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Richard Wagner (1813-1883)
Parsifal
Preludi de l’acte I
“Encanteri de Divendres Sant”
(Karfreitagszauber)
Richard Wagner
Els mestres cantaires de Nuremberg
(Die Meistersinger von Nürnberg)
Preludi de l’acte I
II

55'

Edward Elgar (1857-1934)
Simfonia núm. 1, en La bemoll major, op. 55
Andante. Nobilmente e semplice
Allegro molto
Adagio
Lento - Allegro
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Comentari
La història dels grans compositors va sovint lligada amb la dels intèrprets que
van estrenar-ne les partitures o bé van contribuir de forma decisiva a difondreles. Richard Wagner era, per mèrits propis, un director d’orquestra destacat
que, tanmateix, va tenir la sort de comptar amb fidels apòstols de la seva obra,
com Hans von Bülow (a qui va pispar la dona) o Hans Richter (1843-1916).
Aquest últim va ser qui va inaugurar, el 1876, el Festival de Bayreuth dirigint
el primer cicle complet de Der Ring des Nibelungen, però abans ja havia dirigit
el cor en l’estrena de Die Meistersinger von Nürnberg (amb Von Bülow al
fossat) el 1868 a Munic. També seria l’encarregat, vint anys després, de fer
entrar la peça en el repertori de Bayreuth. El preludi presenta els principals
temes associats als diversos personatges d’aquesta lluminosa comèdia,
començant per l’imponent motiu dels mestres exposat per tota l’orquestra,
combinats magistralment per resumir la dialèctica entre conservadorisme
i innovació que planteja la trama.
L’única òpera de maduresa de Wagner que mai no va dirigir Richter
és l’última, Parsifal, estrenada el 1882 en la segona edició del Festival de
Bayreuth. És l’única obra composta expressament per a l’acústica única del
Festspielhaus, amb el seu fossat invisible, i això ja es nota des del preludi.
L’oient es troba confrontat de cop amb una música, el tema de la cena,
d’un aliatge sonor indescriptible, i una ambigüitat rítmica i harmònica que
predisposa a la natura transcendent del drama. Aquest tema vindrà seguit
pels del Grial, més amorosit, i la Fe, més emfàtic. Del tercer acte provenen
els “Encanteris de Divendres Sant”, un passatge en el qual Parsifal contempla
l’esplendor de la natura mentre una música embolcalladora evoca el sofriment,
la compassió i la redempció que són al cor del drama.
En la carrera de Richter, el Regne Unit ocuparia un lloc destacat ja des
del 1877, quan va acompanyar Wagner en el festival que va dirigir a Londres
per recuperar-se de les pèrdues econòmiques del primer any de Bayreuth. Allà
faria amistat amb compositors com Edward Elgar i dirigiria orquestres com
la Hallé o la Simfònica de Londres. Quan Elgar es va decidir a compondre,
el 1907, ja amb cinquanta anys, la seva Simfonia núm.1, op.55 el panorama
a la Gran Bretanya, pel que fa al gènere, amb els exemples de Hubert Parry
i Charles Villiers Stanford com a puntes de llança, no era precisament
engrescador. En la producció d’Elgar, les obres de més dimensió fins llavors
havien estat oratoris i cantates, partitures simfonicocorals que li havien
reportat grans èxits. Pel que fa a models del continent, els simfonistes més
notoris, com Brahms, Dvořák o Txaikovski, feia anys que eren morts,
i contemporanis com Mahler no estaven en el radar d’Elgar.
Superada la recança inicial, el fruit va ser una simfonia allunyada
del model de música programàtica d’Strauss que tant havia influït en les
obertures i peces orquestrals prèvies del compositor anglès. No debades,
en paraules d’Elgar sobre aquesta simfonia, “no hi ha cap programa més
enllà d’una àmplia experiència vital, amb una gran caritat (amor)
i una esperança enorme en el futur”. Elgar prefereix seguir, si no l’estil,
sí l’exemple d’un altre simfonista tardà, Brahms, i no és estrany que en
una conferència a la Universitat de Birmingham el 1905 declarés que
“la simfonia sense programa és el desenvolupament més elevat de l’art”.
De simfonies, però, Elgar només en va escriure dues (una Tercera va

