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

BASAT EN
L’Étranger d’Albert Camus  
© Editions Gallimard, 1942.

David Albet i Iban Beltran recuperen  
l’adaptació musical de la novel·la de  
Camus que va fer el compositor català  
Robert Gerhard el 1954 al seu exili anglès. 
Parlem amb tots dos d’aquesta fita, que 
compta amb la col·laboració de l’ESMUC. 

La sorpresa en escoltar 
aquesta partitura arriba 
quan, dins el context 
d’exili, de treball original 
per a la BBC, reconeixes 
de sobte motius melòdics 
tradicionals catalans.

Per què recuperar aquesta peça? 
Aquesta adaptació de la novel·la 
L’Étranger feta a quatre mans entre 
Gerhard i Camus es va perdre pels 
arxius de la BBC.  
La poc coneguda obra de 
Robert Gerhard inclou músiques 
incidentals diverses encarregades 
per l’emissora, com ara aquesta, 
que mostren la vitalitat d’aquest 
compositor. Com amb molts 
d’altres creadors catalans 
exiliats, aquesta peça de Gerhard 
representa el talent que vam perdre 
alhora que els valors i les llibertats 
de la II República Espanyola.

Què aporta de nou la vostra 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 sent, en bona 
mesura, part d’un patrimoni 
completament desconegut.  

L’experimentació amb la 
música incidental és clau en 
aquesta peça. Com ha estat 
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, en mig del context 
pandèmic, això 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 amb un escriptor 
francès que situa l’acció a Algèria... 
reconeixes, de sobte, motius 
melòdics tradicionals catalans. 
Així, 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.

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 de ser 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 en els quals no entrem  
en profunditat, que no es  
valoren estructuralment. 

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 compondre 
per acompanyar l’emissió del text de Camus, 
en format de radio drama. Em sorprèn que en 
el context d’una societat hiperconnectada no 
n’hagi quedat cap rastre, d’aquella emissió. 
No es troba als 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 ha propiciat un buit, l’oblit d’un 
text que parla de la solitud i dela 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 la Guerra Civil espanyola i 
les dues Guerres Mundials. 

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. 
Totes 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 compondre per a la versió radiofònica 
de L’estranger com a “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 
s’hi refereix–, 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 a 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 
van fer per al Teatre Lliure mateix. El nostre  
text es basa en l’script recuperat a Cambridge.

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  
al qual va ser composta.

Particularment, m’hi 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.

© Sílvia Poch

d’Albert Camus
música Robert Gerhard
direcció Iban Beltran Pallarés
direcció musical Francesc Prat
direcció d’enregistrament David Albet

L’estranger
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