
INFORMACIÓ PER AL PROGRAMA DE MÀ 
 
Gabriel i Eva. Olatz Moreno. Soprano 
Uriel. Pepe Martínez. Tenor 
Rafael i Adam. Joan Carles Morales. Baix 
 
Schola Cantorum d’Algemesí. Júlia Oltra. Directora 
Orquestra Simfònica de la Ribera 

Vicent Ferragud. Director 
 
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809). La Creació. Oratori (selecció) 
La creació, oratori de Franz Joseph Haydn, va ser estrenada al Burgtheater de Viena en 1799. El llibret original, 
està basat El paradís perdut de John Milton, amb una descripció i celebració de la creació divina del món, tal com 
s'explica al llibre del Gènesi, i, molt en l'esperit de la il·lustració, de la criatura més perfecta sorgida d'aquesta 
creació: l'ésser humà. 
Haydn va començar a plantejar-se la idea de compondre un oratori de grans proporcions en el transcurs dels seus 
viatges a Londres, després de l'impacte que li va produir l'audició d'alguns oratoris de Händel, en especial Israel in 

Egypt.  
Un testimoni d’aquella estrena, va fer aquesta pintoresca descripció:  
“...mai, en la memòria humana, s’ha vist una sala tan plena (...) Vaig arribar a la porta a l’hora i, arriscant la meua vida, vaig 
trobar un lloc en la darrera fila del quart pis... Perquè tot el món se’n poguera assabentar es va distribuir gratuïtament el 
llibret, que em va agradar molt, i s’entén molt bé. Abans de començar la cantata, regnava un gran enrenou  i quasi no ens 
podíem ni sentir. La gent cridava: “El meu braç! La meua cama!” Un xiquet quasi s’ofega i el va salvar un capellà que per dalt 
dels caps se’l va endur a la seua llotja. La música va començar i el silenci es va fer de sobte tan gran que es podia sentir un 
ratolí corrent; si no fóra pels aplaudiments podríem dir que una batuta màgica havia buidat el teatre... Oh amic meu! Mai no 
tornaré a escoltar una música tan bella! Encara que m’haguera hagut de quedar tres hores més, amb la mala olor i la calor 
encara més grans, no me n’hauria penedit. Mai no em pensava que podia existir un miracle tan gran. Vaig veure nàixer la 
llum, el sol i les estrelles, la natura, la bellesa del Paradís. Mai no havia eixit del teatre amb un estat tan gran d’èxtasi i tota la 
nit vaig somniar amb la creació del món.” 

La selecció d’aquest concert consta de la tria que en 1980 va fer Diego Ramón dels números de la primera part, la 
creació del món, el firmament i la natura; dels números corals i alguns recitats de la segona part, la creació dels 
animals, de l’home i la dona; i la tercera part, en la seua totalitat, que recrea els primers dies d’Adam i Eva al món. 
 

TEXT 
Adaptació al valencià de Diego Ramón (1a part) i Vicent Pellicer (2a i 3a part) 
1a PART 

OBERTURA 
Representació del caos. 

RECITATIU. Rafael 
Al principi Déu creà el cel i la terra, 
i la terra era un món buit, sense cap ordre 
i la foscor omplia el món de tenebres. 

COR 
I l’esperit de Déu batia les ales sobre les aigües. 
Déu digué: “Faça’s la llum” i es feu la llum. 

RECITATIU. Uriel 
I Déu veié la llum i que era bona, 
i Déu la separà de les tenebres. 

RECITATIU. Rafael 
I Déu va fer el firmament  
i va separar les aigües que hi ha davall del firmament 
de les aigües que hi ha damunt del firmament, 
i així va ser. 

RECITATIU. Gabriel i COR 
I admiren el grandiós treball  
les jerarquies glorioses dels àngels, 



i els cants resonen dalt del cel, lloant tots Déu, 
i el segon jorn esclata en cants lloant tots Déu. 

RECITATIU. Rafael 
I Déu digué: “Que les aigües de davall del firmament 
es reunesquen en un indret i aparega la part eixuta”  
i així va ser. 
Anomenà la part eixuta “terra”  
i la part de les aigües reunides “mar”.  
I Déu veié que era bo. 

RECITATIU. Gabriel 
Déu digué: “Produesca la terra vegetació, 
l’herba que fa llavor i arbres fruiters de tota mena, 
i que donen fruit amb la seua llavor 
per tot arreu de la terra, i així va ser. 

