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L’obra de teatre l ír ic català La viola d’or i  
altres cançons ,  enregistrada per primera 

vegada amb motiu de l ’Any Morera 
 
Estrenada l’any 1914 a la Garriga, amb direcció musical del 
propi Enric Morera i direcció d’escena d’Adrià Gual, La viola 
d’or és una de les peces més destacades del ‘teatre líric 
català’ i la primera de les obres d’aquest gènere escrita 
originalment per a cobla (de deu músics). Mesos després de 
la seva estrena, Morera en va fer una versió per a orquestra 
simfònica que es va interpretar a Barcelona.  

Més d’un segle més tard i en el marc de la 
commemoració, l’any 2015, del 150è aniversari del naixement 
d’Enric Morera, la Generalitat de Catalunya, l’Associació per a 
la Divulgació, l’Ensenyament i la Promoció de la Música 
Catalana (ADEP.CAT) i DISCMEDI, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i de l’Obra Social ‘la Caixa’, impulsen 
el primer enregistrament d’aquesta peça que es va reestrenar 
a la Garriga el passat 1 d’agost de 2015. La presentació 
d’aquest enregistrament (en versió semiescenificada) tindrà 
lloc a manera de cloenda de la Fira Mediterrània de Manresa 
2015, el proper 18 d’octubre, a la sala gran del Kursaal.  

L’enregistrament de La viola d’or  compta amb la 
cobla Marinada de Badalona sota la direcció artística d’un 
músic experimentat en la direcció de veus i bon coneixedor de 
la formació cobla, Diego Martín Etxebarria. També hi trobem el 
cor ArsInNova, dirigit per Pere Lluís Biosca, una de les 
formacions corals més interessants del país que ens regala en 
aquest disc una versió excepcional de la sardana Les fulles 
seques. A nivell solístic, el tàndem format pel baríton Josep-
Ramon Olivé (que acaba d’aconseguir el prestigiós premi del 
públic al Handel Singing Competition) i la mezzo Anna Alàs i 
Jové (una de les veus líriques catalanes amb major projecció 
internacional) repeteixen col·laboració després d’haver 
coincidit en la producció L’Eclipsi, del TNC (Grec 2014). 
L’adaptació de la dramatúrgia la signa l’expert Jordi Prat i Coll 
(Liceistes i cruzados, entre altres). 

 

 
LA VIOLA D’OR I ALTRES CANÇONS 
Rondalla bosquetana en tres actes 
Música d’Enric Morera (1865-1942) 
Llibret d’Apel·les Mestres (1854-1936) 
Cobla Marinada 
Cor ArsInNova: Pere Lluís Biosca, director 
Serafí (baríton): Josep-Ramon Olivé 
Clareta (mezzosoprano): Anna Alàs i Jové 
Violí solista (*respectant la tessitura original 
emprada per Morera): Joel Bardolet 
Direcció artística i musical: Diego Martín 
Etxebarria 
Producció executiva: Rut Martínez per a 
ADEP.CAT (www.adep.cat), en el marc de l’Any 
Morera (1865-2015) 
Enregistrament, mescles, mastering i producció 
tècnica: David Casamitjana 
Edició partitures: Cobla Marinada 
Direcció d’art: Jaume Roure  
Enregistrat els dies 31 de juliol, 2, 3 i 4 d’agost de 
2015, al Teatre de Sarrià de Barcelona 
Editat i distribuït per Discmedi S. A. 
Fotografies: Martí E. Berenguer 
Contingut addicional a través del QR:     

 
	  
	  
	  
	  
	  

Label: DISCMEDI   Overview 

Key Sell ing Points 



 
1.- Introducció de la viola 

2.- Acte 1, Escena 1: Cor - Flors a manades! 
3.- Acte 1, Escena 2: Serafí de lluny 

4.- Acte 1, Escena 2: Serafí es presenta 
5.- Acte 1, Escena 3: Era un pobre teixidor 
6.- Acte 1, Escena 4: Cor - Tots a la plaça! 

7.- Acte 1, Escena 5: Era un pobre teixidor (2) 
8.- Cançó: Clareta - Vetlla d’amor 

9.- Acte 1, Escena 6: Dansa de les flors i els sàtirs 
10.- Acte 2, Escena 7: Preludi 

11.- Cançó: Serafí - La font 
12.- Acte 2, Escena 8: Dansa dels gnoms 

13.- Acte 2, Escena 9: Cor - Amb el peu lleuger 
14.- Acte 2, Escena 10: El cant de la viola 

15.- Acte 2, Escena 11: Final 
16.- Sardana: Cor - Les fulles seques 

17.- Acte 3, Escena 12: Preludi 
18.- Acte 3, Escena 13: Cor - Què deurà ser? Què voldran fer? 

19.- Cançó: Clareta - On ets, amor? 
20.- Acte 3, Escena 14: Duo - Tots contra tu es conjuren 

21.- Cançó: Duo - Abril 
22.- Acte 3, Escena 15: Cor - Sona la viola d’or 

23.- Acte 3, Escena 16: Final, Cor - Danses i càntics 
 
                                                        Nota sobre l’enregistrament: Diego Martín Etxebarria, director musical 

 
Una recuperació a prova de tòpics 

Una obra de teatre líric, en català i centenària? Amb acompanyament de cobla? I un director basc al 
capdavant? Crec que hem vençut uns quants prejudicis musicals endinsant-nos en aquesta producció 
de La viola d’or  que ha cristal·litzat en el CD que teniu a les mans. La música d’Enric Morera ha estat 
tot un descobriment per a mi i crec que també ho serà per als qui n’escolteu aquest enregistrament. En 
l’imaginari de tots hi ha la sardana La Santa Espina  però em pregunto quants de nosaltres citaríem 
títols d’altres obres d’aquest fantàstic compositor que, com molts altres en la història, han quedat una 
mica ‘ofegats’ per l’èxit de només una de les seves obres. De tot l’Univers Morera que manca per 
descobrir, crec que La viola d’or  n’és una de les sorpreses més agradables. Enric Morera se’ns 
mostra en aquesta obra com un excel·lent compositor teatral que crea una música estretament 
vinculada a l’escena: temes que identifiquen personatges i situacions, efectes musicals que reforcen la 
narrativa de la història i unes melodies que subratllen el caràcter d’allò està succeïnt a dalt de l’escenari. 
 
    Amb el suport:                     Hi col·labora:  
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