP MARIA MARTÍ DURANDANI ESPASA

Nascut a Vilafranca del Penedès el 
1981, va finalitzar el Grau Superior de 
Guitarra Clàssica al Conservatori Supe-
rior de Música de Barcelona amb Jordi 
Codina.

Tot seguit, va cursar el grau superior 
d’Instruments de Corda Polsada del Re-
naixement i del Barroc a l’Escola Supe-
rior de Música de Catalunya (ESMUC) 
en l’especialitat de solista i música de 
cambra, sota el mestratge de Xavier 
Díaz-Latorre, i Laura Mónica Pustilnik 
en baix continu, i va obtenir les màximes 
qualificacions. 

Paral·lelament, es va especialitzar en 
les tècniques del baix continu i l”òpera 
barroca a La nuova Fabbrica dell’Opera 
Barroca a Novara (Itàlia) sota la direcció 
del clavecinista i director Massimiliano 
Toni i Dedda Cristina Colonna.  Actual-
ment està cursant un Master in Music 
Performance, amb el llaütista Eduardo 
Egüez a la Zürcher Hochschule der 
Künste de Zuric.

La seva activitat com a continuista es 
desenvolupa principalment en els grups 
Café Zimmermann dirigit per Pablo Va-
letti; Le Concert des Nations dirigit per 
Jordi Savall; Academia Montis Regalis 
amb Alessandro di Marchi; Les Sacque-
boutiers de Toulouse, sota la batuta de 

Jean-Pierre Canihac; La Terza Prattica 
dirigit per Massimiliano Toni; Los Mi-
nistriles de Marsias; Orquestra Barro-
ca Catalana; Orquestra 1750; Vespres 
d’Arnadí, dirigit per Daniel Espasa; i Los 
Músicos de su alteza sota la batuta de 
Luis Antonio González, amb els quals 
ha realitzat nombrosos concerts a Es-
panya i Europa, i en nombrosos festi-
vals de prestigi, com ara Innsbrucker 
Festwochen der Alten Musik, Festival 
D’aix-en-Provence, Tage Alter Musik 
de Herne i Festival D’Ambronay, entre 
d’altres . 

Ha gravat diverses vegades per France 
Music, Radio France, RNE, Catalunya 
Radio, SONYint i el segell Alpha.

És membre fundador de l’Ensemble 
Meridien, seleccionat com a grup re-
sident del Festival d’Ambronay 2011 i 
guanyador del Fringe Public Price al 
festival d’Utrecht 2011. Amb l’ensemble 
Der musikalische Garten ha obtingut 
recentment el segon premi i el premi 
especial del públic a la International Van 
Wassenaer Competition d’Amsterdam.

Nascut a la Canonja, va estudiar piano 
als Conservatoris de Tarragona i Bar-
celona, i arquitectura a l’UPC de Bar-
celona. Ha treballat com a compositor, 
pianista i director musical de teatre, dan-
sa 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 Ma-
ria del Mar Bonet. Ha dirigit l’ensemble 
de música contemporània Bcn216, i ha 
estrenat i enregistrat peces per a piano 
del compositor 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.

Després de completar els estudis de 
clavecí i baix continu amb Béatrice 
Martin a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC), cursos amb 
Pierre Hantaï i Olivier Beaumont, i 
estudis de música de cambra amb J. 
Savall, P. Memelsdorff, J.-P. Canihac i M. 
Kraemer, inicia una intensa activitat en 
grups de música barroca, renaixentista i 
medieval. En aquesta etapa treballa amb 
Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, 
Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les 
Sacqueboutiers de Toulouse i La Ca-
ravaggia. 

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 Supe-
rior de Música de Catalunya (ESMUC).



