
 
 

a l'entorn de... Benjamin BRITTEN 
Novembre i Desembre 2015 
 
 

	  	  	  	  	  	  

Santa Cecília · Stefano MADERNO 1576 ·  1636 

 
 
 

Benjamin BRITTEN
Lowestoft 22 novembre 1913 
 Aldeburgh 4 desembre 1976



SETMANA DE SANTA CECÍLIA 
A l'Escola de Música i Conservatori de Vic celebrem la Setmana de Santa Cecília amb tot 
un seguit d'activitats i concerts. Benjamin Britten va néixer el 22 de novembre, diada de 
Santa Cecília, patrona dels músics. 
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Benjamin Britten 
Una exquisidesa de la música contemporània 
 

El compositor i pianista britànic Benjamin Britten va néixer a Lowestoft, el 22 de novembre 
de 1913, precisament el dia de la patrona de la música, santa Cecília. 
 

Ja de ben petit va evidenciar que estava dotat per la música. Als 5 anys ja va compondre i 
va iniciar estudis de piano i de viola. Sense cap mena de dubte, ens trobem davant un compositor 
prolífic que va conrear tots els camps. El 1924 i el 1927, al Norwich Trienal Festival, va escoltar 
unes obres de Franck Bridge que el van afectar vivament. A través del seu professor de viola va 
ser presentat a Bridge, violinista, i va ser alumne d’ell. Bridge el va posar a la corda fluixa i el va 
fer treballar durament; al mateix temps li fa fer conèixer una gamma àmplia de música 
contemporània (Bartók, Stravinski i Schönberg, entre d’altres) no fomentada en cap centre 
acadèmic de l’època. També va ser alumne de John Ireland i Arthur Benjamin, i tenia ganes d’anar 
a Viena a estudiar amb Alban Berg, però circumstàncies diverses no li van permetre. 

 
El 1930 va ingressar al Royal College of Music, però en aquest centre no es va sentir prou 

estimulat per a estudiar a fons la música contemporània, ni li van fer massa cas com a 
compositor; solament li van interpretar la Sinfonietta i encara després d’haver-se tocat en altres 
llocs. Vers el final de la seva formació acadèmica va disposar part de les seves obres de joventut 
en una Simple Simphony (1933-34) per a corda, que és, d’aleshores ençà, una de les seves peces 
més conegudes. Des de 1935 fins a 1939 va ser col·laborador del poeta Wystan Hugh Auden i 
escriví música per als curts metratges Coal Face i Night Mail. A través d’Auden, Britten va establir 
contacte amb un grup d’artistes i escriptors esquerrans. No obstant això, el seu compromís polític 
mai no va ser com el d’Auden, ni va participar en la Guerra Civil Espanyola com va fer Auden. 
  

Com a compositor té una predilecció per la veu, on va trobar la mesura autèntica de la 
seva creació. El 1937 va conèixer Peter Pears, un tenor d’una veu preciosa i un excel·lent 
Evangelista de la Passió segons sant Mateu de Johann Sebastian Bach; n’existeix una gravació 
amb Karl Müchinger extraordinària. Amb Pears va conrear una íntima i especial amistat. Pears, a 
més col·laborà en moltes de les seves obres. Auden, que no va convèncer a Britten perquè anés a 
Espanya quan la Guerra Civil, va aconseguir que ell i el seu amic Peter Pears marxessin 
d’Anglaterra el 1939, per a viure a Amèrica del Nord. El 1942 van tornar a Anglaterra on, com a 
objectors de consciència, se’ls hi va encarregar de fer recitals pels obrers de les fàbriques i per a 
unitats militars. La primera interpretació dels Sonets de Michelangelo Buonarrot, per a tenor i 
piano i de la Serenata per a tenor, trompa i corda (1943), en un Londres bombardejat, posaren a 
Britten al front de la música anglesa. D’aquest seu retorn a Gran Bretanya, data l'obra Peter 
Grimes, basada en un poema de George Crabbe. En els darrers anys de la seva vida ell i Pears 
van anar a Horman, i allí compongué l’òpera Death in Venice, sobre textos de Thomas Mann, un 
obra que va desenvolupar ben pausadament, car estava determinat a compondre la millor obra de 
la seva vida i aplegar-hi molts dels temes i continguts que des de sempre l’havien interessat. 
Completada Mort a Venècia el 1973, va ser operat de cor i, tot i l’èxit de la intervenció, va quedar 
amb una paràlisi de la mà dreta que no va fer més que dificultar-li la convalescència, a més 
d’afectar la seva activitat creadora. 
  