RECITATIU. Uriel 
Tots els àngels dalt del cel proclamen el dia tercer, i diuen, alegres: 

COR 
Alcem les arpes, amunt les lires, 
brollen els cants de goig i joia,  
cantem tots el triomf del nostre Senyor. 
Ell ha ornat cel i terra, vestint-los magníficament. 

RECITATIU. Uriel 
Déu digué: “Que hi haja al firmament del cel  
llumeners que separen el dia de la nit  
i donen la llum a la terra 
i que assenyalen els canvis d’estació i els dies, 
i els anys. I així va fer els astres. 

COR, Gabriel, Uriel i Rafael 
El cel i l a terra de Déu la gloria canten  
i l’obra de ses mans proclama el firmament. 
El dia que arriba ho diu al següent, 
La nit que se’n va diu a la nit següent: el cel... 
Per tot el món resona el cant, 
cant que mai acaba, sempre publicat. 
El cel i l a terra de Déu la gloria canten  
i l’obra de ses mans proclama el firmament. 
 

2a PART 
RECITATIU. Rafael: 

Veient que el món estava fet, 
i la terra, les aigües i els cels estaven buits, 
va fer els animals, dient: 
Pobleu la terra, ompliu plegats el mar i el cel, 
creixeu fecunds, al món multipliqueu-vos, 
tot el món creat us deixe, 
ompliu-lo tot de vida! 
La terra, l’aigua, tot el cel! 
Gaudiu del món que us dóna Déu, 
i feu honor al vostre Déu! 

TRIO. Gabriel, Uriel i Rafael. COR 
El seu poder i el seu amor, 
seran, per sempre, senyal de pau. 

RECITATIU. Uriel 
I Déu va fer l’home, el féu a imatge seua. 
A imatge seua, Déu els va crear. 
Home i dona, Ell els féu. 



L’alé de la vida els donà per ser éssers nous. 
I així completà la seua obra. 

COR 
El gran treball està conclòs, 
el Creador s’ho mira amb goig. 
Que el nostre cant resone alt! 
Lloem tots Déu, el Creador! 

TRIO. Gabriel, Uriel i Rafael. COR 
GABRIEL i URIEL 
Els ulls, en Vós, posats estan, 
buscant el pa de cada dia. 
Només obriu les mans 
ja menja tot el món. 
RAFAEL 
Si Vós gireu el rostre, 
tot és gelor i obscuritat. 
Si els falta el vostre alé, 
serà tot com la pols. 
GABRIEL, URIEL, RAFAEL 
Només un sol bufit de Vós 
infon la vida a tots, de nou. 
La terra reverdeix per tot, 
amb força i goig. 
COR 
El gran treball està conclòs. 
Lloem tots Déu, el Creador! 
Ell és digne de lloances, 
cançons i honors, per tots els segles! 
¡Aleluia! ¡Aleluia! 
 

3a PART 
INTRODUCCIÓ ORQUESTRAL 
RECITATIU. Uriel 

Ja naix el dia,  
revestit per l’aire pur, 
regat pel blau del cel. 
Del cel i dels seus astres, 
la dolça harmonia, 
la terra reté. 
Mireu-los, home i dona, 
les mans i els cors units. 
De llur mirada naix l’agraïment sincer. 
Del cor els naix, fervent, 
un cant al creador. 
Unim-nos tots plegats 
al cant, brollat del cor! 

DUO i COR 
EVA, ADAM 
D’amor i bondat, oh Déu, Senyor, 
el món sadolla, tot. 
Tan bell, immens, tan ple de llum. 
És vostra obra gran! 
COR 
¡Lloat sigueu eternament. 
Canteu, per sempre, el seu poder! 
ADAM 



