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Recuperem per a les ones l’adaptació 
musical de la novel·la L’Étranger d’Albert 
Camus que va fer el compositor català 
Robert Gerhard el 1954 al seu exili anglès.  
 
La proposta juga el fet artístic com a eina 
de reflexió i mitjà de denúncia de 
l’atordiment humà davant dels 
totalitarismes. 
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Sinopsi 
 
Partint de l’experimentació amb música incidental, és una proposta per a 
petita orquestra i veu que juga el fet artístic com a eina de reflexió i mitjà de 
denúncia de l’atordiment humà davant dels totalitarismes. 
 
La radionovel·la original, que havia de ser inicialment una òpera, va ser 
emesa per la BBC i és prova d’un moment de comunió entre els dos amics 
autors, en el qual el valor de l’existència estava marcat per haver 
sobreviscut a la Guerra Civil espanyola i a la Segona Guerra Mundial- 
 
 
 
 

 
 
 

 
MÉS INFO 
https://www.teatrelliure.com/c
a/programacio/tots-els-
espectacles/lestranger   
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En paraules del director 
 
 
Estem poc habituats a viure coses més pròpies d’un altre temps. Així, em 
sobta la descoberta o la recuperació de L’estranger, la partitura que Robert 
Gerhard va composar per acompanyar l'emissió del text de Camus, en format 
de radiodrama. Em sorprèn que en el context d’una societat hiperconnectada 
no n'hagi quedat cap rastre, d'aquella emissió. No es troba en els arxius de la 
BBC ni tampoc l'editorial propietària dels drets en té cap notícia. Un forat 
negre, tot plegat. Una fallada en el sistema que havia propiciat un buit, l’oblit 
d’un text que parla de la solitud i la marginació. D'allò que el sistema -
entengui's la societat- no sap recollir ni tractar adequadament. 
   
La complicitat entre Albert Camus i Robert Gerhard se serveix del fet artístic 
com a eina de reflexió, com a mitjà de denúncia de l’atordiment humà, amb el 
rerefons encara massa sensible de les guerres civil espanyola i mundial. La 
col·laboració entre escriptor i músic va materialitzar-se en tres obres: La 
pesta, (cantata per a narrador, cor i orquestra, 1964), Calígula (1961) i aquest 
L’estranger, de 1954. Les tres obres van ser estrenades per la BBC i 
comparteixen punts en comú: la música incidental i la radionovel·la. 
  
Gerhard es refereix a la música incidental que va composar per a la versió 
radiofònica de L’estranger com “breus il·lustracions en cul-de-lampe, per dir-
ho d’alguna manera”. Per un altre costat, però, Gerhard subratlla la manera 
com la seva relació amb L’estranger li havia permès confirmar l’empatia amb 
el personatge principal, i la intenció de donar-li un protagonisme important en 
la versió d’òpera: “el personatge de Mersault apel·la a aspectes de mi mateix 
per una d’aquelles simpaties profundes amb les quals tens la seguretat que 
poden fer sorgir una obra”. Aquests aspectes de què parla, al·ludeixen a 
l’obsessió per la sinceritat, la claredat, la concisió, la coherència...: directrius 
noucentistes amb què havia estat educat. 
  
És obvi el protagonisme que té Mersault –parem atenció a l’empatia amb què 
Gerhard es refereix a ell-, la paraula del qual vol interrompre en les mínimes 
ocasions: la funció musical ha de ser embolcallar-lo en l’atmosfera adequada 
perquè l’oïda del públic quedi afinada ambientalment i Mersault pugui 
desgranar la narració d’una manera ràpidament intel·ligible. La primera versió 
de L’estranger s’enregistra per la BBC el 1954. Traducció a l’anglès de Sasha 
Morsom. La partitura és per a conjunt instrumental format per: flauta, dos 
oboès, clarinet, baixó, trompeta, trombó, timpani i percussió amb acordió. 
  