Entre moltes altres obres ben interessants de la seva producció, té un lloc destacat War 
Rèquiem (Rèquiem de guerra), considerada obra mestra. El Rèquiem va ser escrit per a la 
consagració el 1961 de la nova catedral de Coventry, ciutat anglesa que havia estat arrasada pels 
bombardeigs nazis. 
  

No vull tancar aquestes línies sense esmentar A Ceremony of Carols, per a cor a tres veus 
de soprano, duets i solo, i arpa, per a la paralitúrgia de Nadal, una obra tota ella plena d’encís, 
unció i bon gust. Una de les millors versions és la de l’Escolania de Montserrat, amb Sebastià 
Bardolet i Xavier Canadell, sopranos, Josep Pieres i Francesc Gasa, contralts i Maria Lluïsa Ibáñez, 
arpa, tots ells sota la direcció d’Ireneu Segarra. 
  

Britten va morir a Aldeburgh el 4 de desembre de 1976, d'on havia estat nomenat Baró 
Britten. 

Modest Moreno i Morera 
 

 



EL PETIT ESCURA-XEMENEIES 
Benjamin BRITTEN 
 

 
 

 
 
 
 
 

Festival d’Aldeburgh 
El petit escura-xemeneies
14 de juny de 1949



 
 

El petit escura-xemeneies és una òpera infantil. L'acció transcorre a l'Anglaterra victoriana i el protagonista 
és un nen que es veu obligat a exercir d'escura-xemeneies. L'argument planteja la relació del petit Sam amb 
els nens de la família Brook que el mantenen ocult després d'ajudar-lo a sortir de la xemeneia on havia 
quedat atrapat.  
 
L'obra denuncia l'explotació infantil tan present a la cultura anglosaxona del segle XIX i encara present avui 
en molts països. L'ofici d'escura-xemeneies va normalitzar-se durant la Revolució Industrial, quan les 
xemeneies van esdevenir més grans, fins al punt de cabre-hi una persona dins, i va sorgir la necessitat 
d'evitar el risc d'incendis per falta de neteja del tub de les xemeneies.  
 
Els infants podien ser aprenents des dels 7 anys i quedaven a càrrec del mestre escura-xemeneies que 
s'encarregava de la seva instrucció i manutenció. Es tractava de nens d'origen molt humil i en molts casos, 
orfes. Molt sovint, els nens morien per malalties o d'accidents a causa de la perillositat de la feina. Finalment 
i gràcies a la pressió d'un moviment que denunciava els abusos als infants, el 1864 el parlament anglès va 
prohibir l'ús dels petits escura-xemeneies. 
 

  
Regnat de la Reina Victòria I 1837 · 1901 



 
 

La revolució industrial anglesa va poder alimentar el procés d’acumulació capitalista aprofitant, no només els 
invents tècnics o les riqueses acumulades durant segles d’explotació colonial, sinó també xuclant la sang 
d’una força de treball infantil barata i desemparada (...) la indústria va veure la conveniència de recollir 
aprenents d’entre set i catorze anys en les gran poblacions. Per aconseguir-los a gran escala es feien 
requises i contractes amb els seus parents i amb els directors dels establiments de beneficència. El treball 
era duríssim, amb jornades laborals de catorze i quinze hores, en pèssimes condicions d’alimentació, higiene 
i seguretat. Cristiano Morsolin. El pasado y el presente del trabajo infantil 
 

 

El treball infantil



 
 