quedar en esborrany, tot i que el compositor Anthony Payne en va preparar
una edició, estrenada el 1998).
L’ús per part d’Elgar de tots els recursos de la gran orquestra
tardoromàntica és enlluernador, així com la magistral interconnexió de les
cèl·lules melòdiques, dels motius que poblen de manera profusa la partitura.
De bon començament tenim el millor exemple, la introducció “Andante”
del primer moviment, marcada com a nobilmente e semplice (justament,
noble és un adjectiu que s’adiu a la perfecció amb bona part de la música
d’Elgar). És una de les melodies més esplèndides sorgides de la ploma del
seu autor, i que reapareixerà al llarg del primer temps, de manera espectral
en la introducció del quart moviment (un passatge que evoca altres temes
escoltats prèviament i n’anuncia de nous), en el desenvolupament d’aquest
mateix moviment, magníficament entrellaçat amb el tema de marxa amb
què Elgar vesteix el fragment, i poc abans del final de la simfonia, aquest cop
amb la indicació, més que apropiada, de grandioso. Però la simfonia és molt
més que aquest motiu que unifica el seu transcurs, també hi ha la dramàtica
agitació del primer moviment (en la tonalitat de Re menor, ben allunyada del
La bemoll major de la introducció) i la seva densa trama de motius, l’inquiet
“Scherzo” que desemboca directament en el commovedor “Adagio” (on
l’ombra wagneriana es fa més present) i el final que corona amb magnificència
l’obra. L’èxit de l’estrena, el 3 de desembre de 1908, va significar per a molts
el naixement veritable del simfonisme britànic: en un any va tenir un centenar
d’interpretacions arreu del món. El dia de l’estrena al podi hi havia
el dedicatari de la partitura: Hans Richter.
Xavier Cester, crític musical
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R. Wagner:

Staatskapelle Berlin

Preludi i “Encanteri de Divendres Sant” de Parsifal
Berliner Philharmoniker. Daniel Barenboim, director. Teldec.
Orquestra del Festival de Bayreuth. Hans Knappertsbusch,
director. Philips.
Berliner Philharmoniker. Wilhelm Furtwängler, director. Emi.
Philharmonia Orchestra. Otto Klemperer, director. Emi.
Orquestra de l’Òpera de Viena. Christian Thielemann, director.
Deutsche Grammophon.
Preludi d’Els mestres cantaires de Nuremberg
Chicago Symphony Orchestra. Daniel Barenboim, director. Teldec.
Wiener Philharmoniker. Wilhelm Furtwängler, director. Emi.
Berliner Philharmoniker. Rafael Kubelik, director.
Deutsche Grammophon.
Chicago Symphony Orchestra. Georg Solti, director. Decca.
Berliner Philharmoniker. Herbert von Karajan, director.
Deutsche Grammophon.
E. Elgar:
Simfonia núm. 1, en La b major, op. 55
London Philharmonic Orchestra. Daniel Barenboim, director. Sony.
London Symphony Orchestra. Edward Elgar, director. Emi.
London Philharmonic Orchestra. Adrian Boult, director. Emi.
Philharmonia Orchestra. Giuseppe Sinopoli, director.
Deutsche Grammophon.
Hallé Orchestra. John Barbirolli, director. BBC Legends.
London Philharmonic Orchestra. Georg Solti, director. Decca.
Philharmonia Orchestra. Andrew Davis, director. Signum P.O.

