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Dilluns, 25 d’abril de 2016 – 20.30 h

Sala de Concerts
Vladimir Ashkenazy, piano
Vovka Ashkenazy, piano

I
Mikhaïl Glinka (1804-1857)
Vals-Fantasia

8'

Bedřich Smetana (1824-1884)
Má vlast (La meva pàtria)
Vltava (El Moldava)

10'

Maurice Ravel (1875-1937)
Rapsòdia espanyola
Prélude à la nuit
Malagueña
Habanera
Feria

15'

II
Serguei Rachmàninov (1873-1943)
Danses simfòniques, op. 45
Non allegro
Andante con moto-Tempo di valse
Lento assai-Allegro vivace

36'
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Comentari
Avui dia és habitual assistir a concerts en què dos pianistes comparteixen
escenari, ja sigui tocant plegats un sol piano o bé amb dos instruments. La
decisió de tocar amb dos pianos o de fer-ho a quatre mans sembla que només
depèn del repertori seleccionat, ja que hi ha peces concebudes per a una
formació o l’altra. Però cadascuna té una història per ser contada.
Si la música per a dos pianos sorgeix com a música de concert, no és el
cas de la música per a piano a quatre mans, producte inconfusible de la vida
musical que la cultura burgesa va anar promovent en l’àmbit domèstic. Ja
amb Mozart –pioner en tots dos àmbits– aquesta divisió resulta claríssima: la
seva Sonata per a dos pianos, KV 448, virtuosa i extravertida, és la seva única
obra per a piano que pot competir en virtuosisme i grandiositat amb els seus
Concerts i les seves grans obres de cambra; les seves cinc Sonates per a piano
a quatre mans, en canvi, són música “íntima” en el sentit etimològic de la
paraula, música d’interiors pensada per delectar els qui les interpreten i el seu
cercle més pròxim.
La dimensió casolana de fer música és avui dia poc freqüent a les
nostres llars i sembla incompatible amb l’amplitud d’un gran escenari. Amb
tot, hi ha fets en què l’embruix, durant un instant, es torna a produir. Pares i
fills, germans i germanes van compartir al llarg del segle xix infinitat d’hores
asseguts junts al piano, creant en l’anonimat de casa seva una experiència
col·lectiva colossal que va ser una senya d’identitat de la nova classe mitjana
europea. Avui un pare i un fill compartiran l’escenari del Palau de la Música. I
ho faran amb un repertori que arrenca del cor d’aquella cultura: un repertori
integrat no pas d’obres originals, sinó de transcripcions pianístiques pensades
per dur fins a la intimitat de la llar l’encís del món simfònic.
Imitar la varietat tímbrica de l’orquestra ha estat des de sempre un repte
aparentment inabastable per al pianista. El blanc i el negre del teclat pot crear
jocs infinits d’ombres, però no pas la varietat de colors pròpia de les diverses
famílies d’instruments. Disposant de quatre mans, però, les possibilitats
augmenten. La superposició de capes de color crea una profunditat dinàmica
altrament reservada només a ben pocs virtuosos i la comparació amb
l’orquestra esdevé així un fascinant referent per al músic professional que
s’acosta a aquestes pàgines carregades d’història.
El concert d’avui comença amb una obra que és la síntesi ideal d’aquella
cultura. Mikhaïl Glinka va orquestrar dues vegades, el 1845 i el 1856, el
seu Valse-Fantaisie, compost inicialment com a peça de saló per a piano sol
el 1839. De la darrera versió per a gran orquestra, posteriorment se’n van
fer arranjaments per a piano sol i per a duo de pianos, el més conegut dels
quals és de Serguei Liapunov. El clima exquisidament francès d’aquest vals,
l’elegància teatral del qual el converteix en un antecedent digne dels valsos
dels ballets de Txaikovski, es manifesta des del principi amb un tema construït
sobre un insòlit patró rítmic de tres compassos, impensable en el sempre
binari vals vienès. És una mostra excel·lent de com la reivindicació de la
identitat nacional russa es podia compaginar aleshores amb la fascinació pel
gust francès que caracteritzava en aquell moment l’alta societat de Moscou i
Sant Petersburg.
No menys identificat amb el moment històric d’un poble és el cicle
de poemes simfònics Má vlast, escrits de Bedřich Smetana entre el 1874 i
el 1879. El més cèlebre, El Moldava, il·lustra el curs d’aquest riu, des del