Avui dia els nens han de treballar sense parar per guanyar-se la mera subsistència: no se’ls ha acostumat a 
diversions innocents, sanes i intel·ligents; no se’ls concedeix temps lliure si és que abans hi estaven 
acostumats. No saben que és l’esbarjo, només l’aturada de la feina. Estan envoltats d’altres nens en les 
mateixes circumstàncies i, d’aquesta manera, en passar de la infància a la joventut, a poc a poc s’inicien, 
especialment els homes, però sovint també les dones, en els seductors plaers de la droga i l’alcoholisme. Per 
a això els ha preparat la dura feina diària, la falta de costums millors i el buit total de les seves ments. 
D’aquesta manera denunciava el treball infantil el socialista utòpic Robert OWEN en les seves 
Observacions sobre l’efecte que té el sistema de manufacturació (1815) 
 

 
 

Oliver TWIST · 1839 · Charles DICKENS



 

 
 
 
 
 

	  
 
 

 
 

Mary Poppins · 1964



 
Personatges arquetípics 
 
BOB el NEGRE, mestre escura-xemeneies  

CLEM, fill de Bob i el seu ajudant 

SAM, aprenent d’escura-xemeneies (8 anys)  

MISS BAGGOTT, minyona d’Iken 

Hall ROWAN, mainadera a Iken Hall  

JULIET, GAY i SOPHIE BROOK, germans de 14, 13 i 10 anys, residents a Iken Hall 

JONNY, TINA i HUGHIE CROME, germans de 15 i 8 anys, de visita a Iken Hall  

TOM, xofer ALFRED, jardiner  

 
 



 
William Blake · Poeta 
 

L’escura-xemeneies  

Era jo molt petit quan se’m morí la mare 
i el pare se’m va vendre quan just la meva llengua  
a penes si podia dir “ ́scuro, ́scuro, ́scuro!”, 
I us escuro les llars, doncs, i entre el sutge dormo.  
Hi havia un petit Tom que plorà quan el cap  
rull com el dors d’un xai li rapaven. Vaig dir-li:  
“Calla, tant és, que quan un porta el cap rapat,  
saps?, el sutge no et pot fer malbé el cabell ros”.  
Llavors ell va callar, i, i aquella nit mateix  
Tom tingué una visió mentre estava dormint:  
Milers d’escuradors, Dick, Joe, Ned i Jak,  
estaven tots tancats dintre negres tau ̈ts.  
 
I veu venir un Àngel amb una clau brillant 
que es posa a obrir els tau ̈ts i a tots els allibera, 
i pel prat verd, llavors, van saltant i rient 
i es renten en el riu i amb el sol resplendeixen. 
I, havent abandonat els sacs, límpids i nus,  
juguen ara en el vent, s’alcen damunt els núvols; 
I l’Àngel digué a Tom: “Si et tornes un bon noi  
serà Déu el teu pare, no et faltarà mai joia “. 
I Tom es despertà, era fosc i ens llevàrem 
i amb els sacs i els raspalls anàrem a la feina.  
Tom no sentia el fred, es trobava felic ̧, 
car si tots fan llur deure no han de témer mai cap mal.  
 

William BLAKE
1757 · 1827



 
Benjamin BRITTEN i Eric CROZIER, autor del text 
 
 

 
 

I. CANÇÓ DE L'ESCURA-XEMENEIES

Ziip! Ziip! 
Pren revolada i anem pel treball, 

fem fora aquest sutge i visca el raspall.  
Les eines són raspes, galledes i draps,  

per treure pols negra que omple els forats.  
I... Ziip! Ziip! 

Bob dit el Negre, i el seu fill amb ell, 
 llardós com la guilla, té fosca la pell;  
llurs crits ens arriben pel gèlid matí, 

les guatlles desvetllen i esveren conills.  
I... Ziip! Ziip! 

Sam és tot càndid, escombra amb delit,  
son pare a Bob Negre cruel l'ha cedit. 

I ara molt trist pujarà tub amunt. 
El tub és tot negre doncs com s'ho farà?  

I... Ziip! Ziip! 
Lluny de la vila, travessen el pont. 
I giren a esquerra per un caminoi;  

segueixen la tanca tot giragonsant, 
per mates de boga, herbotes i fang. 

I... Ziip! Ziip! 



