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Dilluns, 23 de novembre de 2015 – 20.30 h

Sala de Concerts
Christian Zacharias, piano

I
Domenico Scarlatti (1685-1757)
Sonata en Mi major, K. 162
Sonata en Do menor, K. 226
Sonata en Mi bemoll major, K. 193
Sonata en Fa menor, K. 183
Sonata en Fa menor, K. 386

18’

Maurice Ravel (1875-1937)
Sonatina per a piano en Fa diesi menor
Modéré
Mouvement de menuet
Animé

10’

Antoni Soler (1729-1783)
Sonata núm. 87, en Sol menor
Sonata núm. 84, en Re major
Sonata núm. 24, en Re menor
Sonata núm. 88, en Re bemoll major

19’

II
Frédéric Chopin (1810-1849)
Scherzo núm. 1, en Si menor, op. 20
Masurca en Do diesi menor, op. 41 núm. 1
Masurca en La menor, op. 17 núm.4
Masurca en La menor, op. post. KK2b núm. 4
Masurca en Do diesi menor, op. 30 núm. 4
Scherzo núm. 2, en Si bemoll menor, op. 31

35’
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Comentari
Nascut el mateix any que Bach i Händel, el napolità Domenico Scarlatti va
començar la carrera com a compositor d’òpera i cantates, però la seva obra
vocal està força oblidada avui dia. Ben al contrari, les seves més de cinc-centes
sonates per a clavecí són reconegudes i admirades per la seva riquesa i esperit
creatiu excepcionals. Com que no se’n coneix cap autògraf, la cronologia és
dubtosa, però sembla que devien datar de l’època que va viure a la cort de
Madrid, on la tradició italiana heretada del seu pare –el també compositor
Alessandro Scarlatti– es degué fondre amb la descoberta de la guitarra i
els ritmes populars espanyols. Així, són obres de forma simple –gairebé
sempre en un sol moviment i dues seccions, sense repetir la primera, com
correspondria a la sonata clàssica–, llenguatge harmònic lleuger i abundància
d’elements ornamentals, però alhora de gran virtuosisme i dificultat. I és que
Scarlatti, innovador a l’hora de combinar recursos tècnics, fins i tot es permet
dissonàncies audaces que no responen a cap regla tonal. De fet, doncs, la seva
classificació és difícil i el mateix compositor mai no les titula com a “sonates”.
Tot i que sembla que Scarlatti va conèixer els primers pianoforti, la majoria de
les característiques d’aquestes obres convenen més a la sonoritat del clavecí,
però els seus efectes sonors es poden aplicar a gairebé qualsevol instrument i
la discografia moderna és àmplia i variada, tant en l’un com en l’altre. Alguns,
fins i tot, l’identifiquen com el pare de la tècnica moderna del piano. Després
dels esforços iniciats per Carl Czerny al segle xix, les sonates d’Scarlatti
van ser ordenades i catalogades per Ralph Kirkpatrick, que va recuperar-ne
l’organització per parelles, tal com volia el compositor, a fi de contraposar-hi
tempi, tonalitats, idees temàtiques, etcètera.
La música d’Scarlatti va exercir una considerable influència durant tot
el segle xviii, tant en autors contemporanis com posteriors a ell, com per
exemple el seu alumne i hereu directe Antoni Soler, el músic espanyol més
important del seu temps, representant de l’escola de clavecí espanyola, encara
molt desconeguda sobretot a l’ombra de la preeminència de la guitarra.
L’olotí, format a l’Escolania de Montserrat i mestre de capella a Lleida i a El
Escorial, va ser un excel·lent compositor, teòric i també inventor i constructor
d’instruments. Va escriure moltes obres vocals religioses i també música
instrumental d’una gran originalitat, que inclou més de cent sonates per a
clavecí, encara massa desconegudes i poc interpretades. Potser precisament
perquè –com Scarlatti– coneixia aquest instrument tant com el piano, Soler
abandona l’acciacatura característica del seu mestre i fa servir procediments
d’acompanyament típicament pianístics. D’altra banda, si Scarlatti organitzava
les sonates per parelles, Soler les estructura en un o més moviments –fins a
quatre– en una mateixa tonalitat, com si volgués mantenir l’esperit de la suite.
A l’interior d’aquests moviments apareixen gèneres tan variats com el minuet,
el rondó o la fuga, i fins i tot danses espanyoles com el fandango, el bolero o la
jota. La seva escriptura harmònica conté modulacions sorprenents i els tempi
són preferiblement ràpids, tot i que també hi ha passatges lírics i expressius.
Enèrgica i virtuosa, l’escriptura de Soler també exigeix una veritable habilitat
tècnica.
Tot i ser molt posterior en el temps, la Sonatine de Ravel, enllestida el
1905 amb motiu d’un concurs organitzat per una revista musical, sembla
mirar enrere, al segle xviii. Les seves reduïdes dimensions, la delicadesa de

