
Un salt en el temps

Qui ens ho hagués dit, als menorquins, que ja ben entrat el segle XXI, podríem assistir a l’estrena 
d’una obra de Joseph Haydn? Per ser exactes, una versió, pràcticament contemporània de l’època 
del compositor austríac, feta a Menorca per i per a menorquins ara fa poc més de dos-cents anys, de 
La creació del món.

En una època multimusical com la que vivim, on el bombardeig de músiques diverses i per a tots els 
gusts és continu, i la quantitat de repertori per a tot tipus de públic a triar és immens, però 
paradoxalment, limitat -i moltes de vegades, repetit-, redescobrir una petita joia com la versió 
menorquina, coetània, de l’oratori de Haydn, en català i per a un petit conjunt cambrístic (dues 
veus, violí i guitarra!), és una autèntica novetat, sempre agraïda per a les nostres oïdes. Però més 
enllà d’això, aquesta música ens convida a fer un exercici d’imaginació, un salt en el temps, per 
traslladar-nos a la Menorca il·lustrada i burgesa de principis del segle XIX, i poder captar, per uns 
instants, l’ambient artístic i l’univers cultural propi de les classes dirigents menorquines de la 
Il·lustració.

La versió de La creació del món de Haydn va ser una tasca conjunta de l’il·lustrat maonès Antoni 
Febrer i Cardona, del qual enguany se’n celebra el dos-cents cinquantè aniversari del seu 
naixement, que en va traduir el llibret, i del seu amic Joan Vidal i Seguí, autor de la sorprenent 
reducció d’una partitura original per a més de 180 instruments, a només dos -i potser encara crida 
més l’atenció que aquests dos siguin el violí i la guitarra, i no un instrument de tecla, com el piano o 
el clavicèmbal, a priori molt més aptes per a reduccions de grans conjunts-. L’adaptació data de 
1807, sols nou anys després de l’estrena de l’obra a Viena.

La Menorca de la Il·lustració se sentia connectada amb els aires de canvi que assolaven l’Europa de 
l’Antic Règim, i mentre la resta dels Països Catalans havien quedat engrunats dins l’absolutisme 
borbònic franco-espanyol, la burgesia menorquina volia entendre, i per això la traduïa al català, la 
filosofia de Rousseau i Voltaire, llegir Molière o Metastasio, i gaudir de l’estètica innovadora de la 
música de Haydn.

Dos-cents anys després, La creació del món, en català de Menorca, i per dues veus, guitarra i violí, 
ha tornat a ressonar als casals menorquins. Ho ha fet aquest cap de setmana passat, a Can Victori de 
Maó i al Seminari de Ciutadella, en una tasca de recuperació i estudi del manuscrit de més de vint 
anys, i on hi han participat  des de l’IME fins el Conservatori Professional de Música i Dansa de 
Menorca, amb la soprano Maria Camps, el baríton Lluís Sintes, Eva Febrer al violí, Toni Perelló a 
la guitarra i Jordi Odrí recitant parts del text. Una posada en escena austera, com era segur ara fa 
dos segles; ens és fàcil d’imaginar l’ambient de l’època: silenci absolut, quasi reverencial, pels 
quatre intèrprets, com en una espècie de cerimònia laica, parant més atenció però a la música de 
Haydn que a la interpretació que en poguessin fer aquells músics. I en acabat, uns pocs 
aplaudiments per començar una vetlada de tertúlia intel·lectual sobre el que s’acabava d’escoltar.

La música sempre ens ajuda a entendre millor les claus d’una època, actual o passada, i en aquest 
cas en concret, el passat brillant d’un illa, petita i allunyada geogràficament dels centres de poder, 
però propera, per pròpia iniciativa dels menorquins, als grans centres culturals i als pensaments 
intel·lectuals del continent. És per tot això, però també pel resultat mostrat d’una feina llarga, ben 
feta i col·lectiva, que la recuperació de l’obra de Febrer i Cardona i Vidal i Seguí no hauria de 
quedar en només dos concerts, sinó que és obligació de les institucions divulgar-la i fer-la sonar 
molt més, dins i fora de Menorca, per a orgull dels menorquins.



I és que no cada dia hom pot assistir a l’estrena d’una obra de Haydn, i un privilegi semblant no pot 
ser només una estona d’un cap de setmana.

Amadeu Corbera Jaume, musicòleg.


