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Sala de Concerts

I
Mieczyslaw Weinberg (1919-1996)
Sonata núm. 5 per a violí i piano, op. 53 (1953)

28’

Andante con moto
Allegro molto
Allegro moderato
Allegro – Andante
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata en Sol major per a violí i piano, op. 96 (1812, rev. 1815)

27’

Allegro moderato
Adagio espressivo
Scherzo. Allegro – Trio
Poco allegretto

II
Mieczyslaw Weinberg
Sonata per a violí sol núm. 3, op. 126 (1979)

24’

Ludwig van Beethoven
Sonata en Sol major per a violí i piano, op. 30 núm. 3 (1802)

18’

Allegro assai
Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso
Allegro vivace

03
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Comentaris
del programa
Tot i no tenir la transcendència dels Quartets, les deu Sonates per a
violí i piano ocupen un espai important en la producció cambrística de
Beethoven. El músic alemany coneixia perfectament el violí, que havia
estudiat amb Franz Anton Ries. En aquest moment, l’instrument està
vivint importants transformacions, que Beethoven farà evidents en
l’ampliació del registre tímbric de les dues últimes sonates del cicle.
Les obres del compositor alemany que sentirem en el recital d’avui
tenen la mateixa tonalitat, Sol major. Entre l’una i l’altra, però, hi
ha deu anys de diferència: la vuitena –composta juntament amb les
Sonates núm. 6 i núm. 7– data de 1802, mentre que l’última és de 1812.
Aquesta darrera sonata, que és la que obrirà el concert, és una antítesi
de la precedent, la Kreutzer. El que en aquella era dramatisme, aquí és
equilibri i serenor, amb un lirisme que embolcalla tota l’obra. Una de les
composicions més delicades de Beethoven.
Al costat de les sonates de Beethoven, trobem dues obres d’un autor
que per a més d’un resultarà estrany: Mieczyslaw Weinberg. La vida
d’aquest músic jueu va ser realment desgraciada: es va veure obligat a
fugir diverses vegades per salvar la vida. De ben segur que hauria mort si
Dmitri Xostakóvitx no hagués intervingut. L’amistat i l’admiració mútua
entre Weinberg i Xostakóvitx havia nascut en el mateix moment en què
aquest descobrí la partitura de la Primera Simfonia, que Weinberg li havia
fet arribar a través d’un col·lega. Xostakóvitx el crida al seu costat, on
des d’aleshores compartiran alegries i tristeses, fi ns a la mort de l’autor
de Lady Macbeth, l’any 1975.
El catàleg de Weinberg sobrepassa les 500 obres, tot i que poc més
de 150 tenen número d’opus. Va compondre per a tot tipus de gèneres:
simfonies, òperes, música incidental (teatre, cinema, ràdio), concerts per
a diversos instruments, un bon grapat de cançons i també molta música
de cambra, en què destaquen els disset quartets i un seguit de sonates
per a diversos instruments, entre les quals, cinc per a violí i piano i tres
per a violí sol. Avui tindrem l’ocasió de sentir-ne una de cada grup.
L’ús de motius provinents de músiques populars és una constant en
la música de Weinberg. Segur que la riquesa i qualitat de la seva obra
no deixarà indiferent, alhora que continua augmentant l’interès dels
intèrprets per difondre la seva música, en concerts i enregistraments.
Pere Andreu Jariod, divulgador i crític musical

Topografia d’un músic intèrpret.
Sobre la Sonata núm. 3, op. 126 per a violí solista
de Mieczyslaw Weinberg
Em complau comprovar que la música de Mieczyslaw Weinberg
no deixa mai d’aportar-me nous descobriments i de fer créixer el meu
entusiasme. La sonata que presentem avui és una de les obres més difícils
que he “conquerit” els últims anys. La força d’atracció de la partitura
era tan gran que, tot i el seu grau de dificultat, durant diversos mesos
m’he dedicat gairebé cada dia a aquesta feina (malgrat tenir un calendari
d’actuacions molt intens).
Considero que l’estructura de l’obra i el seu “contingut” estan molt
emparentats amb una de les obres més grans i convincents de la literatura
per a violinistes solistes del segle XX: la Sonata per a violí de Bartók, una
obra tardana (escrita l’any 1944). He pogut trobar molt pocs testimonis
sobre la història de l’origen d’aquest opus de Weinberg. Com ja s’ha dit,
de mica en mica es comença a prestar més atenció a la seva obra, però a
part d’una monografia del musicòleg anglès David Fanning, encara no
hi ha gaire material per consultar. Fa poc vaig saber que Viktor Pikaizen,
un col·lega molt virtuós i que conec bé d’una generació una mica més
gran –deixeble també de David Oistrakh– va enregistrar l’obra. Però no
he pogut tenir accés a aquest enregistrament (encara). Se sap que moltes
obres de Weinberg contenen un “programa” en elles mateixes, una
espècie d’història. Però haig de reconèixer que tampoc no conec aquesta
història. Per tant, em dirigeixo a un “país de fantasia” i em permeto
inventar-me una història. L’únic punt de referència és la dedicatòria de
l’obra: “A la memòria del meu pare”.
Amb un sol moviment, aquesta sonata molt extensa (dura uns 24
minuts) està formada per sis o set “seccions”. Com a intèrpret m’he
dedicat a descobrir la “història” entre les notes de la partitura, per
apropar-me més a la música i per transmetre a l’espectador, d’una manera
emocionalment més convincent, allò que haig d’explicar amb la meva
interpretació. Com he dit, en cap cas és una investigació amb fonaments
“científics”: el meu intent es basa només en el meu punt de vista
subjectiu, en la meva fantasia, si ho volem dir així.
Sobre la dedicatòria al pare de Weinberg, no es pot passar per alt
el tràgic destí dels seus pares, que van acabar vivint en un camp de
concentració (com tota la família del meu propi pare, per cert). Puc
imaginar-me que la dedicatòria és una espècie de reflexió sobre els
parents del compositor, però també sobre els temps tràgics i dramàtics
que ell mateix va haver de viure.

