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Direcció: Kjetil Almenning 

Segell discogràfic: Lawo Classics 

El nou CD del Cor de la Catedral de Bergen i de l’organista 

Arnfinn Tobiassen és un homenatge al compositor contemporani noruec Trond H.F. Kverno 

(1945). L’àlbum, amb el títol Credo, és una compilació de peces religioses on hi podem trobar 

textos evangèlics, balades medievals i peces del folklore noruec. 

Una de les obres més notables de Kverno va ser la sevaSt. Matthew Passion, cantada en llatí 

d’acord amb el codi de l’església antiga. El compositor volia reivindicar la passió en un entorn 

contemporani: el nostre buit total i la manca de sentit de massa coses de les nostres vides. 

Aquella obra, que va ser criticada, naturalment, va consolidar musicalment la tasca compositiva 

de Trond H.F. Kverno. En efecte, aquella complexa obra marcava el camí a seguir: compondre 

música vocal. 

La producció del compositor noruec, organista i diaca ordenat, està farcida d’inspirades melodies 

que configures una original col·lecció d’innombrables himnes, cançons, misses, corals, motets i 

tota una gran varietat de formats i obres corals a gran escala. I un dels aspectes al qual ens hi 

hem de referir és al de les seves harmonitzacions. El seu estil abasta peces del Renaixement, 

s’inspira amb els grans corals de Bach i obres romàntiques monumentals fins a variats himnes 

actuals. La originalitat de Kverno consisteix a crear una complexitat constructiva que beu de les 

fonts de les millors harmonitzacions de la historia. Sempre, però, relacionades amb la riquesa 

musical dels himnaris noruecs. Ell pensa més en els sentiments que no pas en l’estil, una opció 

absolutament respectable. El seu llenguatge és tonal i molt accessible al públic en general, i es 

mou amb facilitat per mitjà de línies declamatòries nues i de textures intimes i càlides. 

Kjetil Almenning encerta en posar en relleu la senzillesa, l’afecte i la humilitat amb la que afronta 

la interpretació d’aquests temes. L’organista Arnfinn Tobiassen, que ha estat guardonat amb 

diversos premis, i el Bergen Cathedral Choir ajuden a descobrir nous i seductors camins sonors 

a l’oient. 

Text: Marçal Borotau 
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