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L’encàrrec internacional més important per a Olivier Messiaen va arribar de mans de Serge Koussevitzky, direc-
tor de la Boston Symphony Orchestra. El 25 de juny de 1945 escrivia:

“Apreciat Sr. Messiaen,

És un plaer informar-lo que la Fundació Koussevitzky us demana que accepteu l’encàrrec d’una nova composició 
per a orquestra simfònica. 

El pagament de 1.000 dòlars per a aquest encàrrec es farà efectiu amb l’entrega del manuscrit.

Estarà interessat en saber que entre els compositors que han rebut aquest encàrrec de la Fundació hi ha Béla 
Bartók, Bohuslav Martinu, Darius Milahud i Igor Stravinsky.

Us demano que em feu l’obra que desitgeu, en l’estil que vulgueu, de la durada que vulgueu i sense cap indicació 
respecte la forma instrumental ni el termini de lliurament.”
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“L’amor feliç no té història”
Denis de Rougemont (L’amor i Occident)

Dip. Legal: GI.927-2013

Divendres 5 de juliol a les 21 h. Auditori de Girona

Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya (JONC)

                                    
Jordi Masó, piano 
Philippe Arrieus, ones Martenot
Jose Pons, director

                                    
CONCERT DEL 20è ANIVERSARI DE LA JONC

Programa:

Olivier Messiaen (1908 - 1992 )
Simfonia Turangalila                               
     I. Introduction

     II. Chant d’amour I

     III. Turangalîla I

     IV. Chant d’amour II

     V. Joie du sang des étoiles

     VI. Jardin du sommeil d’amour

     VII. Turangalîla II

     VIII. Développement de l’amour

     IX. Turangalîla III

     X. Final

Durada:  70 minuts sense pausa.
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La resposta de Messiaen arribava dos mesos més tard (el 20 d’agost): “Accepto encantat el seu encàrrec. Estic 
molt complagut i vull escriure una obra realment bella i amb unes proporcions importants. Per tenir èxit necessi-
taré pensar, escriure, estimar les notes, perfeccionar-les i orquestrar l’obra sense presses. Per tot això necessitaré un 
mínim de 6 mesos i un màxim d’un any”.

El 17 de juliol de 1946 Messiaen comença a escriure la seva simfonia seguint l’ordre següent: primer els temps 
I, IV, VI i X. Després els tres estudis més rítmics anomenats Turangalîla 1, 2 i 3. Va continuar amb el II per després 
entrar en el desenvolupament del VIII i acabar amb el V.

El mes de febrer de 1948 es van presentar tres moviments (tâlas) de la partitura al Théâtre des Champs Elysées 
de París amb l’Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dirigida per André Cluytens. El programa 
indicava que es tractava d’una obra “basada en material hinduista, com indica el seu títol, i un dels millors 
exemples de les preocupacions de Messiaen pels ritmes i sonoritats exòtics”.

El 26 de juliol de 1948 Messiaen va acabar la Turangalîla-Simfonie. Gairebé havien passat tres anys des que va 
rebre l’encàrrec i a Tanglewood l’esperava una trista noticia: Koussewitzky era gran i ja no podia dirigir l’estrena. 
Aquesta tasca que va ser encarregada a un jove brillant i protegit del mestre: Leonard Bernstein, excepcional 
director i creador d’obres tan importants com West side story, Candide, Chichester Psalms o On the town. En 
aquest punt val la pena recordar que poc mesos abans de morir Lenny Bernstein havia previst una visita a 
Girona per conèixer el Barri Vell i la seva comunitat jueva.

Messiaen va tocar al piano, per a Koussewitzky i Bernstein, tota la partitura abans de tornar a Europa. Tornaria 
a Boston pocs mesos després per estar present en els deu dies d’assajos amb l’Orquestra Simfònica de Boston.

L’estrena va tenir lloc al Symphony Hall de Boston divendres 2 de desembre de 1949. Els intèrprets van ser: 
Yvonne Loriod, piano; Ginette Martenot, ones Martenot i la Boston Symphony Orchestra dirigida per Leonard 
Bernstein. La reacció de la premsa va ser una barreja d’entusiasme i de sensació de ridícul i aquests van ser 
alguns dels comentaris que es van escriure: des d’“una de les obres més contundents que recordo” (Boston 
Globe) fins a “els temes melòdics que travessen la partitura estan construïts a partir de sis notes que el mateix 
Gershwin podia haver trobat millor” (Boston Herald).