De tots els astres, tu, el sol, 
mitigues la claror! 
La llum brillant, que dones tu, 
és vida per al món! 
COR 
¡Digueu arreu de l’Univers 
que nostre Déu és poderós! 
EVA 
I tu, que vetles en la nit 
d’estrelles escortada, 
celebra plenament, amb goig, 
que Déu ens ha creat. 
ADAM 
I les ventades, amb vigor, 
els núvols empenyent, 
tots els elements, tots plegats,  
davall del firmament: 
EVA, ADAM i COR 
¡Canteu a Déu, nostre Senyor. 
Déu és excels, gran i fort! 
EVA  
Elogis feu, les fresques fonts! 
Lloances, tots els arbres! 
Lliureu-li, plantes, vostra flaire! 
I les flors, perfums! 
ADAM 
Tots, tots aquells que sou al cel! 
i aquells que sou a terra! 
Tots els que voleu, ben alt en l’aire, 
i tots, que a sota esteu... 
EVA, ADAM I COR 
¡Tots feu lloances al Senyor! 
¡Feu festa tots aquells creats! 
EVA I ADAM 
Vosaltres, prats, turons i valls, 
de l’alba a l’ocàs, 
digueu al món, si n’és de gran 
Déu, que ens ha creat! 
COR 
Glòria a Déu, el creador! 
Només d’uns mots heu fet el món, 
i terra i cel lloances fan! 
¡Per sempre tots li cantarem! 

RECITATIU. Adam i Eva 
ADAM 
Ja hem complert el manament, 
lloant Déu en agraïment. 
Anem els dos i compartim la vida. 
Jo et guiaré i a cada pas, 
els nostres cors viuran amb goig 
tot el que ens han donat. 
Viurem meravellats  
la gran felicitat 
que Déu ens ha deixat, 
i així ho celebrarem, junts,  
recorrent el món. 



Tu, vine amb mi, jo et guiaré. 
EVA 
Amor, amb tu viuré. 
Amb goig, mon cor et vol. 
Compartirem tots dos 
bells i novells destins, i noves hores, 
i noves vides. 
Junts per sempre, tu i jo. 

DUO 
ADAM 
Dolça Eva! Vora teua 
vull passar el meu temps. 
Cada instant, amb tu és festa, 
i les penes fugiran. 
EVA 
Bell Adam! Jo t’estime, 
sent la joia del meu cor. 
Pren ma vida, tota teua, 
sigues sempre mon tresor. 
ADAM 
La llum del nou dia 
vist tota l’ànima! 
EVA 
El fresc de la tarda 
rega els cossos nus! 
ADAM 
Em plau la fruita 
fresca, dolça i tendra! 
EVA 
I m’ompli de goig 
l’aroma de les flors! 
EVA, ADAM 
Més, sense tu, de res valdran... 
ADAM 
...el dia nou..., 
EVA 
...la fresca nit..., 
ADAM 
...els dolços fruits..., 
EVA 
...les tendres flors. 
EVA, ADAM 
Amb tu, renove l’alegria, 
amb tu fruïsc cada moment, 
amb tu, la vida és sols estima, 
tu, a tu tot l’amor! 

RECITATIU. Uriel 
Fruïu tots dos, 
amb gran felicitat, gaudiu del món! 
Més no anheleu el que no és vostre, 
ni us cal. 
Sigueu fidels al Senyor! 

COR final amb solistes 
Sonen cants lloant Déu Pare! 
Canten tots els vivents! 
Glòria i honor per sempre, 



Déu, que ens has donat la vida! 
Ell és Senyor de tot, eternament! 
Amén! Amén! 
 

Cantors: 
Alex Ferrís, Anna Girbés, Toni Talens, Beatriu Angulo, Bernat Cucarella, Boro Esteve, Carmina Moreno, Dolors 
González, Elvira Gimeno, Emelina López, Esther Castell, Fernanda Moreno, Inma Oltra, Inma Salesa, Inma Calpe, 
Isabel Felici, Isabel Ferrer, Jaume Segura, Joan Carles Morales, José Luís Castell, José Luís Vilar, Josep Antoni 
García, Josep Lluís Blanco, Juan Vicente Llinares, Júlia Oltra, Lluís Angulo, Lourdes Felici, M. Jesús Galbis, Mar Ruiz, 
M. José Oltra, Maria Girbés, María Martínez, Maribel Navarro, Maimí Adam, Marisa Oroval, Mariví Ripoll, Mati 
Domingo, Mercé Fito, Miquel Morera, Mise Gimeno, Montse Llinares, Noemí Moreno, Olatz Moreno, Pepe 
Martínez, Rafa Ausina, Rosa Albelda, Rosana Ferrís, Salut Matalí, Salva Montañana, Salvador Ribes, Teresa Ortega, 
Vicent Agustí García, Vicent Vidal, Vicent Blanco, Vicent Pellicer, Vicent Duart, Victoria Trinidad, Xavier Felip, Xavi 
Navarro, Ximo Espada, Ximo Matalí, Xusa Moreno. 

 
 
 
 
 