l’escriptura i el classicisme de la forma van crear admiració al seu temps
i la situen als antípodes de les creacions d’alguns dels contemporanis del
compositor.
Ja a la seva època, Chopin era reconegut com un compositor que
excel·lia millor en les petites peces que en els concerts. Va conrear, entre
d’altres, formes com la polonesa, el vals, el nocturn, la balada o l’impromptu
–generalment basades en un sol motiu i d’estructura simple–, però aquest
vocabulari el feia servir sense restriccions en una invenció controlada. Així,
els seus scherzi –en trobem quatre en tot el catàleg– no tenen cap relació amb
l’scherzo de la sonata clàssica, sinó que són peces àmpliament desenvolupades,
en ritme ternari, plenes de fantasia, sovint apassionades i a vegades tràgiques,
però no humorístiques com podria fer pensar el significat del terme original en
italià.
El primer és una obra molt llarga i exigent, enllestida a París el 1832,
que cita una nadala popular polonesa i reflecteix les emocions violentes del
compositor davant del recent aixecament frustrat dels seus compatriotes
contra l’ocupació russa.
El segon, el més conegut i ambiciós de tots quatre, data del 1837 i es
caracteritza per un disseny complex i elaborat, que comença amb uns tresets
misteriosos i cèlebres que aniran reapareixent fins a arribar al clímax de l’obra.
Però allà on Chopin sintetitza l’enyorança del seu país és en la seva
seixantena de masurques, que van puntejant tota la seva producció. Dansa
popular a Polònia des del segle xvi, el compositor en conserva el ritme
característic –amb l’accent principal en el segon dels seus tres temps–, però
n’ennobleix la melodia i n’amplia les proporcions.
Albert Torrens, periodista musical

Discografia
D. Scarlatti:
cinc Sonates (K. 162, 226, 193, 183 i 386)
Christian Zacharias, piano. Warner-Emi.
Scott Ross, clave. Erato.
Alícia de Larrocha, piano. Decca.
Richard Lester, clave i fortepiano. Nimbus.
M. Ravel:
Sonatine
Jean-Yves Thibaudet, piano. Decca.
Joaquín Achúcarro, piano. Ensayo.
Walter Gieseking, piano. Emi.
Alícia de Larrocha, piano. Decca.
Pare A. Soler:
quatre Sonates (87, 84, 24 i 88)
Alícia de Larrocha, piano. Decca-Emi.
Gilbert Rowland, clave. Naxos.
Elena Riu, piano. Ensayo.
Patrick Cohen, fortepiano. Glossa.
F. Chopin:
Scherzo núm. 1, op. 20
Maurizio Pollini, piano. Deutsche Grammophon.
Arthur Rubinstein, piano. RCA.
Claudio Arrau, piano. Philips.
Vladimir Ashkenazy, piano. Decca.
Lang Lang, piano. Sony.
F. Chopin:
Scherzo núm. 2, op. 31
Arturo Benedetti Michelangeli, piano. Deutsche Grammophon.
Evgeni Kissin, piano. RCA.
Maurizio Pollini, piano. Deutsche Grammophon.
Claudio Arrau, piano. Philips.
Arthur Rubinstein, piano. RCA.
F. Chopin:
quatre Masurques
Arturo Benedetti Michelangeli, piano. Deutsche Grammophon.
Nikita Magaloff, piano. Philips.
Arthur Rubinstein, piano. RCA.
Maurizio Pollini, piano. Deutsche Grammophon.
Vladimir Ashkenazy, piano. Decca.

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

Biografia
Christian Zacharias, piano
“Un solista instrumental excepcional que sigui també un director brillant és difícil de
trobar. No obstant això, l’alemany Christian Zacharias posseeix un talent inusual,
d’una banda com a pianista versàtil i intel·ligent, i de l’altra com un director amb un
ampli repertori, que també inclou l’òpera”
(«BZ Basel», Alfred Ziltener, 11 de maig de 2015).

