Biografia
BCN216
Al llarg dels més de trenta anys durant els quals ha exercit ininterrompudament la seva activitat, el grup BCN216 s’ha convertit en
una referència obligada del panorama musical a Espanya. Sorgit el
1985, fruit de la iniciativa conjunta del compositor i director d’orquestra Ernest Martínez-Izquierdo i del flautista David Albet, actual
director artístic del conjunt, el grup s’ha mostrat des d’aleshores
obert a tot tipus de propostes, estímuls i novetats, en què els criteris i les premisses han estat tant la qualitat dels intèrprets com dels
compositors.
En la seva tasca de normalització i difusió del repertori contemporani, el BCN216 considera com gairebé una obligació difondre
al nostre país el millor del panorama de la música contemporània,
tant nacional com internacional, bo i combinant les propostes més
clàssiques de noms ja reconeguts i l’aposta per l’escriptura dels joves
compositors, experiència que ha resultat sempre molt enriquidora
per al públic i per als músics.
Actualment el seu objectiu, a més de la projecció internacional,
és acostar a un públic cada vegada més ampli una programació que
no es tanqui a l’intercanvi amb altres formes artístiques, com la
dansa, el teatre o el cinema, sinó que al contrari, l’estimuli i l’assumeixi com a element fundacional i intrínsec en la seva tasca d’experimentació i difusió.

Troba’ns a:

www.palaumusica.cat
Amb la col·laboració de:

DIMARTS, 27 d’OCTUBRE de 2015 – 20.30 h

Cicle Intèrprets Catalans Petit Palau

BCN216
Monogràfic Hèctor Parra

Programa
Hèctor Parra (1976)
I
String Trio (2006)
Cos de matèria - Antoni Tàpies ‘in memoriam’ (2012)
L’aube assaillie (2004-2005)

10’14
6’53
17’19

II
Andante sospeso (2003)
Vers le blanc (2013)
Abîme-Antigone IV (2002)

Intèrprets:
Elena Rey, violí
Anna Aldomà i Josep Bracero, violes
Marc Galobardes, violoncel
David Albet, flauta i direcció artística
Eduardo Olloqui, oboè
Àlex Ramírez i David Casanova, pianos
Carlos Gómez, electrònica
Francesc Prat, director (Abîme-Antigone IV)
Arnau Soler, producció i regiduria

Proper concert
Trio Arriaga
DIJOUS, 05.11.15 – 20.30 h

Petit Palau

J. Haydn: Trio Gypsy núm. 39 en Sol Major
B. Casablancas: Trio “Albumblatt für
Arriaga” Estrena mundial
H. Parra: Trio núm. 2, “Knotted fields”
E. Granados: Trio amb piano, op. 50
E. F. Arbós: Trio “Tres danzas españolas”

4’
4’13
14’15

Comentari
L’univers estètic d’Hèctor Parra ha evolucionat molt en pocs anys,
però hi ha un element de fons que impregna bona part de la seva
producció –si més no la cambrística, que avui ens ocupa–, que és
l’estudi de la percepció, per part de l’oient, del moment en què viu
i de l’espai on es troba. Aquesta consideració –preocupació gairebé–
sol traduir-se, en les seves partitures, en música d’una sofisticada
organització interna, en què la relació entre fluxos sonors reflecteix
les influències i referències dels àmbits de coneixement més
diversos.
Així, per exemple, el treball amb la física Lisa Randall –autora
d’un model universal en cinc dimensions– va inspirar el Trio per
a cordes que enceta aquest programa i que pretén esborrar les
fronteres entre el gest dels instruments i l’expressió interior, dins
d’una certa llibertat estructural. És, d’alguna manera, la mateixa
recerca de la distorsió que trobem en L’aube assaillie; en aquest cas,
tant a partir de la música com de la dansa, ja que l’obra és fruit
del contacte amb joves ballarins i músics francesos. Aquí, però, la
fricció no té lloc entre fluxos, sinó entre mesures temporals diverses,
producte d’una profunda anàlisi del ritme.
Dues obres del programa s’emmarquen en un projecte a llarg
termini –en què Parra encara es troba immers– de composició de
set obres en set anys com a homenatge a creadors plàstics. Cos de
matèria - Antoni Tàpies ‘in memoriam’ pretén difuminar la distinció
entre la persona i l’instrument, entre la vida i la matèria inerta,
mentre que Vers le blanc –inspirada en Carícies cap al blanc–, pren
com a model el procés de creació pictòrica de Gerhard Richter per
expressar l’abandonament que pot sentir un artista en enfrontar-se
a una obra que va més enllà d’ell mateix.
Abîme-Antigone IV és una de les primeres obres del catàleg
del compositor i tanca un cicle inspirat en la tragèdia de Sòfocles,
tot buscant provocar una experiència estètica i cultural alhora a
l’entorn del concepte del “temps tràgic” dels grecs en la música.
La tensió entre les variacions en el tempo i en l’articulació rítmica
allibera amb violència emocions com la solitud de l’existència
humana.
Finalment, Andante sospeso, per a flauta i piano, reprèn l’estudi
dels fluxos en enfrontar, tal com indica el títol, dues concepcions
contraposades: una de fluida i contínua; l’altra, suspesa i estàtica.

Albert Torrens, periodista