Aquesta és la “interpretació” que he intentat plantejar:
1a secció: un retrat del pare del compositor.
2a secció: un retrat de la mare del compositor.
3a secció: un autoretrat del compositor quan era un nen (en la música
es pot sentir directament el nom amb què anomenaven Mieczyslaw
afectuosament: “Methek”).
4a secció: una cadència com a transició.
5a secció: tocata. Persecució. Fugida. Amok (bogeria homicida).
6a secció: reminiscències en soledat.
7a secció: “dansa fantàstica” o també un “diàleg amb l’eternitat”. Una
mirada a l’“altre” món. (Per algun motiu em fa pensar també en Till
Eulenspiegel –la vida eterna.)
Tot plegat dóna forma a una dramàtica història sobre la vida,
l’amor, el destí, l’eternitat. I tot escrit per a UN sol violí. És inevitable
comparar-lo amb Bach i Bartók, que també eren capaços d’encabir tot
un cosmos en un instrument de quatre cordes. Naturalment, Weinberg
també fa servir llenguatges més moderns, però en tot cas –com els seus
predecessors– sempre provinents del folklore. Probablement s’ha de
sentir l’obra dos o tres cops abans de poder entendre l’abast d’aquesta
composició única, però el que és cert és que ens commou des del primer
instant. Per això, cal que abandonem els prejudicis contra els “moderns”
i ens hi obrim. Em complau començar avui a posar els fonaments
perquè això sigui possible, per una obra d’un compositor que no només
era molt amic de Xostakóvitx (un contemporani que va arribar a ferse molt famós), sinó que sovint es descrivia a ell mateix com el seu
col·lega més estimat. En qualsevol cas, Weinberg s’ha de catalogar com
un dels compositors més importants de Rússia del segle XX, al costat
d’Stravinsky, Prokófiev, Xostakóvitx i Schnittke.
Gidon Kremer

Discografia
Ludwig van Beethoven:
Sonata per a violí i piano núm. 8, en Sol major, op. 30
Sonata per a violí i piano núm. 10, en Sol major, op. 96
Gidon Kremer, violí, i Marta Argerich, piano. Deutsche Grammophon.
Renaud Capuçon, violí, i Marta Argerich, piano. Emi (Sonata núm. 8).
Itzhak Perlman, violí, i Vladimir Ashkenazy, piano. Decca.
David Oistrakh, violí, i Lev Oborin, piano. Philips.
Henryk Szering, violí, i Arthur Rubinstein, piano. RCA.
Isabelle Faust, violí, i Aleksandr Melnikov, piano. Harmonia Mundi.
Anne-Sophie Mutter, violí, i Lambert Orkis, piano. Deutsche Grammophon.
Arthur Grumiaux, violí, i Clara Haskil, piano. Philips.
Agustin Dumay, violí, i Maria João Pires, piano. Deutsche Grammophon.
Fritz Kreisler, violí, i Serguei Rakhmàninov, piano. Naxos.
Josef Szigeti, violí, i Claudio Arrau, piano. Vanguard.
Yehudi Menuhin, violí, i Wilhelm Kempff, piano. Deutsche Grammophon.
Jaap Schröder, violí, i Jos van Immerseel, fortepiano. Deutsche Harmonia Mundi.
M. Weinberg: Sonata per a violí sol núm. 3, op. 126
Victor Pikaizen, violí. Melodiya.
Yuri Kalnits, violí. Toccata Classics.
Kamilla Schatz, violí. Guild.
Sonata per a violí i piano núm. 5, op. 53
Yuri Kalnits, violí, i Michael Csányi-Wills, piano. Toccata Classics.
Stephan Kirpal, violí, i Andreas Kirpal, piano. CPO.
Linus Roth, violí, i José Gallardo, piano. Challenge Classics.
Selecció a càrrec de Javier Pérez Senz, periodista i crític musical
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Martha Argerich, piano
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Gidon Kremer, violí