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

Amb una tradició que parteix del segle XVI, és una de les orquestres més
antigues del món. Des del 1742 té la seu a l’Staatsoper Unter den Linden
de la capital alemanya.
L’han dirigida destacades personalitats del món musical, tant en
l’escenari operístic com en les sèries de concerts iniciades el 1842: Gaspare
Spontini, Felix Mendelssohn Bartholdy, Giacomo Meyerbeer, Felix von
Weingartner, Richard Strauss, Erich Kleiber, Wilhelm Furtwängler, Herbert
von Karajan, Franz Konwitschny i Otmar Suitner.
Des del 1992 Daniel Barenboim n’és el director titular i l’any 2000
l’orquestra el va nomenar director vitalici. Nombroses gires per Europa, Israel,
el Japó, la Xina i Amèrica del Nord i del Sud n’han consolidat una brillant
reputació artística.
La seva interpretació de la integral de les simfonies i concerts per a piano
de Beethoven a Viena, Londres, Nova York i Tòquio, els cicles de simfonies de
Schumann i Brahms, i la representació de totes les obres escèniques de Richard
Strauss en els festivals de l’Staatsoper el 2002, així com també de la Tetralogia
wagneriana al Japó en tres ocasions, acrediten la seva fama continuada.
En el marc del Festival del 2007, sota la direcció de Daniel Barenboim
i de Pierre Boulez, va oferir un cicle Mahler en nou sessions a la Philharmonie
de Berlín, que tornà a interpretar al Musikverein de Viena i al Carnegie Hall de
Nova York la temporada 2008-09. El juny de 2012 va oferir un cicle Bruckner de
nou concerts al Musikverein de Viena. L’estiu de 2013 va interpretar una versió
concertant de la Tetralogia wagneriana en els Proms londinencs.
Nombrosos enregistraments en CD i DVD documenten l’alta qualitat
artística d’aquesta agrupació. Des de l’any 2000 ha estat escollida Orquestra
de l’Any per la revista «Opernwelt» en diverses ocasions.

Daniel Barenboim, director
Nascut a Buenos Aires el 1942, a l’edat de 5 anys va començar a estudiar
piano i als 7 anys oferí el seu primer concert públic en aquesta ciutat. El 1952
es traslladà amb els seus pares a Israel.
Als 11 anys va participar en les classes de direcció d’Igor Markevitch
a Salzburg. Un any abans havia debutat com a pianista a Viena i Roma.
Des d’aleshores, ha realitzat regularment gires per Europa, els Estats Units,
Amèrica del Sud, Austràlia i l’Extrem Orient.
Després del seu debut com a director el 1967, al capdavant de la
Philharmonia Orchestra de Londres, ha estat director convidat de les
principals orquestres del món. Entre els anys 1975 i 1989 va ser director
titular de l’Orchestre de París i del 1991 al 2006 de la Chicago Symphony.
El 1973 va debutar com a director d’òpera al Festival d’Edimburg. Del 1981
al 1999 va participar en el Festival de Bayreuth.
Des del 1992 és director titular de la Deutsche Staatsoper de Berlín i des
de l’any 2000, director titular vitalici de l’orquestra. Tant en el terreny operístic
com en el concertístic, han ofert conjuntament grans cicles d’obres musicals,
tant a Berlín i Alemanya com a l’estranger. Un gran nombre d’enregistraments
en CD i DVD documenten aquesta col·laboració tan fructífera.
El 1999, Daniel Barenboim i Edward Said, literat i intel·lectual palestí,
van crear la West-Eastern Divan Orchestra, que aplega joves músics d’Israel
i dels països àrabs i amb la qual cada estiu realitza una gira de concerts per
importants centres musicals.
Daniel Barenboim és autor de diversos llibres i ha estat guardonat amb
nombrosos premis i distincions de prestigi internacional.
www.danielbarenboim.com

