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E

l passat 5
d'abril
(Diumenge
de Rams) moria el
mestre Josep Borràs
i Farrés.
Forner de professió,
però músic per
vocació, és recordat
per la composició de
la magnífica música
de
La
Passió
d'Esparreguera,
a
més d'altres peces
de música coral i
religiosa, sarsueles,
sardanes, etc.
El mestre Borràs va
ser a més una
persona molt involucrada en la vida
cultural
d'Esparreguera, tant en el
Patronat de la Passió
(on va ser president,
director escènic i
musical, a més
d'actor) com d'altres
institucions com el
Patronat Parroquial
(va ser organista
durant gairebé 70
anys), l'Escola Municipal de Música,
l'Orfeó (de què va
ser fundador) i un
llarg etcètera d'activitats
culturals
amb les que sempre
va estar vinculat.
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Va ser membre de la nostra Associació
Wagneriana, amb qui teníem freqüents
contactes
especialment
durant
la
temporada de representacions de la Passió.
Amb motiu de la celebració del
Bicentenari de Wagner, l’any 2013, i
essent un reconegut wagnerià, va
col.laborar en els actes commemoratius de
la nostra Associació i va compondre la
seva Oda a Wagner, per a orquestra i
quatre veus, estrenada al Teatre de la
Passió de la seva ciutat el 26 de maig de
2013, amb molt èxit, fet pel qual va rebre
tot l’agraïment i reconeixement nostre.
La situació creada pel coronavirus no ha
permès realitzar un emotiu homenatge
com es mereix, que ha quedat posposat per
quan es puguin reprendre les activitats
amb normalitat.
En el proper número de la nostra revista
inclourem un ampli article i també
prepararem pel pròxim curs una
conferència / audició per homenatjar el
nostre estimat amic.

ODA A WAGNER
Wagner gloriós, genial en la música,
Wagner gloriós! Al mon, immortal, imperes!
Wagner gloriós! Ja has entrat al teu Olimp.
Així Wagner amb formal estructura
grans paraules forja amb el so i el cant,
i crea sobirà, tot inventant,
el drama musical de rel futura,
La música que ens obre tants camins
i evoca grans misteris de la vida,
amb cor i pensament, també ens convida
a descobrir paisatges i destins.
Tot inventant ressons de plata i d'or
Wagner projecta un mon de meravelles
que arriba fins el cel i les estrelles
amb preludis d'amor etern que mai no mort.
Gloria al seu nom,
nom de llum aclarida.
Ha estat ungit com el geni
que crea grans obres.
Wagner ens lliure el testament
de les seves genials partitures
que impacten nostre pit
i les nostres ments
Oh genial Wagner!

Descansi en Pau, mestre Josep Borràs.
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