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Lo Plant d’Amor: música per  
a llegir Roís de Corella
Es proposa un espectacle amb 
música coetània a Joan Roís 
de Corella, del segle XV a la 
Corona d’Aragó, dels cançoners 
de Montecassino, Cappella Giulia, 
Florència, Sevilla, Bolonya, 
Colombina, Casanatense, Pixérecourt, 
Escorial i peces d’autors vinculats a 
l’obra i el temps de Corella. 

L’espectacle consta de la 
interpretació d’aquest repertori per 
Capella de Ministrers inspirats en 
la lectura de fragments d’algunes 
obres de Corella segons la selecció 
de Rafael Alemany al voltant de 
la poesia profana (Balada de la 
garsa i l’esmerla, La mort per 
amor, A Caldesa, La sepultura), la 
poesia religiosa (l’oració) i la prosa 
profana (Triünfo, Hero i Leànder, 
i el Plant dolorós de la reina 
Hècuba). “Ab dolça veu acordada” 
intepreta Corella la Balada de la 
garsa i l’esmerla, fent les aus de 
tenor i cant en la poesia. Tenor que 
sustenta la veu del poeta en altres 
de les seues obres musicades amb 
paraules: “cant, tenor e contra, en 
çelestials veus entonauen” (Sepultura 
de mossèn Francí Aguilar). Poesia  
a tres veus o duets cantats com 
Juno, en la veu del tenor i Pallas 
amb una acordada contra, “en 
acordant armonia cantant, semblants 
paraules començaren...” (Lo johí 
de Paris). 

La música en la poesia de Corella 
és patent en diverses de les seues 
obres (mai musicades en el seu 
temps, que sapiem). En fa al·lusions 
a melodiosos cants, acordades 
melodies, acordada música 
d’angèlica melodia o al suau cant 
de la dolça melodia. Inclús a les 

proporcions de la música polifònica 
o a com ens mou la “força de 
tant dolç cant, que amanssaua 
els animals, mouent a piadoses 
paraules les tenors de la  
acordada arpa...”.

Capella de Ministrers
Des de la seua creació l’any 1987, 
el grup Capella de Ministrers, sota 
la direcció de Carles Magraner, ha 
desenvolupat una important tasca 
investigadora i musicològica en favor 
del patrimoni musical espanyol, 
des de l’edat mitjana fins al segle 
XIX. El resultat, transformat en 
testimoniatge musical, conjuga a la 
perfecció tres factors clau: el rigor 
històric, la sensibilitat musical i, 
molt especialment,  
un desig incontenible de  
comunicar-nos i fer-nos partícips 
d’aquestes experiències.

L’activitat concertística de la 
formació ha estat molt intensa des 
de l’inici de la seua activitat, que 
ha recorregut les millors sales 
de música d’Espanya: Auditorio 
Nacional de España, Palau de la 
Música de València, Palau de la 
Música Catalana, Auditorio de León, 
Teatro de la Maestranza, El Escorial, 
Centro Conde-Duque, Auditori de 
Castelló, Teatro Cervantes... Així 
mateix, ha participat en nombrosos 
festivals, dels quals cal destacar 
el Festival de Música Antiga de 
Barcelona, Madrid Cultural 1992 
(amb la recuperació de l’òpera Els 
elements, d’Antonio Literes), Festival 
de Teatro Clásico de Almagro, 
Festival de Música Antiga i Barroca 
de Peníscola, Festival de Peralada, 
Quincena Musical Donostiarra, 
Los Veranos de la Villa (Madrid), 
Festival Grec (Barcelona), Festival 
Internacional de Música y Danza 

La garsa i l’esmerla	 	
  Amadors  Cançoner de Bologna
  Amor che sospirar mi fai  Alexander Agricola
  Dona gentil (La Morra)  Ysach

Per Caldesa 
  Ma bouche rit  Ockeghem
  Come fame  Agricola
  La dindirindin	 	 Cançoner de Montecassino

La mort per amor
  Quien se podra  Cançoner de Bologna
  Amors.Amors	 	 Cançoner de Montecassino
  Recorre al corazon  Cappella Giulia

La sepultura
  La morte	 	 Cançoner de Sevilla
  Per la absencia  Cançoner de Bologna

L’Oració	 	
		O gloriosa regina  Cançoner de Sevilla
  La parente nostre dame  Cançoner de Sevilla

