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Des de la seva fundació per Arianna Savall i Petter Udland Johansen el 2009, Hirundo Maris cerca nous
mons i formes d’expressió musicals. Les principals orientacions del nostre treball musical s’han centrat
sempre en la música antiga, sobretot medieval, renaixentista i barroca, així com en la música popular,
amb les seves balades medievals, improvisacions i obres originals. Ara hem optat per emprendre un camí
completament diferent: la cançó artística va ser un gènere importantíssim al segle XIX, amb obres de
Schubert, Schumann, Brahms, Fauré, Debussy, Mompou, Toldrà, García Lorca, M. de Falla i Grieg, entre
molts altres. Ara ens dediquem a aquesta tradició amb el nostre últim projecte, Poésie et Musique.
Hirundo Maris s’ha immergit profundament en la tradició de la cançó artística, la història de la qual es
remunta als trobadors i ministrers medievals. Aquesta forma musical pot ser descrita com a petites miniatures operístiques d’entre cinc i sis minuts de durada; en el nostre cas, i amb el suport dels guitarristes
Michal Nagy i Michal Pindakiewicz, les hem arranjat per a soprano, tenor, arpa triple, violí, mandolina,
dues guitarres, contrabaix i percussió.
Molts grans compositors han considerat la cançó artística com un dels gèneres més nobles, una simbiosi
entre la paraula i la música. Poésie et musique és la nostra pròpia expressió musical d’aquest tresor del
cant. S’hi reconeix molt l’esperit d’Hirundo Maris en la tria del material, amb cançons originàries d’un
ampli ventall geogràfic, des de la Mediterrània assolellada fins a l’Escandinàvia gèlida.
Llengua, art, música, consciència i màgia són, tots plegats, facetes del mateix fenomen. Aquests fenòmens ens parlen a un nivell interior que ens permet d’oblidar-nos del temps i de l’espai; un nivell al qual
tot esdevé u, tot permetent-nos de romandre dins la mateixa sublimitat del temps com l’Etern. D’aquesta
manera, podem experimentar i existir, per mitjà de la nostra imaginació i la nostra creativitat, dins el
mateix espai on es va crear la música. Ahir, avui, demà.
Un projecte d’Hirundo Maris sempre tindrà el seu toc personal. Els compositors van pensar aquestes
obres per a veu i piano. No és que hi vulguem improvisar –ni tan sols pretenem intentar-ho–, però els
intèrprets poden i han de fer-se seva aquesta música. Havíem d’arranjar aquestes cançons per a Hirundo
Maris, el nostre conjunt, i aproximar-nos al seu ric tresor de paraules i música des de la nostra perspectiva. De fet, hem aplicat la fórmula màgica solve et coagula, per la qual quelcom és descompost en les
seves peces individuals més petites, abans de conjuntar-les de nou segons el gust personal.
Aquest món interior ens duu des de l’Andalusia de F. García Lorca fins a un món on es troben personalitats i personatges forts, on prenem coneixement del gran poder de l’amor en tres cultures. Ballem
i cantem al vent que bressa les roses sota la mandrosa calor estiuenca, mentre ens banyem entre les
fragàncies de les fulles i les flors de la natura. Sentim l’insuportable dolor i pena que empenyé Ofèlia a
llançar-se a les aigües fosques.
Que fabulós hauria sigut ballar fins a trenc d’alba amb la persona estimada, caminar junts per una platja
deserta, mirar-vos fixament als ulls i entendre en silenci quant us estimeu. Els records d’infantesa omplen la nostra consciència amb el somni del paradís etern; Solveig espera fidelment amb un amor que
ens dona esperança i confort a tots nosaltres. Sempre hi ha un objectiu al qual aspirem; després que la
primavera hagi arribat l’abril i el maig, vivim les inacabables nits clares d’estiu.
No coneixeu límits: podeu explorar-vos dia i nit, podeu deixar-vos encisar per les onades del mar, abans
de descansar enmig de meravellosos somnis nocturns. Que la màgia obri mitjançant la poesia i la música.
Deixeu enrere el vostre entorn acostumat: tot pot passar i passarà al vostre món de fantasia i somnis.
Arianna Savall & Petter Udland Johansen

«POESIA I MÚSICA»
Tradicional catalana, arranj. Arianna Savall i Petter Udland Johansen
El mestre
El mariner
La Dama d’Aragó
Santiago de Murcia s.XVIII / A. Savall
Jotas
Edvard Grieg (1843 -1907) - text: Aasmund Olavsson Vinje
Langs ei å
Fyremål
Frederico Garcia Lorca (1898 -1936)
Tres morillas
Café de chinitas
Frederic Mompou (1893-1987) - text: Josep Janés i Olivé
Damunt de tu
Jo et pressentia com la mar
Eduard Toldrà (1895 -1962) - text: Trinitat Catasús i Catasús
Abril
Maig
Friedrich Chopin (1810 -1849)
Zycyenie
Miecysław Karłowich (1876 -1909) - text: Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Pamietam ciche, jasne, złote dnie
Richard Strauss (1864-1949) - John Henry Mackay (1864 – 1933)
Morgen
Robert Schumann (1810-1856) – Friedrich Rückert (1788-1857)
Tanzlied
Tradicional catalana, arranj. Arianna Savall i Petter Udland Johansen
El Cant dels ocells
Tots els arranjaments musicals són d’Arianna Savall & Petter Udland Johansen
HIRUNDO MARIS
Arianna Savall: soprano i arpa barroca
Petter Udland Johansen: tenor, mandolina i hardingfele
Michał Nagy: guitarra
Michał Pindakiewicz: guitarra
Miquel Angel Cordero: contrabaix

