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L’Oratori d’El Llibre de Sinera de 
Salvador Espriu, de Mercè Torrents 
és una obra musical vinculada ínti-
mament a la paraula i a l’esperit de 
Salvador Espriu a través de la pro-
fètica i visionària transmissió que 
en fa la compositora mitjançant 
l’art musical.

Enregistrada en un doble Cd editat per Columna Música i produït per 
Contrapunt, Plataforma per a la promoció d’Activitats Musicals surt a la 
llum el setembre del 2015. Es tracta d’una obra radicalment eclèctica on 
la traducció musical del missatge espriuà segueix ordenadament els qua-
ranta poemes a través de cançons, poesies dites, interludis musicals amb 
forma musical pròpia, i ambientacions sonores emergides de l’esperit del 
poemari. Es tracta d’una obra composta en un llenguatge molt personal i 
particular, entre l’expressió minimal, modal i colorística, segell personal 
de l’autora. Una obra difícil d’arrenglerar en un gènere musical especí-
fic on conviuen sense conflicte l’expressió clàssica de la música culta, la 
cançó popular i la música tradicional catalana més genuïna; una obra 
on cadascun dels seus moviments es mou en sonoritats que emergeixen 
d’algun aspecte o altre de la cultura i de la història del poble català. 

Una obra que, a més, presenta un gran atractiu per la gran varietat ex-

L’obra
“El Llibre de Sinera està portat 
d’un esperit inefable i sobirà 
que és omniscent, omnipotent i 
omnipresent.”
Salvador Espriu
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pressiva i tímbrica en consonància amb els caràcters variables d’uns i al-
tres poemes i en la què, a la vegada, la imbricada trama del poemari fa 
d’engranatge al servei de la unitat de l’obra musical.

En l’enregistrament els poemes són dits per Núria Candela, Joan Valentí 
i Núria Feliu; com a intèrprets de les cançons: Névoa, Lloll Bertran, Joan 
Valentí i Marta Valero. S’ha comptat amb el pianista Joan Miquel Hernán-
dez Sagrera, la mezzo-soprano Marta Valero, el Cor de Cambra Dyapason i 
l’Orquestra Terres de Marca, sota la direcció de Concepció Ramió.

Entrada  (cor i orquestra)
I.   Remor de cops d’aixada, no la sents?... (cantant 1)
II.  Ets en el teu hivern, i aquest fred de la terra... (rapsoda 1)
III. El vent pel fonoll escampava... (solistes cor, cor, orquestra)
      El carro del drapaire s’omplí de la mercaderia... (rapsoda 1,orquestra)
IV. Mentre sèiem al cancell, en la vetlla d’estiu... (rapsoda home, mezzo,   
      orquestra)
V. Com avui tu, i fins com tu, també endinsat en demà... (cantant 1 , cor,            
     orgue)
    ...Som encara al sorral, i passen ran de les ones... (rapsoda 2, orquestra)
VI.  Ampla taca del so... (rapsoda home, orgue)
     ...Ventres llargs... (solistes cor, cor, orquestra)
VII.  Amb els pals els captaires... (rapsoda home, piano, orquestra)
VIII.  Al vell orb preguntava l’esglai... (cantant 1, orgue, solistes cor, cor,  
     orquestra)
IX. Es desvetlla la fam...(cor, mezzo, orquestra)
X. (sardana) Barques de paper... (mezzo, orquestra)
XI. Baixaven la barca i el soldat...(rapsoda home)
     (sardana) Soldat de Plom (orquestra)
     ... El tritó de fang, des de dalt... (mezzo, orgue)
     ... La claror ja s’anava ajocant... (cor)
     ... Arrossegaven vespre lents llimacs...(rapsoda 2, orquestra)
XII. Dalt del Mal Temps, arran... (rapsoda 1, orquestra)
XIII. Surt el vent de mar... (cantant 2, orquestra, cor)
XIV. Pregunta el lent ric-ric... (cantant 3, orquestra, cor)
XV. Assentiré de grat, car sols se’m va donar... (rapsoda home)
       ... Si podien, però, durar... (cor, orgue)
       ...dels xiprers, de les vinyes, dels sembrats... (mezzo, cor, orquestra)