Segons Koussewitzky, l’obra era, després de La Consagració de la Primavera, la millor partitura del segle XX. “És 
necessari escoltar-la amb paciència i amb actitud positiva. Aquesta simfonia és nova des de tots els punts de 
vista: en línia melòdica, en estructura harmònica i en la forma”.

L’estrena a Nova York al Carnegie Hall va ser rebuda amb escepticisme. Un dels treballadors que va haver d’estar  
a l’interior de la cèlebre sala apuntava: “No donaria ni un cèntim per aquesta condemnada obra”.  Tot i això, els 
oients van jutjar l’obra amb un generós aplaudiment.

L’elit de la música americana va ser radical en la crítica. Aaraon Copland parlava directament del “monstre que 
havia creat Messiaen”. De fet Bernstein mai més va tornar a dirigir l’obra.

Seixanta anys més tard i després de centenars d’interpretacions, la Turangalîla-Simfonie s’ha fet un lloc com a 
clàssic del segle XX.

La Turangalîla-Simfonie és una de les tres obres de Messiaen centrades en la llegenda de Tristany i Isolda (Ha-
rawi, per a soprano i piano (1945) i Cinq Rechants, per a dotze veus mixtes a cappella (1949)). En el programa 
de mà de l’estrena, el mateix Messiaen donava algunes pistes i descripcions per a cada moviment:

I. Introduction:  podem escoltar els dos temes cíclics. El primer amb les pesades terceres dels trombons; i el 
segon amb les tendres arabesques dels clarinets.

II. Chant d’amour 1: aquest moviment evoca dos aspectes violents de l’amor: d’una banda, la passió carnal de 
l’amor i de l’altra, l’amor ideal i tendre.

III. Turangalîla 1: un tema nostàlgic a l’ones Martenot dóna pas als trombons i després a un cant a l’oboè.

IV. Chant d’amour 2: un scherzo amb dos trios.

V. Joie du sang des étoiles: és el clímax de la passió sensual expressada en una dansa alegre. El desenvolupa-
ment conté un cànon rítmic entre trompetes i trombons, mentre el piano afegeix brillantor al clamor salvatge.

VI. Jardin du sommeil d’amour: apareix el tercer tema cíclic. És una melodia cantada per l’ones Martenot i les 
cordes, decorada pel vibràfon i el glockenspiel i els cants d’ocells que sonen al piano. Amor tendre, idealitzat 
i eteri.

VII: Turangalîla 2: un disseny rítmic per a la percussió amb cromatismes.

VIII: Dévelopement de l’amour: aquest moviment desenvolupa els tres temes cíclics.

IX. Turangalîla 3: d’una manera rítmica apareixen temes construïts per 17 notes. S’utilitzen cinc instruments 
de percussió. Cada so de percussió és subratllat per les cordes. 

X. Final: trobem dos temes, una fanfàrria alegre per a trompetes i trompes i el tema de l’amor. La coda està 
basada en el tema de l’amor.

Messiaen descrivia la Turangalîla com la seva obra més melòdica, càlida, dinàmica i acolorida. Ja que la seva 
execució demana un pianista virtuós, podem dir que la Turangalîla és gairebé un concert per a piano i orquestra. 

El terme Turangalîla té origen en el sànscrit: “Lîla” significa literalment joc, entès com a acció divina sobre el 
cosmos, el joc de la vida i de la mort. “Turanga” és el temps curt com el galop del cavall. “Turangalîla” explica, 
doncs, un cant d’amor, un himne a l’alegria, al temps, al moviment, al ritme, a la vida i a la mort.



Pel gegantisme dels efectius orquestrals i per la seva durada, la podem situar en la línia de les simfonies de 
Mahler o Bruckner. Les dimensions són certament titàniques: una orquestra de 103 músics, una durada de 80 
minuts i 10 moviments repartits en 429 pàgines.

L’obra està dedicada a l’amor fatal, irresistible, que ho transcendeix tot, que ho suprimeix tot. Un amor que en 
principi condueix i crida a la mort; és un amor que depassa el mateix cos i té una dimensió còsmica. Un amor 
molt gran que només és el pàl·lid reflex del veritable amor, l’amor diví. Un amor que només pot ser viscut 
després de mort.

És sens dubte un món sonor en si mateix; una música d’opulència eròtica que no trobem enlloc més en la 
música de Messiaen.

“Si per nosaltres dos, tots els mons fossin visibles a la vegada, jo no veuria res més que a vós”. (Tristany i Isolda)

Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya (JONC)

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) neix el setembre de 1993 amb el nom de Jove Orquestra 
Simfònica de Catalunya. No va ser fins el 1999 que va passar a anomenar-se JONC.