WEB DE XAVIER SABATA
www.xaviersabata.com

FACEBOOK 
www.facebook.com/
xaviersabataofficial

TWITTER 
www.twitter.com/xaviersabata

INSTAGRAM 
www.instagram.com/
xaviersabata

Miracolo d’amore
Àries de Francesco Cavalli

Xavier Sabata (contratenor) · 
Raquel Andueza (soprano) · 
La Galanía · Jesús Fernández 
Baena (tiorba i direcció)
CD ANIMA E CORPO (2017)

Catharsis
Àries de Vivaldi, Handel, Hasse i 
Caldara, entre d’altres
Xavier Sabata (contratenor) 
· Armonia Atenea · George 
Petrou (director)
CD LITTLE TRIBECA (2015)

Tamerlano
Xavier Sabata (contratenor) 

Max Emanuel Cencic 
(contratenor) · John Mark 
Ainsley (tenor) · Karina Gauvin 
(soprano) · Il Pomo D’Oro · 
Riccardo Minasi (director)
CD NAÏVE (2014)

Händel: Bad guys
Xavier Sabata (contratenor) · Il 
Pomo D’Oro · Riccardo Minasi 
(director)
CD APARTÉ (2013)

Entrevista a Xavier Sabata 
(Catalunya Música)
bit.ly/2trtP3m

Recomanacions Pere Andreu Jariod

... Händel és el compositor a qui Xavier Sabata 
dedica més temps?
Tant en concert com en l’àmbit discogràfic la música 
del compositor barroc alemany és la més present 
en la trajectòria artística de Xavier Sabata. En una 
entrevista a Catalunya Música, explicava:  “Hän-
del m’encanta. El considero un geni. I m’agrada 
especialment la seva música perquè res és gratuït. 
Qualsevol virtuosisme, qualsevol ària de colloratura, 
està al servei de l’energia de la paraula. No són focs 
artificials perquè sí”.

... però l’època musical que més li agrada és la 
de 100 anys abans?
Estem parlant del segle xvii. Diu Sabata: “M’encanta 
el Seicento italià. N’estic completament enamorat, 
perquè és una música que està lligada a l’energia 
de la paraula. Tu agafes el libretto de la Poppea de 
Monteverdi i li treus la música, i allò es pot fer en un 
teatre. I si treballes la música des de la retòrica, des 
de la dinàmica del text, allò viu. Aquesta és la música 
que em toca més profundament”.

... va estudiar a fons un dels castrats més famo-
sos de la història?
Va ser per al Treball de Fi de Grau de l’ESMUC. 
Senesino era un personatge que Sabata s’anava tro-
bant mentre estudiava perquè tenia la seva mateixa 
tessitura. Francesco Bernardi, que és com es deia 
en realitat aquest castrat, va col·laborar més de 20 
anys amb Händel, i per ell el compositor va escriure 

algunes de les seves àries més destacades. Xavier 
Sabata recorda que “Senesino va ser molt més 
famós que Farinelli, i va fer una carrera molt més 
llarga. Com a artistes eren molt diferents, Farinelli 
era un erudit, mentre Senesino podríem dir que era 
una mena d’estrella del rock de l’època, completa-
ment excèntric. Quan es va retirar, se’n va anar al 
seu palau de Siena, per això li deien Senesino”.

... Xavier Sabata té previst acostar-se al món 
del lied, pròximament?
Així ho anunciava en una entrevista publicada a la 
revista Scherzo del febrer d’aquest mateix any, que 
es pot llegir a la pàgina web del cantant. “Ja sé que 
el lied resulta una mica estrany per a un contratenor, 
però és un repertori que m’agrada per la connexió 
entre la música i el text. (...) No tinc cap tipus de 
complex. Faré Schubert, música espanyola, catalana, 
grega...”.

... el contratenor d’Avià té la carrera de saxo-
fon?
L’instrument el va escollir de petit, al cap de poc de 
matricular-se a l’Escola Municipal de Música de Ber-
ga, on va estudiar música amb el seu germà. “És un 
instrument que m’agrada molt, tot i que ara fa temps 
que no el toco. M’agraden especialment els ensem-
bles de saxofons. Em recorden a un orgue. També 
m’agrada molt la música contemporània escrita per 
a saxofon, i la música de principis del s. xx, on hi ha 
meravelles com el Concert de Glazunov”.

Sabies que...? Pere Andreu Jariod, divulgador musical