La recuperació d'aquesta partitura és fruit d’una iniciativa privada i 
perseverant: el David Albet hi ha anat al darrere des de fa vint anys. Primer es 
va aconseguir l’accés als arxius Gerhard, a la Biblioteca de la Universitat de 
Cambridge. Allà es conserva una còpia de l'script amb anotacions i 
correccions de Robert Gerhard. En català disposem de dues traduccions: la 
de Joan Fuster (L’estrany) i l’adaptació que Rodolf Sirera i Carles Alfaro per al 
Teatre Lliure mateix. El nostre text es basa en l'script recuperat a Cambridge. 
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Em sembla que la recuperació d'aquesta partitura mereix, a part d'una 
celebració, la difusió que ara en fem, a través del mitjà per la qual va ser 
composada. Particularment, em ressona també la vivència d'aquest darrer 
any, durant el qual hem patit i conegut casos d'abandonament, 
d'incomprensió, de molta solitud i de poder escoltar algú abans de fer un judici 
definitiu sobre la persona. Qüestions socials i morals, doncs: les mateixes que 
avui dia ens aclaparen. 
 
 
Iban Beltran
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ENTREVISTA 

Parlant amb  
David Albet i Iban 
Beltran 
 

Recuperes l’adaptació musical de la novel·la 
que va fer el compositor català Robert 
Gerhard el 1954 al seu exili anglès. Per què 
recuperar aquesta peça? 

Aquesta adaptació de la novel·la L'Étranger 
feta a quatre mans entre Gerhard i Camus es 
va perdre en els arxius de la BBC. La poc 
coneguda obra de Robert Gerhard inclou 
músiques incidentals diverses encarregades 
per la BBC, com es aquesta, que mostren la 
vitalitat d'aquest compositor. Com molts 
d'altres creadors catalans exiliats, aquesta 
peça representa el talent que vàrem perdre 
juntament amb els valors i llibertats de la II 
República Espanyola. 

Què aporta de nou la teva proposta? 

El gran valor d'aquesta proposta és la 
recuperació d'una partitura, que completa una 
mica més la perspectiva sobre Robert 
Gerhard. Aquest i molts altres treballs que va 
realitzar per a teatre continuen, en bona 
mesura, sent part d'un patrimoni completament 
desconegut. 

L’experimentació amb la música incidental és 
clau en aquesta peça, com ha sigut aquest 
procés? 

Gerhard definia les intervencions musicals per 
aquesta peça com a "breus il·lustracions en 
cul-de-lampe", és dir, al final de cada capítol. 
La tecnologia avui dia ens ha permès 
enregistrar per separat música i veus, i enmig 
del context pandèmic ha estat molt útil. Robert 
Gerhard, a més, va deixar molt ben anotat com 
havien de dialogar música i text.  

Però no oblidem que hem treballat en la 
recuperació d'una peça que, per tant, no 

coneixíem. La sorpresa en escoltar aquesta 
partitura arriba quan, dins el context d'exili, de 
treball original per a la BBC, en col·laboració a 
un escriptor francès que situa l'acció a 
Algèria... reconeixes, de sobte, motius 
melòdics tradicionals catalans. Així que a 
l'hora de fer el muntatge, ha passat allò que 
totes les peces encaixen màgicament. La 
immediatesa amb què t'arriba el text, 
aleshores, és impactant. 

Es tracta d’una proposta per a petita orquestra 
i veu. Com ha sigut la col·laboració amb 
l’ESMUC?  

La col·laboració amb l'ESMUC va començar 
amb l'edició crítica dels originals rescatats del 
fons Robert Gerhard de la Biblioteca de 
Cambridge per part de Francesc Prat i Miquel 
Villalba. Finalment, amb la interpretació i 
enregistrament de la part musical per part dels 
estudiants seleccionats. 

Jugueu el fet artístic com a eina de reflexió i 
mitjà de denúncia. Amb què voleu que es 
quedi el públic un cop escoltada l’obra?  