L’orquestra va ser dirigida per Josep Pons des de la seva fundació fins que el 2001 va agafar el relleu Manel 
Valdivieso com a director artístic.

Des del seu naixement, l’objectiu principal de la JONC ha estat facilitar una formació orquestral a joves músics 
del nostre país, així com col·laborar activament amb la inserció i formació dels joves en el món la música.

La JONC ha participat en els festivals més importants del nostre país, sota la direcció de mestres de gran prestigi 
com ara Josep Pons, Guy van Waas, Ernest Martínez-Izquierdo, Jordi Mora, Manel Valdivieso i un llarguíssim 
etcètera.

El 1999 es crea la Fundació JONC a través de la qual s’aconsegueix aglutinar el nombre creixent d’iniciatives amb 
treballs, classes, conferències, concerts i programes.



Jordi Masó

Jordi Masó va néixer a Granollers i va estudiar amb Josep Ma Roger al Conservatori d’aquesta ciutat, a l’Escola 
de Música de Barcelona amb el pianista Albert Attenelle, i amb Christopher Elton i Nelly Akopian a la Royal 
Academy of Music de Londres, on va guanyar el DipRAM, la màxima distinció de l’acadèmia.

Ha actuat, tant de solista com d’integrant de grups de música de cambra, en els principals festivals i auditoris 
d’Espanya, Sud-Amèrica i Àsia, i ha estat guardonat amb premis de piano nacionals i internacionals.

Masó presta un interès especial a la música del segle XX i XXI, però el seu repertori es mou per totes les èpoques 
i estils. El prestigiós crític nord-americà Harold Schonberg l’ha qualificat com “un pianista sòlid i intel·ligent”.

Cal destacar entre les seves interpretacions les Obres per a piano de Frederic Mompou en sis volums i les in-
tegrals pianístiques de Robert Gerhard, Joaquim Homs, José Antonio Donostia, Benet Casablancas i Xavier 
Montsalvatge.

Des de l’any 1996 és membre del grup de música contemporània Barcelona 216, amb el qual va guanyar el 
Premi Ciutat de Barcelona de música l’any 2000. L’any 2008 va ser guardonat amb l’Associated Royal Academy 
of Music (ARAM) a Londres.

Josep Pons

Josep Pons (Puig-reig, 1957) va rebre formació bàsica a l’Escolania de Montserrat. Més endavant, va realitzar 
estudis de composició amb Josep Soler i Sardà i de direcció amb Antoni Ros-Marbà a Barcelona.

El 1985, dins el marc de la institució de gran prestigi teatral com és el Teatre Lliure de Barcelona, el director 
Josep Pons va ser cofundador de l’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure. Aquesta agrupació es va especialitzar 
en el repartiment de música del segle XX per a orquestra de cambra. Ben aviat, l’Orquestra de Cambra del Teatre 
Lliure va aconseguir un gran prestigi internacional i va realitzar diversos enregistraments d’obres de Miguel de 
Falla, Frederic Mompou, Isaac Albéniz, Robert Gerhard i Igor Stravinski.

El 1992 va ser l’encarregat musical de les cerimònies dels Jocs Olímpics de Barcelona. Dos anys més tard, va 
ser nomenat director de l’Orquestra Ciudad de Granada i el 2003 va assumir la direcció de l’Orquestra Nacional 
d’Espanya.

Ha rebut, entre altres, el Premi de Ciudad de Barcelona (1992) de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Bar-
celona i el Premi Nacional de Música (1999) concedit pel Ministeri de Cultura.

Actualment és el director titular de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu.



WEB DE LA JOVE ORQUESTRA 
NACIONAL DE CATALUNYA
www.jonc.cat

WEB DE JOSEP PONS
www.joseppons.net

WEB DE JORDI MASÓ
www.jordimaso.com

OLIVIER MESSIAEN
Simfonia Turangalila
Yvonne Loriod, piano · Jeanne Loriod, 
Ones Martenot
Orquestra de l’Òpera de la Bastilla · 
Myung-Whun Chung, director
CD DEUTSCHE GRAMMOPHON (1992)

LA LITURGIE DE CRISTAL
Documental sobre Messiaen
d’Olivier Mille
DVD JUXTAPOSITIONS (2007)

OLIVIER MESSIAEN 
Simfonia Turangalila
Jean-Yves Thibaudet, piano · Takashi 
Harada, Ones Martenot
Orquestra Reial del Concertgebow 
d’Amsterdam · Riccardo Chailly, director
CD DECCA (1993)