Entre els millors violinistes actuals, Gidon Kremer té probablement la carrera
més poc convencional. Nascut a Riga (Letònia), va començar els estudis als quatre
anys amb el pare i l’avi. Als set anys va ingressar a l’Escola de Música de Riga. Als
setze va ser guardonat amb el Primer Premi de la República de Letònia i dos anys
després començà els estudis amb David Oistrakh al Conservatori de Moscou. Va
guanyar importants premis i concursos, entre els quals el Reina Elizabeth (1967)
i el primer premi dels concursos Paganini i Txaikovski. Aquest èxit va impulsar la
carrera de Gidon Kremer, que ha actuat als principals escenaris i amb les més millors
orquestres d’Europa i Amèrica, i ha col·laborat amb els directors més emblemàtics.
El seu extens repertori compagina les obres clàssiques i romàntiques amb
la música dels segles xx i xxi (Henze, Berg i Stockhausen), i interpreta obres de
compositors russos i de l’Europa de l’Est encara vius. També s’ha associat amb
compositors com A. Schnittke, A. Pärt, G. Kancheli, S. Gubaidulina, L. Nono, A.
Reimann, J. Adams, V. Kissine, M. Nyman, Ph. Glass, A. Piazzolla, etc.
Amb més de 120 àlbums, té una extensa discografia abundantment premiada:
Grand Prix du Disque, Deutscher Schallplattenpreis, Ernst von Siemens Musikpreis,
Premi dell’Accademia Musicale Chigiana, Triumph Prize 2000 (Moscou), Premi de
la Unesco (2001) i Rolf-Schock Prize (2008). El 2011 va ser guardonat amb el Premi
Una Vita Nella Musica-Artur Rubinstein, considerat el Nobel de la Música.
El CD The Berlin Recital amb Martha Argerich ha estat publicat per
EMI Classics, així com un àlbum amb concerts de violí de W. A. Mozart i un
enregistrament en directe per al segell Nonesuch, gravat amb la Kremerata Baltica
en el Festival de Salzburg el 2006. El seu CD De Profundis es va editar el setembre
de 2010 (Nonesuch). També col·labora amb ECM, que va publicar la integral de les
Sonates i Partites de J. S. Bach.
El 1997 va fundar l’orquestra de cambra Kremerata Baltica, que reuneix els
millors músics joves dels tres estats bàltics. Des de llavors, Kremer ha estat de gira
contínuament amb l’orquestra.
Gidon Kremer toca un violí Nicola Amati del 1641.

Va néixer a Buenos Aires i va començar a tocar el piano als cinc anys amb
Vincenzo Scaramuzza. Molt aviat va començar a actuar en públic.
El 1955 es traslladà a Europa per continuar els estudis a Londres, Viena i Suïssa
amb Seidlhofer, Gulda, Magaloff, Lipatti i Stefan Askenase. El 1957 va guanyar
el Concurs de Piano de Bolzano i el de Ginebra i el 1965 el Concurs Chopin de
Varsòvia.
Ha destacat per la seva interpretació de la literatura pianística dels segles xix i xx.
El seu repertori inclou obres de Bach, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Debussy,
Ravel, Bartók, Prokófiev, Stravinsky, Xostakóvitx, Messiaen, etc.
És una convidada habitual de les més prestigioses orquestres, directors i festivals
d’Europa, el Japó i Amèrica, i actua i enregistra sovint amb els pianistes Nelson Freire
i Aleksandr Rabinovitx, el violoncel·lista Mischa Maisky i el violinista Gidon Kremer.
Martha Argerich ha enregistrat per a EMI, Sony, Philips, Teldec i DGG. Ha rebut
nombrosos premis: Premi Grammy pels concerts de Bartók i Prokófiev, Gramophon/
Artista de l’Any, Choc de Le Monde de la Musique pel seu recital a Amsterdam,
Artista de l’Any per la crítica discogràfica alemanya, Premi Grammy pels Concerts
núm. 2 i núm. 3 de Beethoven amb la Mahler Chamber Orchestra i Claudio Abbado i
Premi de la Revista Musical de la BBC pel seu disc Xostakóvitx (EMI, 2007).
Des del 1998 és directora artística del Festival Beppu, al Japó; el 1999 va crear el
Festival i Concurs Internacional de Piano Martha Argerich a Buenos Aires, i el juny
de 2002 el Progetto Martha Argerich a Lugano.
Martha Argerich ha rebut nombroses distincions: Oficial de l’Orde de les
Arts i les Lletres (1996) i Comandant de l’Orde de les Arts i les Lletres (2004) per
part del Govern francès; Premi de l’Accademia di Santa Cecilia de Roma (1997);
Músic de l’Any per «Musical America» (2001); Orde del Sol Naixent, Rajos d’Or
amb Escarapel·la, de l’emperador del Japó, i el prestigiós Praemium Imperiale de
l’Associació d’Art del Japó (2005).
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J. S. Bach: Variacions Goldberg,
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