Més enllà d'estar davant d'un text enorme -en 
tots els sentits-, hi ressona la solitud d'una 
persona a la qual es jutja moralment, més que 
pel seu crim. Avui dia el context és molt vàlid: 
només cal pensar en la velocitat amb què les 
xarxes transmeten judicis sobre fets dels quals 
no hi entrem en profunditat, no es valoren 
estructuralment. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



 
 

 

 
 

BIOGRAFIA 

Iban Beltran 
direcció 
 
És llicenciat en Filologia Catalana (URV), en Teoria de la Literatura (UAB) i 
en Direcció escènica i Dramatúrgia (ITB). Ha cursat els crèdits del Doctorat 
en Arts Escèniques (UAB). És cofundador del grup cambrilenc de música 
tradicional Traüt de Tarí. Va formar part d’AREAtangent, plataforma de joves 
creadors dedicats a la investigació i experimentació escènica, i va participar 
en les Càpsules a 1€, peces teatrals basades en una breu durada, 
producció zero, experimentació i risc (Les femmes sont castratrices, 2005, 
Festival Temporada Alta de Girona – Salt).  
 

Ha treballat com a director escènic en nombroses produccions teatrals com 
Nadales (El Maldà, 2018), Pornografia (Pàrking Shakespeare, 2018), El 
procés (Teatre Lliure, 2018),Tractat de mà estricta (Teatre Lliure, 2017), 
Paraules d’amor (codirigit amb J. Ollé, La Seca, 2015), Infecte (Versus 
Teatre, 2014), Pep Talk (Axis Ballymun Theatre, Dublin – Fringe NY 2013), 
Viatge a la felicitat (Festival Temporada Alta 2007) o El món d’Ulisses (Sala 
Beckett 2007), entre d’altres; i en produccions musicals entre les quals 
destaquen Y perdí mi centro (L’Atlàntida/Bcn Ciudad Flamenco, LaboratoriA, 
2020), La foguera de les vanitats (L’Auditori de Barcelona, 2020), Out of the 
[Cage] (L’Auditori de Barcelona, 2020), La cançó oblidada (Auditori Josep 
Carreras, 2019), Armadura Brillante (Teatro Arriaga, 2015), Swing…! (Palau 
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de la Música Catalana, 2014 – actualitat) o Roses de Gos (Escena Nacional 
d’Andorra, 2007) També ha realitzat dramatúrgies i traduccions com El Jardí 
dels cinc arbres, amb J. Ollé (Temporada Alta – TNC, 2009), À la ville de 
Barcelona (Festival Grec, 2012) o Desig sota els oms (TNC, 2017). 
   
Ha estat ajudant de direcció dels directors més prestigiosos del panorama 
escènic català i espanyol, com ara Lluís Pasqual, Joan Ollé, Josep Maria 
Pou, Daniel Veronese, Rosa Novell, Sergi Belbel, Àngels Aymar, Ángel 
Alonso o Guido Torlonia. 
  
Ha treballat per donar un sentit escènic i artístic a esdeveniments com la 
celebració dels 25 anys de l’ACEM (RCDE Estadium, 2018), el Congres de 
Solidaritat de la Fundació Sant Joan de Déu (Fira de Montjuïc, 2017), els 10 
anys d’Apropa Cultura (L’Auditori de Barcelona, 2017) o els Premis Time 
Out Barcelona de 2011. Com a adjunt de direcció va participar també en la 
creació de l’Acte de la Diada Nacional de Catalunya (Parc de la Ciutadella, 
2009 – 2013) i en la presentació de La Casa de les Llengües al MoMA de 
Nova York (2008). 
 

Ha dirigit les lectures radiofòniques de textos teatrals per al programa 
AREA_TXT de COMRàdio (2006 i 2007). Va rebre de la Fira Mediterrània de 
Manresa, 2007, amb el projecte d’Entremès de dos estudiants. 
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BIOGRAFIA 
David Albet 
direcció d’enregistrament 
 
