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Evgeni Koroliov Nascut el 1949, té una presència
extraordinària en l’escena pianística internacional. Lluny
d’adoptar una actitud teatral, Koroliov fascina el públic
per l’enorme comprensió intel·lectual de les obres que
interpreta, al servei de les quals posa l’extensa gamma de
les seves habilitats artístiques i interpretatives.
A. Artobolewskaia va ser la professora de Koroliov a
l’Escola de Música Central de Moscou, on també treballà
amb H. Neuhaus i M. Judina. Continuà els estudis al
Conservatori Txaikovski de Moscou amb Lev Oborin
i Lev Naumov. Va guanyar el Grand Prix Clara Haskil
a Vevey-Montreux (1977), així com altres guardons en
competicions com el Concurs Bach de Leipzig (1968),
Concurs Van Cliburn (1973) i Premi Bach de Toronto
(1985). Resideix a Hamburg des del 1978, on és professor
de la Universitat de Música i Teatre.
Tot i que el seu repertori és molt ampli –de Bach a
Messiaen i Ligeti–, Koroliov sent una afi nitat especial
envers Bach. Ja als disset anys va oferir la integral d’El clave
ben temperat a Moscou i, des de llavors, ha interpretat les
obres més grans de Bach, incloent-hi el Clavierübung i L’art
de la fuga, que va enregistrar en CD.
Koroliov ha actuat en molts auditoris, (Gewandhaus
de Leipzig, Herkulessaal de Munic, Konzerthaus de
Viena, Théâtre des Champs Elysées de París, etc.). Ha
ofert recitals a Dresden, Moscou, Budapest, Luxemburg,
Brussel·les, Anvers, Milà, Torí i el Japó. Ha estat convidat
en nombrosos festivals (Rheingau, Schleswig-Holstein,
Schwetzingen, Salzburg, Montreux, Kuhmo, Chopin de
Varsòvia, Primavera de Budapest...).
Amb les Variacions Goldberg ha estat aclamat en el
Festival de Salzburg, la Bachfest de Leipzig (enregistrades
per a EuroArts en DVD i per a la televisió NHK de
Tòquio), Bachfest de Montreal, Alte Oper Frankfurt,
Laieszhalle d’Hamburg i Concertgebouw d’Amsterdam.
Juntament amb la seva esposa Ljupka Hadzigeorgieva, dos
antics alumnes, el Bach-Collegium Stuttgart i Helmuth
Rilling, ha interpretat nombrosos concerts de Bach (1-4
pianos) a Hamburg, Hannover, Frankfurt i Munic.
Convidat per Valeri Gergiev, el 2012 va interpretar diversos
concerts de Mozart amb l’Orquestra del Teatre Mariinski
de Sant Petersburg.
Evgeni Koroliov ha enregistrat per a Tacet, Hänsssler
Classic, Profil i el segell de la Hessischer Rundfunk.
Recentment, Tacet ha publicat diversos CD seus amb
obres per a piano de Chopin i obres de Bach per a dos
pianos (amb Ljupka Hadzigeorgieva) amb arranjaments de
Kurtág, Liszt i del mateix Koroliov.
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Comentari

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Variacions Goldberg, BWV 988
Aria
Variatio 1 a 1 clav.
Variatio 2 a 1 clav.
Variatio 3 a 1 clav. Canone all’Unisuono
Variatio 4 a 1 clav.
Variatio 5 a 1 ovvero 2 clav.
Variatio 6 a 1 clav. Canone alla Seconda
Variatio 7 a 1 ovvero 2 clav.
Variatio 8 a 2 clav.
Variatio 9 a 1 clav. Canone alla Terza
Variatio 10 a 1 clav. Fughetta
Variatio 11 a 2 clav.
Variatio 12 Canone alla Quarta
Variatio 13 a 2 clav.
Variatio 14 a 2 clav.
Variatio 15 a 1 clav. Canone alla Quinta in moto contrario. Andante
Variatio 16 a 1 clav. Ouverture
Variatio 17 a 2 clav.
Variatio 18 a 1 clav. Canone alla Sesta
Variatio 19 a 1 clav.
Variatio 20 a 2 clav.
Variatio 21 Canone alla Settima
Variatio 22 a 1 clav. Alla breve
Variatio 23 a 2 clav.
Variatio 24 a 1 clav. Canone all’Ottava
Variatio 25 a 2 clav.
Variatio 26 a 2 clav.
Variatio 27 a 2 clav. Canone alla Nona
Variatio 28 a 2 clav.
Variatio 29 a 1 ovvero 2 clav.
Variatio 30 a 1 clav. Quodlibet
Aria da Capo e Fine

The return of the Aria da capo is simply a gesture of benign bendiction.
58’

Glenn Gould, piano (1955)

Les Variacions Goldberg, BWV 988 són un dels quaderns per a
música de teclat més especials de la producció del Kantor de Leipzig.
Obra indiscutible de la literatura musical universal, és un meravellós
treball publicat l’any 1741 com a integrant (part IV) de l’anomenat
Clavierübung (Pràctica per a teclat).
En la primera biografia de Bach, escrita l’any 1802 per Johann
Nikolaus Forkel, es fa esment de la llegenda per la qual el compositor
hauria escrit aquesta obra per encàrrec del comte Hermann Carl von
Keyserling de Dresden per animar les seves nits d’insomi. Durant
aquestes llargues nits el comte demanava al seu clavecinista, Johann
Gottlieb Goldberg, que interpretés algunes d’aquestes variacions a la
sala contigua. Així doncs, l’obra pren el nom de l’intèrpret.
L’absència de dedicatòria (com era costum a l’època) i l’edat de Goldberg
(catorze anys en la data de la publicació de l’obra) posen en dubte les
possibilitats del clavecinista per afrontar l’obra, com també la veracitat
d’aquest famós relat.
N’han sobreviscut dinou còpies, de la primera edició, de les quals
la més valuosa (anomenada Handexemplar) es troba a la Biblioteca
Nacional de França i conté les correccions i anotacions fetes a mà pel
mateix compositor, a més d’un epíleg especial que inclou els catorze
cànons basats en les primeres vuit notes del baix de l’“Aria”, catalogat
amb la referència BWV 1087.
El cicle de variacions, que ocupa un lloc privilegiat en l’obra
instrumental del mestre, s’obre amb una ària temàtica. Trobem per
primera vegada aquesta sarabanda en el segon àlbum per a clave d’Anna
Maria Magdalena Bach del 1725 i uns echos en dues xacones: una de
Purcell (A ground in gamut) i una de Händel (HWV 442).
Després d’aquest senzill inici, se succeeixen tot un conjunt de trenta
variacions que presenten els caràcters i les exigències acrobàtiques més
dispars: des dels episodis més introspectius que es fixen en la polifonia
antiga, fins als moviments tècnicament més virtuosos. Així, hi trobem
tot un catàleg sonor d’emocions i desafiaments que es clou novament
amb l’ària presentada a l’inici. Sons melangiosos que tanquen el cercle
d’una obra majúscula.
Víctor García de Gomar, director artístic adjunt de la Fundació OC-PMC

Proper concert

Ferhan & Ferzan Önder
Dos pianos

DIMARTS, 04.02.14, 20.30 h

S. Rakhmàninov: Suite núm. 1
Fantasie-Tableaux
F. Liszt: Rapsòdia hongaresa
I. Stravinsky: La consagració
de la primavera
Troba’ns a

www.palaumusica.cat