Seccións d’El Llibre de Sinera

 Joan Valentí Marta Valero

Núria Candela
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XXXIV. Aigües tranquil·les, olioses, brutes... (rapsoda 1) 
     (recreació instrumental) (orquestra, piano solo)
XXXV. Acabo aquí el viatge. Quan baixo de la barca... (rapsoda home,  
     orquestra)
XXXVI. Perquè passa la tarda i ara el sol tramuntà...(rapsoda 1, orquestra)
XXXVII. Llunyana...( mezzo, orquestra)
XXXVIII. Ordenat, establert, potser intel·ligible... (rapsoda home) 
      (sardana) Homenatge a Salvador Espriu (orquestra)
XXXIX. Vinc a la nua... (cor, orquestra, cantant 1)
XL. Però en la sequedat arrela el pi...(rapsoda 1)
     ...m’alço vell tronc damunt la vella mar... (cor, orquestra)
     ...torno la dura veu en nu roquer del cant. (glossari de Veus)       
     (solo tenora)

     ...No queden solcs en l’aigua, cap senyal... (cor, orquestra)
XVI.   Als camins del mar... (cantant home, orquestra)
XVII.  Aquesta tristesa immensa, glaçadora... (rapsoda 1, piano)
XVIII. No s’entenia la cançó de la nit...(rapsoda 1, cantant home)
XIX.   La llum imaginada ha triat el recer... (rapsoda 1, mezzo)  
     (recreació instrumental) (piano solo, orquestra)
XX.    Moll d’aigua de mar... (mezzo, orquestra)
XXI.  Quan s’abaltia el sol, ben ajaçat en l’alta... (rapsoda home)
     (recreació instrumental) (orquestra, piano)
XXII.  Per l’enclotat i sec camí de sorra... (rapsoda 2)
     (recreació instrumental) (piano solo, orquestra)
XXXIII. Gran i benigna ombra del vell eucaliptus... (rapsoda 1) 
     (recreació instrumental) (orquestra)
XXIV. Quan la llum pujada des del fons del mar... (cantant 2, orquestra)
XXV. (recreació instrumental) (piano solo)
     Res no deturaria...(1) (rapsoda home)
     Res no deturaria...(2) (cantant 3, orquestra)
XXVI.  Ara ve parlant... (cor, orquestra)
XXVII. A la veu de la pluja... (cantant 1, orquestra)
XXVIII. En la nit deserta... (cor, orquestra)
XXIX. (recreació instrumental) (orquestra, piano solo)
     La roda de proa ja s’alçava al davant...(rapsoda 1) 
     (recreació instrumental-vocal) (orquestra, piano solo, mezzo)
XXX. Quan l’esguard allunyo...(solo baríton cor, orquestra)
XXXI. Res d’això, tampoc això... (cantant 3, orquestra)
XXXII. El desig de repòs no serveix de refugi... (rapsoda home)
XXXIII. Pels mancaments...(solistes cor, cor, orquestra) Concepció Ramió i Diumenge 

Mercè Torrents i Turmo
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Mercè Torrents i Turmo és pianista i composi-
tora nascuda a Barcelona l’any 1930 i filla del 
violoncel·lista i promotor musical català Joan 
Torrents Maymir. Va ser deixeble de Pere Vallri-
bera i de Cristòfor Taltabull. 

En la seva extensa obra, de gèneres i formats instrumentals variats, hi 
destaca la seva passió pels poetes catalans que l’ha portat a musicar àm-
pliament les obres de J. Carner, S. Espriu, Pere Quart, J. V. Foix, Miquel 
Martí i Pol, M. Corretja, etc. 

