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POESIA CONCERTANT EN CLAU DE 

SOL, I DE DO(L) 
    

J.V. Foix Quartet és el títol amb què designem aquest espectacle 
poeticomusical o que també podríem dir-ne musicalpoètic, ja que la 
importància de la música, en aquest muntatge, és perfectament 
equiparable a la de la paraula. Potser per aquesta raó, aquest 
espectacle en agrada subtitular-lo: Poesia concertant en clau de sol, i de 

do(l). A cavall del concert i el recital poètic, doncs, oferim un viatge a 
través del paisatge oníric del poeta de Sarrià. La nostra feina no pretén 
ser una mirada exhaustiva ni transcendent, sinó més aviat un modest 
esforç per revelar alguns aspectes amagats de la personalitat artística 
de J.V. Foix. Per fer-ho em comptat amb la inestimable col·laboració de 
la Fundació J.V. Foix, la qual ens ha facilitat un valuós material inèdit 
procedent del seu arxiu: transcripcions d'entrevistes, conferències, 
anècdotes..., uns textos, en general, poc o gens coneguts, que afegim a 
la seva notòria obra poètica. 

Foix va ser un poeta de prestigi tardà: no és infreqüent l'existència 
d'autors més coneguts pel seu nom, o fins i tot per la seva biografia, 
que no pas pels seus llibres. La nostra intenció, per tant, és donar a 
conèixer una mica més l'obra de l'insigne poeta pastisser.  

Foix fou escarnit per molts, en una literatura que es veu que valora 
sobretot les coses com són i les paraules com són usades. Foix 
impressiona. Foix és surrealista, impressionista, abstracte, i una pila de 
coses més. Disposa d'un vocabulari extensíssim que entreteixeix d'una 
manera exquisida. Foix fa que els mots siguin encisadors per ells 
mateixos, al marge d'allò que vulgarment expressen, i aquest és el gran 
poder de la poesia: la seducció. El seu lèxic és culte, estudiat i repelat 
de clàssics, com era propi dels noucentistes. Era un murri que jugava a 
embolicar la troca, a confondre el lector amb petits subterfugis. Foix 
sentia predilecció per determinats mots poc corrents que apareixen 
repetits al llarg de la seva obra literària. Ell mateix es definia com “un 
investigador de la poesia”. 

De formació eclèctica incorpora al seu bagatge cultural tant la poesia 
trobadoresca i medieval italiana, com el surrealisme i el futurisme 

La incorporació de la música de J.S.Bach ha estat una troballa, la 
conjuminació de les seves Invencions amb els poemes de Foix és 
extraordinària. I aquesta concordança es repeteix amb el sorprenent 



Madrigal de Martinü i també amb la peça d'extremada sensibilitat de 
Jordi Cervelló, Iscor. Per cert, Cervelló fou el mestre dels dos músics del 
Quartet. 

Revisant la discografia que pertanyia al nostre autor, vam conjecturar, 
vagament, sobre les seves preferències musicals, tot i que vam acabar 
elaborant el programa musical deixant-nos portar sobretot per allò 
que ens suggeria la poesia de Foix. En definitiva, tal com s'ha dit sovint, 
“La poesia de J.V. Foix és música...” i, podríem afegir-hi: “...i la música és 
poesia”. Consegüentment, hem construït una aliança emparant-nos en 
la condició abstracta que uneix totes dues disciplines 
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BERNAT BOFARULL 

 

Inicià els estudis de violí amb Jordi Cervelló al 
Conservatori Professional de música de Badalona i 
posteriorment amb Agustín León Ara al Conservatori 
Municipal de música de Barcelona. Continuà els estudis 
a Holanda amb la professora Emmy Verhey, obtenint  el 
Títol d´Intèrpret de Violí a la Hogeshool voor de Kunsten 
a Utrecht. Ha fet classes i masterclass tant de violí, viola 
o música de cambra amb músics com Hermann 
Krebbers, Yfrah Neman, Kees Hülsmann, Felix Ayo, 
Rodney Friend, Charles André Linale, Emil Cantor, 
Ashan Pillai, David Cuggel, Charles Thunell…Entre els 
anys 1993 i 1999 ha format part de la JONDE i de la 
JONC sent d´aquesta darrera concertino i solista. Ha 
estat col.laborador habitual  a les orquestres de cambra 

del Teatre Lliure, Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, 
Ciudad de Granada, BCN 216, Ràdio Kamerorkest   i Camerata Antonio 
Lucio. Com a violísta s’especialitzà en l´àmbit de la música de cambra i 
fundà el Grup Barcelona Collage amb el que desenvolupà una intensa 
activitat musical.Ha estat premiat diverses vegades als Concursos 
Montserrat Alavedra i  Pozoblanco, tots dos de música de cambra. Ha 
enregistrat per Discmedi, Harmonia Mundi, Columna Música, 
Catalunya Música i Rne. Actualment  és professor de violí, viola i 
música de cambra a L´Escola Municipal Can Roig i Torres de Santa 
Coloma de Gramenet i dirigeix el Conjunt Instrumental de la ciutat. Cal 
destacar les seva activitat amb el Quartet Glinka BCN i Companyia de 
Titelles Etcétera. Des de l´Octubre de 2007 forma part del Murtra 
Ensemble, I des del 2008 és membre fundador de l’Associació Musical 
Murtra Ensemble dedicada al suport de la  interpretació i difusió de 
música dels segles XX i XXI, i que reuneix prestigiosos músics del 
nostre país. 