naixement amb dos petits rierols que van passant, amb mots del mateix
compositor, “a través de boscos i pastures, a través de paisatges on se celebren unes
noces camperoles”. A les proximitats del riu, continua Smetana, “es drecen castells
sobergs, palaus i ruïnes”, i després d’apressar-se pels Ràpids de Sant Joan, el riu
“novament s’eixampla i flueix plàcidament cap a Praga, passa davant el castell de
Vyšehrad, i s’esvaeix majestuosament a la distància, tot desembocant a l’Elba”. Ben
poc importa que el tema principal sigui, de fet, una melodia italiana cèlebre
del segle xvi, identificada com a obra pròpia del repertori tradicional de pobles
tan diversos com el bretó, l’escocès, el polonès i el flamenc, i que avui sigui
l’himne de l’Estat d’Israel.
Reproduir al piano la magnitud dels contrastos simfònics suposa
endinsar-se en un univers que observa el món des de la intimitat d’un saló,
mitjançant la lectura d’un llibre o la contemplació meravellada d’un gravat.
I això va ser especialment cert quan la fascinació per terres llunyanes va
crear imaginaris plens d’encís. Va ser el cas d’Espanya per al món francès, i
d’aquesta fascinació la Rapsodie espagnole de Maurice Ravel és un exemple
paradigmàtic. Nascut, en aquest cas, primer com a obra pianística i
orquestrada immediatament després, els seus quatre moviments configuren un
conjunt molt homogeni en el qual el virtuosisme tímbric de Ravel assoleix una
de les fites màximes.
Les Danses simfòniques, op. 45 són la darrera composició de Serguei
Rachmàninov. L’estil tardà del seu autor s’hi mostra amb tota la seva riquesa,
amb asimetries rítmiques, un ús imprevisible de l’harmonia i, en la versió
original per a orquestra, una instrumentació poc convencional. La transcripció
per a dos pianos va ser estrenada de manera privada en una vetllada
llegendària, pel compositor i Vladimir Horowitz, que mai més no la va tornar a
tocar en concert. Una vegada més, públic i privat entrecreuant els seus camins.
Luca Chiantore
MUSIKEON

Discografia
M. Glinka:
Vals-Fantasia
Vladimir i Vovka Ashkenazy, pianos. Decca.
Alexander Sandler i Piotr Laul, pianos. Northerm Flowers.
B. Smetana:
Vltava (El Moldava)
Prague Piano Duo. Praga Digital.
M. Ravel:
Rapsòdia espanyola
Vladimir Ashkenazy i Vovka Ashkenazy, pianos. Decca.
Katia i Marielle Labèque, pianos. KML Recording.
Güher i Süher Pekinel, pianos. Warner.
S. Rachmàninov:
Danses simfòniques, op. 45
Vladimir Ashkenazy i André Previn, pianos. Decca.
Martha Argerich i Nelson Freire, pianos. Deutsche Grammophon.
Martha Argerich i Nelson Goerner, pianos. Warner.
Peter Donohoe i Martin Roscoe, pianos. Naxos.
Louis Lortie i Hélène Mercier, pianos. Chandos.
Earll Wild i Christian Steiner, pianos. Ivory Classics.
Begoña Uriarte i Karl-Hermann Mrongovius. Profil.