S’ha considerat la persona que ha musicat més extensament l’obra 
d’Espriu. Compta amb una discografia de mitja dotzena d’àlbums exclu-
sius de la seva obra, a més d’altres enregistraments col·lectius. La versati-
litat de les seves peces ha permès que fos interpretada per cèlebres noms 
de la cançó catalana.

L’autora Testimoni de Mercè Torrents sobre la creació de 
l’obra musical de l’Oratori del Llibre de Sinera

L’any 1968, mentre es representava en el Teatre Romea “Ronda de mort 
a Sinera” sobre textos d’Espriu, la compositora Mercè Torrents, que era 
una de les espectadores, en escoltar el poema “He mirat aquesta terra, he 
mirat aquesta terra...” va identificar-lo de seguida com una cançó.

Tot seguit va demanar una entrevista amb Salvador Espriu, per demanar-
li on podia trobar aquell poema, per a poder-lo musicar. Ambdós van 
arribar ràpidament a una entesa. El poema, li digué Espriu, el trobaria 
dins les obres completes que casualment havien sortit llavors només feia 
un mes. Espriu, en aquella trobada, acomiadà Mercè Torrents amb una 
frase profètica: “Vostè treballarà molt la meva obra”. Mercè Torrents restà 
trasbalsada de la manera com li va dir.

Mercè Torrents, havent llegit la seva obra, va manifestar a Salvador Es-
priu que entenia El Llibre de Sinera com un únic poema en el seu signifi-
cat,  que reflectia la història del poble català, anomenat  Sinera. El poeta 
li va respondre que, efectivament era així i la va felicitar pel seu encert.
A partir d’aquí, Mercè Torrents entrà absolutament dins l’obra d’Espriu 
i s’hi va sentir  plenament identificada. Dit per ella mateixa: “La forma 
d’escriure em provocava la música, trobava fàcilment l’ànima dels poemes 
i intentava que la música no tapés res. “

Amb aquesta claredat d’imatges, Mercè Torrents musicà aquests 40 poe-
mes del Llibre de Sinera en un període de temps molt curt, en menys d’un 
mes, treballant 4 hores, escrivint febrilment durant hores  i descansant-
ne  mitja, totalment immersa en el seu contingut i en la inspiració musi-
cal que li provocava. 
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La relació amb el poeta a partir d’aquell moment fou continuada  i les 
mostres d’aplaudiment i gratitud de Salvador Espriu vers Mercè Torrents 
foren constants.

Com ja s’ha dit, l’any 1981 el Llibre de Sinera es va poder estrenar a la Ca-
pella de Santa Àgata de Barcelona, a la plaça del Rei en un acte organitzat 
per Esteve Polls, i va ser interpretat per les cantants Núria Feliu, Marina 
Rossell, Anna Ricci i el Quartet vocal Scherzo amb el rapsoda Celdoni 
Fonoll i, al piano, la mateixa compositora, Mercè Torrents. Posteriorment  
es va interpretar en catorze pobles i ciutats arreu de Catalunya.  

“... poemes que desperten la 
consciència del poble català i que, 
encara que han passat els anys, el 
missatge segueix plenament viu...”
Mercè Torrents
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Concepció Ramió i Diumenge. Compo-
sitora, professora i directora, nascuda 
a Girona l’any 1961, es formà a Girona, 
Barcelona i París. 

Resident a la comarca de l’Anoia des de 1994, exerceix de professora 
d’harmonia i  composició al Conservatori d’Igualada. 

És especialista en música de cobla àmbit en el qual ha desenvolupat ac-
tivitats com a  compositora, instrumentista de tenora, directora, comen-
tarista i investigadora;  destaca en la direcció de la Bellpuig Cobla des de 
1993. 

Creadora de l’entitat Contrapunt a l’any 2010 sota l’abri de la qual  funda 
l’Orquestra Terres de Marca. És també activista cultural i copropietària 
de la Llegim…? Llibreria d’Igualada, i directora de la Banda de Música 
d’Igualada des de 2012.