© Nicole Chuard

Amb una combinació distintiva d’integritat, estil únic, expressivitat lingüística
sobresortint, profund coneixement musical i instint artístic infal·lible, juntament
amb la seva personalitat carismàtica i captivadora, Christian Zacharias s’ha fet
un nom no només entre els principals pianistes i directors actuals, sinó també
com a pensador sobre el fet musical. De primer com a pianista i després també
com a director, la seva carrera internacional ha cristal·litzat en nombrosos i
aclamats concerts amb les principals orquestres del món i els directors de més
renom, sense comptar els premis i els enregistraments.
La carrera de Zacharias com a director, pianista i músic de cambra
reflecteix el seu desig de conrear relacions estables amb col·legues musicals
afins. A partir de la temporada 2009-10 ha estat col·laborador artístic de la St.
Paul Chamber Orchestra, i també manté lligams estrets amb les Gothenburg
Symphony, Boston Symphony, Kammerorchester Basel, Konzerthausorchester
Berlin i Bamberger Symphoniker.
Zacharias ofereix recitals als centres musicals més prestigiosos del
món i col·labora amb Frank Peter Zimmermann, Leipziger Streichquartett
i Baiba Skride. Es concentra regularment en l’òpera, en què ha dirigit La
clemenza di Tito i Le nozze di Figaro de Mozart o La belle Hélène d’Offenbach. A
començament de 2015 va dirigir Les alegres comares de Windsor d’Otto Nicolai a
l’Òpera Reial de Valònia (Lieja), producció distingida amb el Prix de l’Europe
Francophone 2014-15.
Des del 1990, ha pres part en diverses pel·lícules: Domenico Scarlatti
a Sevilla, Robert Schumann. Parla el poeta (INA, París), Zwischen Bühne und
Künstlerzimmer (WDR-Arte), De B, amb Beethoven, a Z, amb Zacharias (RTS,
Suïssa), a més d’enregistrar la integral dels concerts de piano de Beethoven
(SSR-Arte).
Zacharias ha estat guardonat amb nombroses distincions i premis, entre els
quals el Midem Classical Award 2007 com a artista de l’any. El govern francès
l’honorà amb el nomenament d’Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres i
també va ser premiat el 2009 per la seva contribució a la cultura a Romania.
Durant el temps en què fou director artístic i director principal de
l’Orchestre de Chambre de Lausana, els seus enregistraments amb aquest
conjunt van ser molt aclamats per la crítica internacional. Cal remarcar el cicle
complet dels Concerts per a piano de Mozart, que van merèixer el Diapason
d’Or, Choc du Monde de la Musique i el premi Echo Klassik. Les seves
gravacions més recents inclouen les Simfonies de Schumann i les Simfonies
berlineses de C. Ph. E. Bach.
Christian Zacharias va formar part del jurat del Concurs Clara Haskil
l’any 2015 i en tornarà a formar part l’any 2017.

Aquell any...
Descobrint la Simfonia Turangalîla
Conferència a càrrec de Carlos Calderón
DIJOUS, 10.12.15 — 19.30 h Petit Palau

1783

1831

Música

El compositor, clavecinista i organista
olotí Antoni Soler i Ramos mor al
monestir de San Lorenzo de El Escorial.
Format a Montserrat, el pare Soler
va destacar especialment per la seva
producció de música per a clavecí,
tot i que també va compondre música
religiosa i de cambra.

Frédéric Chopin compon l’Scherzo núm.
1, la primera de les quatre peces d’aquest
gènere que el músic polonès escriurà
de manera separada. Aquestes obres es
convertiran en un dels referents de la
seva música de piano. Destaquen per
la dificultat tècnica i pel caràcter fosc i
dramàtic.

Història

S’acaba la Guerra d’Independència dels
Estats Units, que havia començat vuit anys
abans amb l’enfrontament de Tretze Colònies
de l’Amèrica del Nord amb la Gran Bretanya,
i que va derivar en un conflicte bèl·lic de
caràcter mundial. Dels acords resultants,
Espanya recuperaria Menorca i Florida.

La derrota dels polonesos a la Batalla de
Varsòvia posa fi a la Revolta de Novembre
(també coneguda amb el nom de la Revolució
dels Cadets), una rebel·lió armada que havia
començat l’any abans contra el domini rus a
Polònia. Com a conseqüència de la desfeta,
20.000 polonesos han de fugir cap a França
per no ser capturats.