 
 

Avui, els nens teixidors de catifes, els que cusen pilotes al Pakistan o el nens miners llatinoamericans són 
exemples, no només de treball infantil, sinó també de treball en condicions d’esclavitud. El treball infantil 
segueix concentrat en l’agricultura, el servei domèstic i el sector urbà no estructurat pel simple fet que és on 
es poden amargar millor els menors de la vista del públic. Els que els donen ocupació amaguen la mà d’obra 
infantil i en molt països la majoria dels nens explotats ni tan sols estan protegits per una legislació sobre els 
treball infantil; o quan es disposa d’aquesta protecció, les persones encarregades de fer-la complir no tenen 
accés als menors. S’imposa, doncs, la necessitat de 'descobrir' tots els casos d’explotació infantil per poder-
los protegir després. José A. Paja Burgoa. La convención de los Derechos del Niño 
 

 

Dia Internacional de la Infància
Declaració dels Drets del Nen · 20 novembre 1959



________________________________________________________________ 
DIVERTIMENTO a l'entorn de...  
Benjamin BRITTEN 
Concurs adreçat als alumnes de l'emvic 
 
Podeu respondre a través del formulari on-line. Teniu 
temps fins el 11 de desembre a les 23.59h de la nit. 
Entre els alumnes que tinguin el màxim encert de 
respostes sortejarem dues entrades per un concertde 
L'Atlàntida. El nom del guanyador es farà públic el 15 de 
desembre de 2015. 
 
 

1 
Quin professor de l’emvic i ex-escolà de Montserrat va 
participar, com a solista, en l’enregistrament de A 
Ceremony of Carols de Benjamin Britten ? 

 
Ferran Anglí 
Jaume Bardolet 
Sebastià Bardolet 
Gabriel Coll 

 

2 
De quin compositor és el tema de les variacions que Britten fa servir en la seva Guia 
d’Orquestra per a joves ? 

  
Edward Elgar 
Henry Purcell 
G.F.Händel 
Henry Mancini 
 

 
 

3 
 

En quina d’aquestes obres Britten fa servir una orquestra de corda tocant en pizzicato ? 
 

 Sis metamorfosis d’Ovidi 
 Simple Symphony 
 War Requiem 
 Lachrymae 
 
 
 
 
 

	  
DIVERTIMENTO 

a l'entorn de... 
	  

SORTEIG   
2 entrades 



4 
Quina de les obres esmentades anteriorment està basada en un obra del compositor 
John Dowland ? 

 
 Sis metamorfosis d’Ovidi 
 Simple Symphony 
 War Requiem 
 Lachrymae 
 
 

5 
Quina obra tenen en comú l’escriptor Thomas Mann, el director de cinema Luchino 
Visconti i Benjamin Britten ? 

 
El cant de la terra 
La Mort a Venècia 
La bella Molinera 
Les quatre estacions 
 

 
 

6 
En quina d’aquestes composicions de Britten no hi toquen flautes de bec ? 
  
 Alpine Suite 
 Noye’s Fludde 
 Two Insect Pieces 
 Scherzo for recorder quartet 
 

7 
Benjamin Britten, en col·laboració amb Lennox Berkeley, va escriure una obra basada 
en danses catalanes, saps com es diu ? 

 
Montserrat 
Mont Juic 
Cap de creus 
Cap de trons 
 

 
 
 



8 
Per quin d’aquests concerts va escriure Benjamin Britten les cadències del 1r i 3r 
moviment ? 

 
Concert per a violí en Re M Op.61 de L.van Beethoven 
Concert per a clarinet en La M k.622 de W.A.Mozart 
Concert per a Violoncel en Mi m Op.85 d’E.Elgar 

 Concert per a piano en  Mib k.482 de W.A.Mozart 
 

9 
Per a la consagració de la catedral de Coventry Britten va escriure: 
 
 War Requiem 
 Occasional Overture 
 A Ceremony of Carols 
 The Company of Heaven 
 

           
 

10 
El petit escura-xemeneies es va estrenar l’any 1949 a la ciutat de: 
 
 Aldeburgh 
 Bristol 
 Oxford 
 Liverpool 
 

                               
________________________________________________________________ 
Grup de treball a l'entorn de... 
Miquel Casals, Montse Catllà, Modest Moreno 
________________________________________________________________ 
Escola de Música i Conservatori de Vic 
93 702 72 57 (1) / emvic@emvic.cat / www.emvic.cat 