 

 

 

 



JAUME COMAS 

 

Jaume Comas (Barcelona, 1948), actor, 
llicenciat en història i art dramàtic. Ha 
treballat: al Teatre Lliure (La Cacatua 

Verda, Eduard II, El dol escau a Electra, 
Romeu i Julieta) a les ordres de Lluís 
Pascual, Pere Planella, Fabià Puigserver, 
Josep Montanyès, Josep Maria Mestres; 
diverses temporades a la Companyia 
Flotats (Una jornada particular, El dret 

d’escollir, Lorenzàccio, L’autèntic Oest, Les 

tres germanes), al Teatre Nacional de Catalunya (La gavina, dirigida per 
Josep Maria Flotats, i Mort de dama, que dirigí Rafel Duran); amb 
Esteve Polls (Canigó, Fedra, Jugant amb Molière, Poema de Nadal, 
Sagarrianes); i amb altres formacions i directors com Jaume Nadal, 
Toni Martín, Jordi Coca, Ramon Simó, etc. Ha aparegut en diverses 
sèries televisives: Les claus de vidre, Nissaga de poder, Laberint 

d’ombres, Majoria absoluta, Porca misèria, Ventdelplà, La Riera... És la 
veu catalana de Roger Moore, Burt Lancaster, Liam Neeson, Raul Julia, 
Jack Nickolson, Dustin Hoffman i molts d’altres. Actualment fa recerca 
d’història del teatre. Ha publicat poesia i ha escrit teatre infantil i 
narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOAN ORPELLA 

 

Nascut a Barcelona, inicia la seva formació al 
Conservatori Professional de Música de 
Badalona amb Jordi Cervelló. L’any 1991 
ingressa a la Purcell School de Londres 
estudiant amb Rodney Friend, amb qui 
continua al Royal College of Music. Aquí obté el 
Bachelor of Music (RCM Hons, 1997) amb la 
màxima qualificació. Del 1997 al 2000 estudia 
amb el professor Mauricio Fuks a la Universitat 
d’Indiana (Bloomington), als Estats Units. 

La seva trajectòria ha estat premiada en nombroses ocasions i ha rebut 
el suport d’importants institucions. Ha ofert concerts a Espanya, Itàlia, 
França, Anglaterra, Portugal, Argentina, Brasil, Uruguai, Japó i als 
Estats Units, i també ha enregistrat per a RNE, Catalunya Ràdio, Radio 
Clásica, RAI i TV3.Durant vuit anys, fou integrant del prestigiós LOM 
Piano Trio, premiat internacionalment. La seva discografia amb 
aquesta formació inclou quatre CDs dedicats a compositors com 
Granados, Shostakovitch, Gerhard i Bretón.És membre fundador de 
Murtra Ensemble dedicada al suport de la  interpretació i difusió de 
música dels segles XX i XXI. 
Actualment interpreta amb un violí de David Bagué, creat a Barcelona 
el 1999, i combina la música de cambra amb l’activitat docent al 
Conservatori Professional de Música de Badalona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTUR TRIAS 

 

Nascut a Sabadell, comença la seva 
carrera professional al Talleret de 
Salt (Girona) l'any 1982.A partir del 
1985 intervé en diversos 
muntatges del Teatre Lliure, sota la 
direcció de Lluis Pasqual, Fabià 
Puigcerver, Ariel Garcia Valdés, 
Carme Portacelli, Anna Lizaran i 
Lluis Homar entre d’altres. D'altres 
intervencions en diferents 
muntatges amb Companyia Flotats, 

Centre Dramàtic G.Cat., Mercat de les flors, La Fura dels Baus, etc., amb 
els directors: K. Zschiedrich, R.M.Sardà, P. Khomsky, Mario Gas, Ariel 
Garcia Valdés, G. Karotkov, Tony Cafiero, C. Portacelli, Rosa Novell, J. 
Daulte. I ha intervingut en una sèrie de muntatges del Teatre Nacional 
de la ma de H. Pimenta, R. Duràn, M. Gas, G. Lavaudant, J.M. Mestres, R. 
Simó... Ha dirigit una quinzena d'obres, entre les quals destaquem: La 

veu humana, 1993; Mirrad, un noi de Bòsnia, 1994; Nausica, 1997; 

Vexacions, 1999; Les trapelleries d'Escapí, 2000; Una altra Lolita, 2002; 

Història del soldat, 2004 i Hilda, 2005. En cinema ha participat en més 
d'una vintena de pel·lícules, entre d'altres: Puzzle de J.L.Comeron, 
1985; Una nit a Casablanca d'A. Martí, 1987; Bar-cel-ona de 
F.Llagostera, 1987; Luces y sombras de J.Camino, 1988; El largo 

invierno de J.Camino, 1991; Monturiol de F.Bellmunt, 1992; Mi amigo 

del alma de M.Barroso; Gaudí afternoon de S.Sedelman, 2000; Platillos 

volantes de O.Aibar, 2003.Ha participat en varis projectes de televisió 
com El cor de la ciutat, Homenots, Andorra, Nissaga de poder, Estació 
d’Enllaç i Arnau entre d’altres 
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