Art

Es consagra la Catedral de Vílnius, l’església
catòlica més important de Lituània.
D’estil neoclàssic, el seu interior conté una
quarantena d’obres d’art dels segles XVI al
XIX, entre frescs i pintures. Situada al centre
històric de la ciutat, declarat Patrimoni de la
Humanitat per la Unesco el 1994.

John Constable pinta l’oli Salisbury Cathedral
from the Meadows (La catedral de Salisbury
vista des dels camps), la seva última gran obra.
Creada després de la mort de la seva dona, la
pintura reflecteix el dolor per la pèrdua i també
les seves emocions i els constants canvis d’estat
d’ànim.

Cultura

Neix a la ciutat de Grenoble (França)
l’escriptor Henri Beyle, conegut
principalment amb el pseudònim
d’Stendhal. Va ser un dels màxims
representants del Realisme, amb obres com
Le rouge et le noir (El roig i el negre) i La
Chartreuse de Parme (La cartoixa de Parma).

L’escriptor Victor Hugo publica la novel·la
Nostra Senyora de París (en l’original francès:
Notre-Dame de Paris), també coneguda amb
el nom d’El geperut de Notre-Dame. D’aquesta
obra se n’han fet nombroses adaptacions per al
teatre, el cinema i la televisió.

Ciència

El científic Jean-François Pilâtre de Rozier
i François Laurent, marquès d’Arlandes,
es converteixen en les primeres persones
a fer un viatge en globus aerostàtic. Va ser
a París, en un aparell ideat pels germans
Montgolfier, i el trajecte durà 25 minuts.

El naturalista Charles Darwin, amb només
22 anys, comença un viatge científic arreu del
món, a bord del vaixell HMS Beagle. Les seves
observacions durant el trajecte sobre gran
varietat de plantes, animals i fòssils l’ajudaran a
desenvolupar la teoria de l’evolució, publicada
anys més tard al llibre L’origen de les espècies.

Per tal de preparar el concert del dia 7 de gener, recomanem als abonats
de Palau 100 assistir a la conferència especial que Carles Calderón farà
el dia 10 de desembre sobre la simfonia Turangalîla.

DiJOUS, 7 de gener de 2016 — 20.30 h

Palau 100 — Sala de Concerts

Gustavo
Dudamel

Yuja Wang, piano
Cynthia Millar, ones Martenot
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
O. Messiaen: Simfonia Turangalîla
Si La consagració de la primavera d’Stravinsky és potser la millor obra
de la primera meitat del segle xx, la Simfonia Turangalîla
de Messiaen és probablement la més destacada de la segona meitat.
Els ocells, els colors, el misticisme, els ritmes accentuats
i preciosos són trets característics d’aquesta obra basada
en el roman de Tristany i Isolda. Música monumental
del segle xx servida amb l’energia de Gustavo Dudamel
i la seva estimada cort de músics veneçolans.

Pere Andreu Jariod, divulgador musical

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
Cicle Coral Orfeó Català

Palau 100

Sala de Concerts
DIJOUS, 26.11.15 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIJOUS, 07.01.16 - 20.30 h

Cor Jove de l’Orfeó Català
Cor de Noies de l’Orfeó Català
Elin Manahan Thomas, soprano
Catrin Finch, arpa
Orquestra Camera Musicae
John Rutter, director

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
Yuja Wang, piano
Cyntia Millar, ones Martenot
Gustavo Dudamel, director
O. Messiaen: Simfonia Turangalîla

J. Rutter: Look at the world
J. Rutter: Suite lyrique
J. Rutter: Magnificat
Preu: 20 euros

Preus: 20, 30, 40, 75 i 140 euros

Palau 100

Palau 100 Piano

Sala de Concerts
DILLUNS, 11.01.16 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIJOUS, 14.01.16 - 20.30 h

Mahler Chamber Orchestra
Mitsuko Uchida, piano i direcció

Nikolai Demidenko, piano

W. A. Mozart: Concert per a piano núm. 20,
KV 466
W. A. Mozart: Divertimento en Si b menor,
KV 137
W. A. Mozart: Concert per a piano núm. 19,
KV 459
Preus: 15, 30, 40, 65 i 100 euros

F. Chopin: Set Valsos
F. Chopin: Sis Masurques
S. Rachmàninov: Variacions sobre un tema
de Corelli
N. Medtner: Tema i variacions, op. 55
N. Medtner: Diphyrambe, op. 10 núm. 2

Preu: 25 euros