Triünfo de les dones
  Gracias a vos donzella  Cappella Giulia
  Les Caterines  Folies de Joan Escrivà

Hero i Leànder
  Nos espante mi partida  Cançoner de Bologna
  Sera nel cor mio  Cançoner de Montecassino

Plant dolorós
  Pon fin Fortuna  Riccardiana (Florència)
  Fortune, par ta cruaulté  Vincenet 
  En letres d’or  Roís de Corella 
  Cançoner de Sevilla
  /Contrafactum

Selecció de textos de Roís de Corella: Rafael Alemany.
Daniel Tormo, actor

Capella de Ministrers
Elia Casanova, veu; Carles Magraner i Fernando Marín, violes d’arc; 
Ignasi Jordà, exaquier i clavicèmbal; Robert Cases, viola de mà,  
guitarra renaixentista i arpa; Pau Ballester, percussions

Carles Magraner, director

III Prosa profanaI Poesia profana

II Poesia religiosa

de Granada, Festival de Música 
Religiosa de Cuenca, Serenates a la 
Universitat (València), Festival Are 
More (Vigo), Festival Medieval d’Elx, 
entre altres.

La seua projecció és també 
internacional. Ha fet gires de 
concerts i participat en festivals de 
França, Bèlgica, Romania, Portugal, 
Holanda, Egipte, Itàlia, Alemanya, el 
Marroc, Anglaterra, Polònia, Tunísia, 
Xile, Portugal, Grècia, Argentina, 
Brasil, EUA, Mèxic, Finlàndia, 
Àustria, Cuba, Croàcia, Xina, Algèria, 
Suècia, Noruega, Suïssa, Eslovènia, 
República Txeca, Lituània, etc.

Al maig de 2008, va actuar en la 
inauguració de la Casa de la Lengua 
Española a Rodes, presidida per 
SM la reina Sofia, en viatge oficial. 
El mateix any, el grup va participar 
en l’acte oficial d’homenatge al rei 
Jaume I, que va tenir lloc  
al monestir de Poblet, amb  
motiu del vuit-centè aniversari del 
seu naixement.

Aquesta trajectòria d’estudi i 
recuperació de la música antiga ha 
quedat recollida en els discos que 
ha gravat per a EGT, Blau, Auvidis i 
CDM, segell discogràfic exclusiu de 
Capella de Ministrers, amb els quals 
ha obtingut molt bones crítiques 
de la premsa especialitzada, a més 
de premis i distincions, des quals 
destaquen el de millor producció 
discogràfica atorgat pel Ministeri 
de Cultura, el premi Important 
de l’editorial Premsa Valenciana i, 
recentment, el premi Cívic 2008 
d’Almussafes-Ribera Baixa.

La seua activitat ha anat més enllà 
del món estrictament musical, amb 
incursions en les arts escèniques 
en col·laboració amb directors 
reconeguts com Àlex Rigola,  

Juli Leal, Vicent el Genovés, 
Jaume Martorell i Bigas Luna, amb 
coreògrafs com Santiago Sempere, 
amb el Cor de la Generalitat 
Valenciana i amb músics d’altres 
disciplines com Joan Enric Lluna 
o Miguel Marín. Ha recuperat la 
versió escenificada de la sarsuela 
inèdita La madrilenya, de Vicent 
Martín i Soler, el primer oratori 
sacre espanyol, i una aproximació 
històrica a la interpretació del 
drama en dues parts per a la 
Festa de l’Assumpció de la Mare 
de Déu d’Elx. La seua música del 
Cant de la Sibil·la forma part de 
la banda sonora de la pel·lícula 
Son de mar, de Bigas Luna. Aquest 
treball va suposar l’inici d’una 
relació professional amb el director 
català, que el 2003 va requerir la 
participació de Capella en l’adaptació 
de les Comedias bárbaras, de Valle-
Inclán, en la clausura de la segona 
Biennal de València.

Les ajudes institucionals de la 
Diputació de València, CulturArts 
de la Generalitat Valenciana i de 
l’INAEM, del Ministeri de Cultura, 
permeten que avui siga una realitat 
la difusió discogràfica i concertística 
a nivell nacional i internacional. La 
Universitat de València, per  
la seua banda, patrocina les 
activitats de recerca, recuperació i 
difusió del patrimoni musical que  
fa la Capella de Ministrers, que 
tenen el patronatge d’UNESCO 
València/Mediterrani.