Formació orquestral
Staatskapelle Berlin
Daniel Barenboim Director titular
Antje Werkmeister
Assistent del director titular
Clara Marrero Gerent de l’orquestra
Thomas Küchler
Director adjunt de l’orquestra
Alexandra Uhlig
Coordinació de la gira
Violins I
Lothar Strauß (concertino)
Yuki Manuela Janke
(concertino convidada)
Axel Wilczok (concertino associat)
Juliane Winkler
Christian Trompler
Ulrike Eschenburg
Susanne Dabels
Michael Engel
Henny-Maria Rathmann
André Witzmann
Eva Römisch
Petra Schwieger
Tobias Sturm
Serge Verheylewegen
Martha Cohen
Wolfgang Herrmann (Acadèmia)
Violins II
Knut Zimmermann (cap de corda)
Krzysztof Specjal (cap de corda)
Mathis Fischer
(cap de corda associat)
Johannes Naumann
Detlef Krüger
Beate Schubert
Franziska Dykta
Milan Ritsch
Barbara Weigle
Ulrike Bassenge
Katharina Häger (convidada)
Natalia Ladstätter (Acadèmia)
Konstanze Glander (Acadèmia)
Violes
Felix Schwartz (cap de corda)
Volker Sprenger (cap de corda)
Holger Espig (cap de corda associat)
Matthias Wilke
Katrin Schneider
Friedemann Mittenentzwei
Boris Bardenhagen
Wolfgang Hinzpeter
Helene Wilke
Joost Keize
Susanne Calgéer
Carolin Krüger (Acadèmia)

Violoncels
Andreas Greger (cap de corda)
Claudius Popp (cap de corda)
Michael Nellessen
(cap de corda associat)
Nikolaus Hanjohr-Popa
(cap de corda associat)
Isa von Wedemeyer
Egbert Schimmelpfennig
Ute Fiebig
Johanna Helm
Aleisha Verner
Alexander Kovalev (Acadèmia)
Contrabaixos
Otto Tolonen (cap de corda)
Burak Marlali (cap de corda)
Joachim Klier (cap de corda
associat)
Axel Scherka
Alf Moser
Martin Ulrich
Kaspar Loyal
Bernardo Alviz (Acadèmia)
Arpes
Stephen Fitzpatrick
Viktor Hartobanu (Acadèmia)
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Trompetes
Christian Batzdorf (cap de corda)
Rainer Auerbach (cap de corda
associat)
Felix Wilde
Alper Çoker (Acadèmia)
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Trombons
Filipe Alvez (cap de corda convidat)
Csaba Wagner (trombó baix)
Naomi Yoshida (Acadèmia)
Tuba
Thomas Keller
Timbales
Torsten Schönfeld

01. AGO

Percussió
Matthias Marckardt
Andreas Haase
Matthias Petsch

Òpera

Otello de Verdi

Primer tècnic d’escenari
Uwe Timptner
Tècnics d’escenari
Nicolas van Heems
Aiven Timptner

Gregory KUNDE
Carlos ÁLVAREZ
Eva Maria WESTBROEK
ORQUESTRA I COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Riccardo FRIZZA, direcció musical
Paco AZORÍN, direcció d’escena
Nova producció Festival Castell de Peralada

Flautes
Claudia Stein (cap de corda)
Christiane Hupka
Thomas Richter
(cap de corda piccolo convidat)
Oboès
Fabian Schäfer (cap de corda)
Cristina Gomez (cap de corda)
Emmanuel Danan
Tatjana Winkler (corn anglès)
Clarinets
Matthias Glander (cap de corda)
Unolf Wäntig (clarinet en Mi
bemoll)
Hartmut Schuldt (clarinet baix)

17. JUL

El Amor
Brujo

el fuego y la palabra

La Fura dels Baus

31.JUL

06. AGO

10. AGO

11. AGO

RECITAL LÍRIC

GALA D’ÒPERA

CONCERT LÍRIC

RECITAL LÍRIC

Klaus
Florian
Vogt

Juan
Diego
Flórez

Max
Emanuel
Cencic

Diana
Damrau

Fagots
Holger Straube (cap de corda)
Ingo Reuter (cap de corda)
Sabine Müller
Robert Dräger (contrafagot)
Trompes
Betrand Chatenet (cap de corda)
Markus Bruggaier
Axel Grüner (cap de corda associat)
Frank Mende

INFORMACIÓ I VENDA D’ENTRADES:

www.festivalperalada.com - T. 902 37 47 37

també a www.ticketmaster.es i Tiquet Rambles del Palau de la Virreina de Barcelona

Aquell any...
1868

1882

1908

Música

S’estrena l’òpera Els mestres cantaires de Nuremberg de Richard Wagner,
al Teatre Nacional de
Munic, sota la direcció
de Hans von Büllow.