Selecció a càrrec de Javier Pérez Senz, periodista i crític musical

Biografies
Vladimir Ashkenazy, piano
Nascut a Rússia en una família de músics, és un dels pocs artistes que conrea
amb gran èxit una doble carrera de pianista i director. Es donà a conèixer
internacionalment en guanyar el Concurs Chopin de Varsòvia (1955) i també va
ser guardonat amb el primer premi del Concurs Reina Elisabeth de Brussel·les
(1956). Des d’aleshores realitza una carrera extraordinària, no només com
un dels més grans pianistes del segle xx, sinó també per una creativitat que es
manifesta en una àmplia sèrie d’activitats que continuen inspirant els melòmans
de tot el món.
Els darrers trenta anys ha dedicat una gran part del temps a la direcció.
Continua la seva vinculació amb la Philharmonia Orchestra, que l’any 2000 el va
nomenar director llorejat. A més dels concerts a Londres i per tot el Regne Unit,
cada temporada emprenen diverses gires arreu del món i desenvolupen projectes
temàtics com “Prokófiev i Xostakóvitx sota Stalin” (presentat a Colònia, Nova
York, Viena i Moscou) o “Rachmàninov redescobert” (presentat a París). Amb la
Philharmonia ha fet una extensa gira per la Xina i ha viatjat per Europa amb els
solistes Ievgueni Kissin i Vadim Repin i per Amèrica del Sud amb Nelson Freire
i Esther Yoo.
També ha mantingut una estreta relació amb les simfòniques d’Islàndia,
Sydney i HNK de Tòquio, Filharmònica Txeca, Orquestra de Cleveland, EUYO
i Deutsches Symphonie-Orchester Berlin; igualment, ha estat convidat a dirigir
les orquestres més prestigioses de tot el món.
Ashkenazy manté la seva devoció pel piano, avui principalment als estudis
de gravació, on està aplegant el seu catàleg antològic d’enregistraments, que
inclou el Premi Grammy pels Preludis i fugues de Xostakóvitx, el Concert núm. 3
de Rautavaara, El clave ben temperat de Bach, transcripcions de Rachmàninov
i les Variacions Diabelli de Beethoven. La primavera del 2013 es va publicar
la col·lecció de 50 CD “Ashkenazy: 50 years on Decca”, que celebra la llarga
relació amb aquest segell discogràfic.
A més, Vladimir Ashkenazy ha col·laborat en nombrosos projectes i
documentals televisius relacionats amb la seva personalitat, les seves activitats i el
seu art.
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Vovka Ashkenazy, piano
Fill de pare rus i mare islandesa, començà a rebre lliçons de piano a Reykjavík.
Deu anys després es traslladà a Anglaterra per estudiar amb S. Aronovsky al
Royal Northern College of Music de Manchester. També va rebre el mestratge
de pianistes com Leon Fleisher i Peter Frankl.
Va debutar al Barbican Centre de Londres el 1983 amb el Concert núm.
1 de Txaikovski amb la London Symphony. Des d’aleshores ha fet carrera per
tot Europa, Austràlia, Nova Zelanda, el Japó i Amèrica. Ha participat en els
festivals de Marlboro, Edinburgh i Spoleto. Ha actuat amb la Filharmònica de
Los Angeles, les simfòniques de Berlín i de Berna i l’Orquestra de la Tonhalle
de Zuric, sota la direcció del seu pare, V. Ashkenazy, i de S. Bychkov, M.
Fischer-Dieskau i S. Skrowaczewski, en auditoris com el Hollywood Bowl,
Sydney Opera, Philharmonie de Berlín i Royal Festival Hall de Londres.
En el terreny de la música de cambra, ha fet gires pel Japó (1997,
2000 i 2002) amb el seu germà, el clarinetista Dmitri Ashkenazy, també ha
col·laborat i ha enregistrat amb el seu pare, Vladimir Ashkenazy. Les seves
gravacions per a Decca inclouen la Sonata per a dos pianos i percussió de Bartók
i obres de Rachmàninov, Schumann i música francesa, a més de transcripcions
pròpies d’obres orquestrals de Borodín i Mussorgski. Ha conreat el concert a
dos pianos a Itàlia, Suïssa i Turquia, a més d’emprendre tres gires per l’Extrem
Orient. El 2014 va fer una nova gira pel Japó. També treballa i enregistra amb
el Reykjavík Wind Quintet.
A més de l’activitat concertística, dedica part del seu temps a
l’ensenyament. Ha impartit classes magistrals a molts països, incloent-hi el
Festival Internacional de Piano de Pequín el 2013. El 2007 es fincà a Suïssa. A
més de la plaça a l’Acadèmia Internacional d’Imola, també ensenya als Estudis
Superiors de Concert i Interpretació del Conservatori de la Suïssa italiana, a
Lugano.
Vovka Ashkenazy ha donat suport a diverses causes humanitàries i
altruistes al Regne Unit, Suïssa, Cambodja i les Filipines. Ha estat assessor
honorari de la Guangzhou Opera House i director artístic de la Rina Sala
Gallo International Piano Competition 2014.
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—Tasta el Palau
de la Música Catalana
amb Singularis
Cafeteria
del Foyer