Fundador i director artístic del conjunt Barcelona 216, dedicat a la música 
contemporània. Comissari del Centenari Robert Gerhard celebrat el 1996. 
Director del Festival de Músiques Contemporànies de Barcelona de 1996 a 
1999. Productor de la versió catalana de l’òpera Brundibar de Hans Kras, 
estrenada al Mercat de les Flors i generadora de l’activitat Òpera en 
Secundària, amb l’ICUB, l’IMEB i els serveis educatius del Gran Teatre del 
Liceu. Director de Compositors a Barcelona, activitat conjunta dels Instituts 
de Cultura Estrangers, l’ICUB, el CCCB, l’ESMUC i el Barcelona 216, 
iniciada el 1996. Professor de flauta, càmera, conjunt instrumental i secretari 
de l’Escola Municipal de Música de Santa Perpètua de Mogoda de 1990 a 
2002. Professor del Conjunt Instrumental i director del departament de 
Clàssica i Contemporània de l’ESMUC del 2002 al 2006. Responsable de la 
programació de música de càmera de L’Auditori de Barcelona a partir del 
2006. Ha tocat també a l’Orquestra Nacional de Catalunya i Simfònica de 
Barcelona, Orquestra del Gran Teatre del Liceu, Orquestra de Càmera del 
Teatre Lliure i Filharmonia de Càmera. 
 

Ha treballat amb Fabià Puigserver, Ernest Martínez-Izquierdo, Josep Pons, 
Rosa Novell, Rosa Vergés, David Cirici, Martin Matalon, Jorge Lavelli, Lindsay 
Kemp, María Rovira, Joan Aton Sánchez i Manuel Huerga, entre d’altres. 
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BIOGRAFIA 
Francesc Prat 
direcció musical 
 
Director d’orquestra i compositor que s’acosta a la música amb una 
mentalitat oberta i que reparteix el seu temps entre el repertori simfònic, 
l’òpera i la creació contemporània, per la que hi sent una particular afinitat 
que li ha permès dirigir al Lucerne Festival, Basel Composition Competition, 
Berlinale o Festival Sónar de Barcelona. 
 

Dins el camp operístic, ha estat assistent d'Ivor Bolton al Teatro Real, on va 
debutar dirigint una funció de Das Liebesverbot de Wagner. Recentment ha 
dirigit Die Zauberflöte  al Theater Basel i Diàlegs de Tirant de Magrané al 
Liceu i al Festival de Peralada. També ha treballat a la Dutch National Opera 
o al Teatro de la Zarzuela.  
 

Col·labora regularment amb orquestres com la Sinfonieorchester Basel, 
Essener Philharmoniker, de la RTV d'Eslovènia, Simfòniques de Barcelona, 
Madrid, de Cambra de Menorca, etc. 
 

Com a compositor, el seu catàleg ha estat premiat a Suïssa, Alemanya, 
Itàlia i Àustria. A l’octubre de 2012, va estrenar la seva primera òpera a 
Basilea i el 2020 va escriure un monodrama estrenat al Liceu.  
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Fitxa artística 
 
 
DE 
Albert Camus 

  
MÚSICA 
Robert Gerhard 

  
DIRECCIÓ 
Iban Beltran Pallarès 

DIRECCIÓ MUSICAL 
Francesc Prat 

DIRECCIÓ D'ENREGISTRAMENT 
David Albet   

INTÈRPRETS 
Elies Barberà, Pepo Blasco, Oriol Casals, 
Ester Cort, Oriol Guinart, Àngela Jové, Carol 
Muakuku, Ricard Sadurní i Jordi Vidal 

  
SO 
Jordi Bonet 

  
PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure 

  
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
ESMUC Escola Superior de Música de 
Catalunya 

  
BASAT EN 
L’Étranger d’Albert Camus © Editions 
Gallimard, 1942. 
. 
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Informació pràctica 
 
HORARI 
A partir del 10/06 a les 20.00 h 
  
PREUS 
5 € / 29 € Butaca online 
  
IDIOMA 
Català 
  
DURADA 
2 h 30’ aproximadament 
  
LLOC 
Sala online 
  
XXSS 
#LEstrangerGerhard 
#TeatreRadiofònic 

 
 
 
 
 
 
 
CONTACTE 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
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Col·laboradors i patrocinis

 