Pere Andreu Jariod

R e c o m a n a c i o n s

Philippe Arrieus
Cursa els seus estudis musicals (solfeig, piano, música de cambra, anàlisi i direcció d’orquestra) a Pau, França, i 
continua la seva formació amb Jeanne Loriod al Conservatori Nacional Superior de París, on aconsegueix el seu 
Primer Premi en Ones Martenot. Obté, amb les màximes qualificacions, el Certificat d’Aptitud per l’ensenyament de 
les Ones i Sintetitzadors del Ministeri de la Cultura. Actualment és professor titular a l’Escola Nacional de Música i 
Dansa de Evry.

Philippe Arrieus inicia la seva carrera com a concertista en el Sextet d’Ones Jeanne Loriod, amb el qual ha actuat en 
nombroses gires per tot el món i amb el qual ha realitzat diversos enregistraments. Paral·lelament, desenvolupa una 
carrera com a solista, interpretant amb orquestra les principals obres per Ones.  

... Turangalîla és la unió de dos mots provinents del sànscrit?
En paraules del mateix Messiaen, “Turanga és el temps que corre (...); que 
s’escapa, com la sorra d’un rellotge”, mentre “Lîla significa joc (...), el joc de la vida 
i la mort”. Turangalîla vindria a significar “cant d’amor, himne a l’alegria, temps, 
moviment, ritus, vida i mort”. L’obra s’inspira en la llegenda de Tristany i Isolda.

... Maurice Martenot va inventar les Ones Martenot l’any 1928?
Aquest aparell és un instrument electrònic format per un teclat, un altaveu i 
un generador de baixa freqüència. Messiaen va usar aquest instrument a la 
Simfonia Turangalîla i també en altres obres, com a Sant Francesc d’Assís, la seva 
única òpera. Aquest instrument electrònic s’ha utilitzat sovint en el cinema, 
formant part de destacades bandes sonores, com Lawrence d’Aràbia o Amélie, 
per citar-ne dues.

... Leonard Bernstein va dirigir l’estrena mundial de la Simfonia Turangalîla?
Va ser el 2 de desembre de 1949, a Boston, als Estats Units. L’Orquestra va ser la 
Simfònica d’aquella ciutat, amb Yvonne Loriod (pianista i dona del compositor) 
i Ginette Martenot (germana de l’inventor de les Ones Martenot) com a solistes. 
L’encàrrec de l’obra va venir d’un altre director d’orquestra: Serge Koussevitzsky.

... Olivier Messiaen considerava la Simfonia Turangalîla quasi un concert 
per a piano i orquestra?
De fet la part de piano és especialment difícil. També tenen molta presència els 
instruments de percussió. L’obra està escrita per a una orquestra gran, de 103 
instrumentistes. La partitura original té quasi 430 pàgines i la durada acostuma 
a situar-se per sobre de l’hora i quart.

... Messiaen va ser més de seixanta anys organista d’una mateixa església?
Des del 1931 i fins gairebé al final dels seus dies, va ocupar la plaça d’organista 
titular de Église de la Sainte-Trinité de París. El músic francès era un home profun-
dament religiós. De les seves interpretacions a l’orgue, en destacaven sobretot les 
seves grans dots d’improvisador. Bona part del seu catàleg el formen peces per a 
aquest instrument. També va escriure molt per al piano i per a l’orquestra. 

... el músic francès va ser deportat a un camp de concentració durant la 
Segona Guerra Mundial?
Concretament a Görlitz, prop de la frontera d’Alemanya amb Polònia. El contacte amb 
altres músics que hi havia amb ell -el violoncel·lista Étienne Pasquier, el clarinetista 
Henri Akoka i el violinista Jean Le Boulaire-, van ajudar-lo en aquells moments tan 
durs, on va passar un fred i una gana terribles. Per a ells va escriure un quartet, on 
ell mateix tocaria la part de piano. Així va néixer el Quartet per a la fi dels temps, que 
estrenarien allà mateix, en condicions precàries, poc abans que els alliberessin.

Pere Andreu Jariod, divulgador musical

C O N 5 C E R T

Ton Koopman
 

Diuemnge 7 de juliol a les 20h
Catedral de Girona

Preu: 10 / 7 €

C O N 6 C E R T

Andreas Staier & 
Alexander Melnikov
 

Dijous 11 de juliol a les 21h
Teatre Municipal

Preu: 15 €

P r o p e r s  c o n c e r t sS a b i e s  q u e . . . ?
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