2013—2014
L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
es va crear el 1847, fet que la converteix en la primera
orquestra simfònica de l’Estat espanyol.
Al llarg de la seva història ha estat dirigida per Giovanni
Bottesini, Arturo Toscanini, Richard Strauss, Pietro
Mascagni, Joan Lamote de Grignon, Bruno Walter,
Otto Klemperer, Fritz Reiner, Serge Koussvitxky, Max
von Schillings, Albert Coates, Ottorino Respighi, Felix
Weingartner, Hans Knapperstsbusch, Igor Stravinsky,
Antal Dorati, Manuel de Falla, Aleksandr Glazunov,
Erich Kleiber, Clemens Krauss, Hans Swarowsky, Eduard
Toldrà, Vittorio Gui, André Cluytens, Gianandrea
Gavazzeni, Rudolf Kempe, János Kulka, Antoni RosMarbà, Václav Neumann, Peter Schneider, Gerd Albrecht,
Jesús López Cobos, Riccardo Muti, Andrew Davis i Fabio
Luisi, entre d’altres.
El seu primer director titular fou Marià Obiols. Després
de l’última reconstrucció del Teatre, n’han estat directors
musicals Bertrand de Billy (1999-2003), Sebastian Weigle
(2004–2008) i Michael Boder (2008–2012). Des del
setembre del 2012, Josep Pons n’és el director titular.
Josep Pons Nascut a Puig-reig, es va formar a l’Escolania
de Montserrat. Ha estat director titular i artístic de
l’Orquesta y Coro Nacionales de España (2003-2012, i
actualment n’és director honorari), Orquesta Ciudad de
Granada (1994-2004) i va ser fundador i director artístic
de l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure (1985-1997) i de
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (1993-2001). El
1999 li fou atorgat el Premio Nacional de Música.
Col·labora habitualment amb orquestres importants,
com la Simfònica de la BBC, Orquestra Nacional de
França, Filharmònica de Radio France, Orquestra de
París, Filharmònica de Tòquio, Orquestra Nacional
de Dinamarca, Orquestra de la Suisse Romande,
Filharmònica de Rotterdam, Orquestra de la Residència de
l’Haia, Filharmònica d’Estocolm, Staatskapelle Dresden i
Gewandhaus de Leipzig, entre d’altres.
Ha enregistrat més d’una vintena de CD per a
Harmonia Mundi France i una desena per a Deutsche
Grammophon.
Debutà al Gran Teatre del Liceu amb El amor brujo
(1993-94), on posteriorment ha dirigit altres produccions,
entre les més recents: Król Roger de Karol Szymanowski
(2009-10) i Escenes de Faust de Goethe de Robert Schumann
(2012-13).
Actualment és director musical del Gran Teatre
del Liceu.

Amb la col·laboració de:

Liceu al Palau

Serenates de Dvořák i Mozart
Una de les músiques més boniques de Mozart
DIUMENGE, 10 DE NOVEMBRE de 2013, 18 h

Petit Palau
Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
(Secció de Vents)
Josep Pons, director

En col·laboració amb:

Amb la col·laboració especial de

i

Catalunya Música i Ràdio Clàssica enregistren aquest concert.

Programa

Dues cares de la mateixa moneda

I
Antonín Dvořák (1841-1904)
Serenata per a instruments de vent, op. 44
Moderato, quasi marcia
Minuetto
Andante con moto
Finale (Allegro molto)

24’

II
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Serenata per a instruments de vent núm. 10, KV 361, “Gran Partita”
I. Largo – Molto Allegro
II. Menuetto
III. Adagio
IV. Minuetto (Allegretto)
V. Romance (Adagio – Allegretto – Adagio)
VI. Tema con variazioni – Andante
VII. Tema con variazioni (Var. I – Var. VI)
VIII. Finale (Molto allegro)

50’

Des del segle XVIII, les peces pensades per a conjunt de vent ocupen
una plaça molt rellevant en el context de la música de cambra. Com el
nom indica, es tracta d’obres gestades per ser interpretades en grans
cambres de palaus, castells o residències senyorials. Sovint, algunes eren
arranjaments de peces alienes (especialment òperes) que havien adquirit
gran fama.
La meravellosa Serenata en Si bemoll, KV 361 (370a) de Mozart,
coneguda amb el nom de “Gran Partita”, és de gestació dubtosa: els
musicòlegs la situen entre el Munic de 1781 i la Viena de 1782, mentre
que per a d’altres aquesta última ciutat i aquell any serien els de la
composició. Tanmateix, el cert és que Mozart encara hi afegí uns
fragments a finals d’hivern del 1784.
La peça inclou dos oboès, dos clarinets, dos corni di bassetto, quatre
trompes i contrabaix. Es tracta d’una peça majúscula del catàleg de
Mozart, estructurada en set moviments iniciats per un “Largo-molto
allegro” a mode d’obertura francesa. L’“Adagio” va ser definit per
Bernhard Paumgartner, musicòleg i biògraf de Mozart, com el millor
dels moviments lents de tota la seva producció per a conjunt de vent,
amb els seus ritmes sincopats i amb el joc melòdic iniciat pels oboès i
recollit pels clarinets. Després de la romança apareix el sisè moviment
sobre un tema amb variacions extret del Quartet per a flauta, KV Anh.
171/285b.
Gairebé cent anys més tard, Antonín Dvořák va llegar-nos la Serenata
per a conjunt de vent en Re menor, op. 44. Una peça del 1878, en què el
compositor txec deixa veure la influència de Johannes Brahms per la
claredat de les línies melòdiques i el regust clàssic de les composicions,
entre les quals s’ha d’incloure la serenata. L’obra inclou material temàtic
d’arrel popular, especialment el segon i quart moviments. Però també
suposa una evocació d’aquelles vetllades de cambra del segle XVIII com
la serenata de Mozart a què abans es feia referència. En definitiva, com
si es tractés de dues cares de la mateixa moneda.
La peça, escrita per a un conjunt que inclou dos oboès, dos clarinets,
dos fagots i tres trompes, a més del violoncel i el contrabaix –afegits més
tard–, es va estrenar el 17 de novembre d’aquell any en el marc d’un
concert ofert a Praga i que va incloure exclusivament obres de l’autor de
la futura Simfonia del Nou Món.
Jaume Radigales, professor de la Universitat Ramon Llull i crític musical

Proper concert

Zarathustra
Odissea al Palau

DiUMENGE, 12.01.14, 18 h

Sol Gabetta, violoncel
Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu
Josep Pons, director
Obres de Pahissa, Dvořák i Strauss
Troba’ns a

www.palaumusica.cat

