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Un veritable esdeveniment discogràfic

En un magnífic monogràfic dedicat a la música de camb
Granados que aparegué el 2001, Columna Música posà a disp
del públic melòman una remarcable interpretació del Quartet 
i Mac McClure del Quintet en sol menor d'aquest il·lustre comp
català. La versió es realitzà a partir dels manuscrits orig
esdevingué ben aviat un tresor per als admiradors de Granado
som moltíssims. Ara, quatre excel·lents intèrprets proceden
l'Orquestra de Cadaqués amb Pommier al piano (tot un lux
ambdues bandes) ens ofereixen dues versions diferents d'aq
mateixa obra: "la de Madrid" i "la de Barcelona". És inter
poder comparar totes dues versions i apreciar-ne les diferèn
encara diríem apropar-nos a l'esperit perfeccionista de Grana
més, però, podem apreciar el Granados més romàntic que és,
cap dubte, el més genuí. I no només en aquest quintet de
volada sinó també (o fins i tot diríem que sobretot) en l'ex
ambiciós Trio en do major, que ell considerava "la meva 

obra". Hi ressona en aquesta composició el romanticisme francès més elegant, poètic i refinat, el de 
sobretot, i en el pla formal hi percebem la influència de Franck i el seu definitori caràcter cíclic (també pr
no ho oblidem, en Liszt). L'interès del present disc, doncs, és evident pel que fa al repertori, però a m
interpretacions mereixen tots els elogis per la seva adequació estilística i la sensibilitat que en elles hi perce

Una obra per a piano sol d'Albéniz, Azulejos, és la cirereta d'aquest exquisit programa. Aquesta composic
Albéniz deixà inacabada va ser completada pel seu gran amic Granados i ara s'enregistra emprant "ma
descoberts recentment de l'obra" com ens diuen les notes a la gravació. Tot plegat, una delícia i una contr
important a la discografia i al coneixement de dos compositors extraordinaris.

Josep Pascual 28-03

Azulejos. Granados & Albéniz. Música de cambra. Solistes de l'Orquestra de Cadaqués i Jean-Bernard Pom
piano.
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