Packs especials:
— Duet: 1 copa de cava + 2 montaditos
(Preu abonat: 8 euros)
— Trio: 1 copa de cava + 3 montaditos
(Preu abonat: 10 euros)

Preus
especials
per a
abonats

Aquell any...
1856

1875

1907

1941

Música

Mikhaïl Glinka dóna forma
definitiva al seu
Vals-Fantasia, una
composició que
havia escrit originàriament per a
piano el 1839 i que
orquestraria posteriorment el 1845.

El txec Bedřich
Smetana estrena
Vltava (El Moldava), el segon dels sis
poemes simfònics
que agruparà dins
del cicle Má vlast
(La meva pàtria).

Maurice Ravel
compon la Rapsòdia
espanyola, una obra
que estructura en
quatre parts i que
està considerada la
seva primera gran
composició per a
orquestra.

L’Orquestra de Filadèlfia, dirigida per
Eugene Ormandy,
dedicatari de l’obra,
estrena les Danses
simfòniques de
Serguei Rachmàninov, l’última obra
composta pel músic
rus.

Història

El Tractat de París
posa fi a la Guerra
de Crimea, que
perden els russos.
Com a fruit d’aquest
pacte, la Mar Negra
esdevindrà un territori neutral.

Comença el regnat
d’Alfons XII. Es produeix així el retorn de
la dinastia borbònica
a Espanya, després del
regnat d’Amadeu de
Savoia i de la Primera
República Espanyola.

Nova Zelanda assoleix
la independència del
Regne Unit; amb
un govern autònom,
bandera i lleis pròpies.
Tot i això, continuarà
dins del domini de
l’Imperi britànic.

Alemanya envaeix
la Unió Soviètica
per sorpresa i sense
avís previ. Hitler vol
convertir l’URSS en
proveïdora de matèries
primeres i en una reserva territorial.

Art

Esztergom, ciutat
situada a uns 50
quilòmetres al nord
de Budapest i antiga
capital d’Hongria,
consagra la seva catedral, l’església més
gran del país.

Claude Monet pinta
Dona amb para-sol
(també conegut com
El passeig), un quadre
impressionista en què
apareix la seva companya i el seu fill.

Pablo Picasso pinta
a París el quadre a
l’oli Les senyoretes del
carrer d’Avinyó (Les
demoiselles d’Avignon),
considerat un dels
primers exemples
d’art cubista.

Salvador Dalí comença a dissenyar les primeres joies. El disseny
el fa sobre paper, amb
tota mena de detalls, i
les peces es confeccionen a Nova York.

Cultura

Heinrich Heine, un dels
noms de referència del
Romanticisme alemany,
mor a París. La seva
poesia inspiraria músics
com Schumann, Mendelssohn, Schubert,
Brahms o Wolf.

Neix a Lübeck
(Alemanya) l’escriptor
Thomas Mann, autor
d’obres com La mort a
Venècia o La muntanya
màgica. L’any 1929
guanyarà el Premi
Nobel de Literatura.

Enric Prat de la Riba
funda l’Institut d’Estudis Catalans, entitat
que té com a objectiu
la recerca científica
en tot allò referent a
la cultura catalana.

S’estrena als Estats
Units Ciutadà Kane, la
primera pel·lícula del
cineasta Orson Welles.
El temps situarà
aquest film entre els
millors de la història
del cinema.

Ciència

El fisiòleg Claude
Bernard descobreix
un tipus de midó al
fetge dels mamífers.
Com que és fàcil
descompondre’l en
glucosa, l’anomena
glucogen (del grec,
productor de glucosa).

El vaixell britànic
HMS Challenger
descobreix a l’oceà
Pacífic el punt més
profund de la Terra:
la Fossa Challenger.
Té una fondària
d’uns 11.000 metres.