Parsifal de Richard Wagner s’estrena al Festpielhaus de Bayreuth, sota
la direcció del jueu-alemany Hermann Levi.

S’estrena la Simfonia
núm. 1 d’Edward Elgar
al Free Trade Hall de
Manchester, sota la direcció de Hans Richter.

Història

A Espanya es produeix la revolució anomenada La Gloriosa. Va causar el destronament
de la reina Isabel II i el primer
intent d’establir un règim polític democràtic al país.

Guerra entre anglesos i egipcis que donarà lloc al domini
de la Gran Bretanya sobre
Egipte. L’ocupació anglesa
es perllongarà fins al 1956.

Pu Yi, de només dos anys
d’edat, és entronitzat emperador de la Xina. Serà l’últim
emperador d’aquell país.

Art

Édouart Manet pinta el
Retrat d’Émile Zola, el gran
escriptor francès. Van ser
bons amics fins que es van
separar per diferències de
criteri Artístic.

August Rodin acaba
El pensador, una de les seves
escultures més reconegudes.
N’existeixen més de vint versions, repartides per diversos
museus d’arreu del món.

Gustav Klimt comença
a pintar Der Kuss (El petó),
que acabarà l’any següent.
És probablement la seva
obra més important.

Cultura

El rus Fiódor Dostoievski
publica la seva novel·la
L’idiota. És considerada una
de les principals novel·les
d’aquest autor i, en general,
de la literatura europea del
segle XIX.

Es posa la primera pedra del
Temple Expiatori de la Sagrada Família. L’any següent
l’arquitecte Antoni Gaudí
n’assumirà el projecte. Hi
treballà durant quaranta-tres
anys, fins a la seva mort.

S’inaugura el Palau de la
Música Catalana, obra de
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, després
de tres anys d’obres.

Ciència

Dos astrònoms, el francès
Pierre Jansen i l’anglès Norman Lockyer, descobreixen
amb només dos mesos de
diferència l’element químic
del Sol anomenat heli.

El bacteriòleg alemany Robert
Koch aïlla el bacil responsable de la tuberculosi, la qual
cosa propiciarà el tractament
d’aquesta malaltia.

S’emet per primera vegada
un missatge de ràdio a llarga
distància. L’experiment té lloc
des de la Torre Eiffel de París.

Xavier Cazeneuve, historiador
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:

Propers concerts de Palau 100
Palau 100 Constel·lació

Palau 100 Grans Veus

Sala de Concerts
DIMARTS, 07.07.2015 - 20.30 h

Sala de Concerts
DILLUNS, 13.07.2015 - 20.30 h

Staatskapelle Berlin
Cor de Cambra del Palau de la Música
Orfeó Català
Daniel barenboim, director

Anna Netrebko, soprano
Ekaterina Gubanova, mezzosoprano
Aleksandrs Antonenko, tenor
Ildar Abdrazakov, baix
Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya
Marco Armiliato, director

G. Verdi: obertura d’I vespri siciliani
G. Verdi: Preludi de l’acte I i III de La Traviata
G. Verdi: obertura de La forza del destino
G. Verdi: Quattro pezzi sacri

Gala Anna Netrebko: àries, duos i trios
d’òperes italianes i russes.

Preus: 25, 35, 50, 85 i 150 euros

Preus: 35, 50, 80, 110 i 200 euros

Palau 100 Grans Veus

Palau 100 Cambra

Sala de Concerts
DIVENDRES, 17.07.2015 - 20.30 h

Sala de Concerts
DILLUNS, 07.09.2015 - 20.30 h

Xavier Sabata, contratenor
Armonia Atenea
George Petrou, director

Jean-Guihen Queyras, violoncel
Alexander Melnikov, piano

Àries de Händel, Ariosti i Hasse

L. van Beethoven: Sonates per a violoncel
i piano (integral)

Preus: 10, 20, 30 i 40 euros

Preu: 30 euros