La directora

L’Orquestra Terres de Marca neix a la comarca de l’Anoia l’any 2010 sota 
d’empar de l’entitat Contrapunt, Plataforma per a la promoció d’activitats 
musicals, impulsada per la compositora i professora Concepció Ramió, 
com a formació professional integrada per joves músics amb sòlida for-
mació i experiència dalt dels escenaris, a fi i efecte d’oferir al públic uns 
repertoris d’alt nivell dins l’àmbit de la música clàssica i la música catala-
na. D’ençà de llavors ha portat a terme una quinzena de produccions .

Així sota la batuta del jove director Josep Miquel Mindán, també funda-
dor, s’han realitzat les produccions d’òpera de petit format com La Serva 
Padrona, de Pergolesi, La Canterina de J. Haydn, l’espectacle de Ballet 
Els Tres Mosqueters, a més de produccions d’oratori i concerts amb joves 
intèprets. Sota la batuta de Daniel Mestre s’ha col·laborat amb l’organista 
Joan Paradell, i ha endegat els magnes concerts de Nadal amb grans 
obres de Bach, Haendel i Mozart, a la Basílica de Santa Maria d’Igualada, 
des de 2013, amb els cors Exaudio i Cor d’Homes d’Igualada. Amb el Duo 
Piano Carles Lama&Sofia Cabruja s’hi ha col·laborat a les dues edicions 
de música de pel·lícules “The Winner is...” , amb les quals s’ha actuat al 
Festival de Música de Sant Pere de Rodes i al Petit Palau.

L’orquestra
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L’orquestra, per aquest programa ha enregistrat el Cd Oratori del Lli-
bre de Sinera, de Mercè Torrents, sobre l’obra de Salvador Espriu, amb 
col·laboració amb el Cor Dyapason i sota la direcció de Concepció Ramió.
Per aquesta ocasió l’orquestra està formada per instruments clàssics i de 
cobla: cordes,  flauta,  oboè,  clarinets, fagot, trompetes  trombó,  tenora,  
fiscorns, piano, orgue, arpa i  pecussió.

Poemes dits per:

Núria Candela
Joan Valentí
Núria Feliu

Mezzo

Marta Valero

Piano

Joan Miquel Hernández Sagrera

Cor de Cambra Dyapason

Orquestra Terres de Marca

Direcció

Concepció Ramió

Repartiment

Repartiment emprat a l’enregistrament del disc de l’obra. En cas de contractació, el re-

partiment podrà variar segons les necessitats i la disponibilitat dels intèrprets. 

Cançons per:

Névoa
Lloll Bertran
Marta Valero
Joan Valentí
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1. Escenari de 7 x 7 metres o equivalent. 

2. Piano de cua.

3. Lleugera sonorització.

4. L’espai de representació pot ser interior o exterior. En aquest cas va-
riarà el tipus de sonorització.

5. L’espai ideal de representació: un teatre d’un aforament aproximat de 
400 places, si bé no descartem que es pugui programar en espais més 
amplis o més limitats.

Requisits tècnics Contractació d’una mostra de l’obra amb conferència 
sobre Espriu i els compostiors catalans

Contrapunt ofereix la possibilitat de contractar una 
mostra de l’obra complementada amb una con-
ferència sobre Espriu i els compositors catalans, a 
càrrec d’Albert Ferrer i Flamarich. La duració seria 
d’uns 70 minuts. També es requereix un espai amb 
piano de cua.

En la conferència es proposa un doble recorregut 
a l’entorn de les referències a la música que hi ha en l’obra poètica, na-
rrativa i teatral de l’escriptor i a l’entorn de les composicions que empren 
els textos d’Espriu. A partir de l’obra de Mercè Torrents es presenten i 
contextualitzen obres de figures com Pau Casals, Valls Gorina, Raimon, 
Joan Guinjoa i Xavier Benguerel amb els recursos i llenguatges musicals 
emprats, i s’hi aborden temes colaterals com la dificultat de posar música 
a la poesia.

Concepció Ramió i Diumenge
93 807 80 21 / 691 562 902
contrapunt@llegim.com



www.contrapuntem.com