El químic Dmitri
Mendeléiev mor a
Sant Petersburg. A ell
li devem la taula periòdica dels elements
químics, una eina
indispensable per a la
ciència.

Dos investigadors
nord-americans, Lyle
Goodhue i William
Sullivan, desenvolupen
l’aerosol (esprai), un
invent que havia ideat
l’enginyer noruec Erik
Rotheim quinze anys
abans.

Restaurant
Mirador del Palau

— 10% de descompte per a abonats
a la carta del Mirador del Palau
— Copa de cava de benvinguda
per a abonats en el Menú Mercat
i Menú Palau 100

— Quartet: 2 copes de cava +
4 montaditos (Preu abonat: 15 euros)
Oferta vàlida per als dies de concerts presentant l’entrada de l’abonament.

—Horari de reserves del Restaurant
De dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 h
i fins a 2 hores abans de començar el concert.
Tel. 93 310 22 51 | a/e: elisabet.valls@serunion.elior.com

Pere Andreu Jariod, divulgador musical

Fes Palau,
fes-te’l teu!
Abona’t a
la nova
temporada
2016-2017

Verdi

Beethoven

London Symphony
& Noseda

Gustavo Dudamel

Requiem

Schubert

Darreres
simfonies

Mark Padmore

Jordi Savall

Txaikovski

Juan Diego
Flórez

La Patètica

Temirkanov & Moreno

Händel

Sir András
Schiff

Monteverdi

El Messies

William Christie

Yuja
Wang

Il ritorno d’Ulisse
in patria

Sir John Eliot Gardiner

Taquilles del Palau de la Música - 902 442 882
abonaments@palaumusica.cat
taquilles@palaumusica.cat
www.palaumusica.cat/programacio16-17

Mahler

Bach

Simfonia
“Resurrecció”

Passió segons
sant Mateu

O. Juvenil Teresa Carreño

Wagner
Con la colaboración de:

Mozart

Winterreise

Palau de la Música Catalana
Nous abonaments a partir del 27 d’abril
Compra d’entrades i abonaments a mida
a partir del 31 de maig

Integral de
les simfonies

El capvespre
dels déus

O. Simfònica del Liceu

René Jacobs

Cecilia
Bartoli

Palau de la Música Catalana
C/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
93 295 72 00

Troba’ns a:
www.palaumusica.cat

Propers concerts al Palau
Palau 100 Constel·lació

Palau 100 Piano

Petit Palau
DIJOUS, 28.04.16 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIMECRES, 04.05.16 - 20.30 h

Ensemble intercontemporain
Pablo Rus Broseta, director

Sir András Schiff, piano

H. Parra: Sirrt die Sekunde i Moins qu’un souffle
à peine un mouvement de l’air”
J. Harvey: Death of Light / Light of Death
P. Boulez: Dérive 1
Y. Maresz: Éclipse, pour clarinette et quatorze
instruments

F. J. Haydn: Sonata núm. 60, en Do major,
Hob. XVI:50
L. van Beethoven: Sonata núm. 30, en Mi major,
op. 109
W. A. Mozart: Sonata núm. 16, en Do major,
KV 545
F. Schubert: Sonata en Do menor, D. 958

Preus: 20 i 30 euros

Preus: 20, 30 i 40 euros

Palau 100 Piano

Palau 100 Piano

Sala de Concerts
DIMECRES, 18.05.16 - 20.30 h

Sala de Concerts
DILLUNS, 23.05.16 - 20.30 h

Luis Fernando Pérez, piano

Benjamin Grosvenor, piano

F. Mompou: Escenes d’infants
I. Albéniz: Evocación, El puerto, Málaga, El
Albaicín (Iberia)
E. Granados: Goyescas (integral)

F. Mendelssohn: Preludis i fugues (selecció)
F. Chopin: Sonata núm. 2 en Si menor, op. 35,
op. 22
M. Ravel: Le tombeau de Couperin
E. Granados: Valsos poètics
F. Liszt: Venezia e Napoli, S. 162 (d’Années de
pèlerinage)

Preu: 20 euros

Preu: 20 euros

