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DAVALLAMENT



Davallament per a cor mixt, cor infantil, narrador i orquestra és una Cantata d’un sol moviment 
inspirada en el poema homònim d’Àlex Susanna, basat en l’obra Davallament de la Creu de 
l’església de Santa Maria d’Erill la Vall, un grup escultòric del s.XII format per set talles de fusta 
originals d’aquest petit poble dels Pirineus, sobre l’episodi de la Passió de Jesús posterior a la 
seva crucifixió i mort. 

Encara que la temàtica és pròpia de Setmana Santa, aquesta obra musical és concebuda ex-
pressament per Advent amb la intenció explícita d’unificar la Nativitat i la Passió, una Ofrena 
de Nadal on s’uneixen Eros i Tànatos, aprofundint en el significat del Nadal (una època plena de 
contradiccions), i qüestionant així la necessitat de celebrar el naixement d’algú a qui finalment 
s’acabarà condemnant i crucificant. 

Per expressar aquesta fosca premonició de Nadal, s’escolten paisatges i colors orquestrals ha-
bituals del llenguatge musical de Ferran Cruixent, estructurats en fragments que recorden una 
Missa Litúrgica. S’inicia amb tons que davallen lentament (Kyrie supplicante), i posteriorment 
s’escolten reminiscències de Cants Gregorians, harmonies hieràtiques, estructures minimalis-
tes perpètues i isorrítmiques inspirades en aquest període Romànic, llargues seqüències en 
compàs 3/4 fent honor a la Santíssima Trinitat, visions d’esperança, il·lusions, escenes d’es-
perits que ens xiuxiuegen textos en llatí des del més enllà (com si les escultures predissin el 
seu propi destí), escenes de penitència, de resurrecció (citant l’estil contrapuntístic del Renai-
xament com a esperança), o la purificació mística final que conforma pausadament un acord 
de Do Major que representa la lenta i dolorosa construcció de la humanitat, referint-se a la 
darrera estrofa tan pròpia dels nostres dies: “Què hauríem pogut fer nosaltres per evitar-li 
aquest dolor?” 

En aquest darrer passatge s’utilitza la tècnica musical del Cybersinging (Cibercant), desen-
volupada per Ferran Cruixent el 2010 a l’obra simfònica Cyborg (encàrrec de la Staatskapelle 
Weimar), on els músics reprodueixen sons des dels propis telèfons mòbils mentre continuen 
tocant els seus instruments. En aquest cas s’escolten sons de campanes d’Advent enregistrats 
al campanar de la Catedral de Munic, ciutat on Cruixent hi ha viscut 10 anys.

Set personatges de fusta per a una obra mestra © Santi Iglesias



PROGRAMA

I PART 

Messiah 
G.F. Haendel (1685-1759)

Glory to God in the highest (recitatiu i cor) 
O thou that tellest good tidings to Zion 
(ària i cor) 
Surely (cor) 
And with his stripes (cor)
All we like sheep (cor) 
He shall feed his flock like a shepherd (ària) 
Lift up your heads (cor)
Halleluia (cor) 

Mezzosoprano: Clara Gifre

II PART

Davallament
(estrena absoluta)
Cantata per a cor infantil, cor mixt i orquestra. 
Música del compositor Ferran Cruixent (1976), 
poema d’Àlex Susanna (1957).

Suite nadalenca
El desembre congelat
El dimoni escuat
El petit vailet
El noi de la mare 
Fum, fum fum
(Populars catalanes)
Albert Guinovart (1962)

Halleluia
Leonard Cohen (1934-2016). 
Adap. Ferran Cruixent

African Noel
André J. Thomas (1952)

Coral Polifònica de Tremp 
Camerata Sant Cugat
Orquestra Camerata Sant Cugat 

Grup Coral Casp 
i Grup Infantil Casp
Aula de Cant Coral de l’Escola 
de Música Casp
(dir. Maria Jesús Culleré)

Ferran Cruixent
compositor

Àlex Susanna
poeta

Clara Gifre
mezzosoprano



Davallament
(Erill-la-Vall, s. XII)

I
Ens arribeu desfregats de color,
sense més vestimenta que l’escorça
de la fusta d’alba de què esteu fets,
però tots ben clavats al vostre lloc,
a punt per representar un i altre cop
l’escena per la qual vau ser tallats:
un moment ben delicat, certament,
quan tot sembla acabar per sempre més
i pocs són els que encara creuen.

Aquest sacrifici del Fill de l’Home,
haurà servit d’alguna cosa?
Dos mil anys després podem dir que no:
el carnatge allà mateix continua.

II
Abatut i grandiós,
ple de tot el pes de la nostra culpa,
aquest Cos que es desploma, exsangüe,
havent dit ja les últimes paraules,
¿no el sentiu més a prop que mai,
ara que li sabem tota la soledat?

Poguéssim ser en algun moment la mà
que l’aferra pel costellam vençut
i l’ajuda a davallar del dolor...

Àlex Susanna, 2017

Llatí xiuxiuejat pels esperits 
de les escultures (inspirat en el 
poema original): 

Sculpturas sumus
Lignum Materia
In Nativitate Domini
In Mortem Corpore
Fili Hominis
Sacrificium

Text afegit per Ferran Cruixent, 2017

Organitza

Col·laboren

Els concerts de música clàssica 
i òpera estan dins del cicle


