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Dimecres, 17 de febrer de 2016– 20.30 h

Sala de Concerts
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
L’art de la fuga, BWV 1080
I

40'

Contrapunctus I
Contrapunctus II
Contrapunctus III
Contrapunctus IV
Contrapunctus V
Contrapunctus VI, a 4 in Stile Francese
Canon alla Ottava
Contrapunctus VII,
a 4 per Augmentationem et Diminutionem
Canon per Augmentationem in Contrario Motu
Contrapunctus VIII, a 3
Contrapunctus IX,
A 4 alla Duodecima
II
Contrapunctus X, a 4 alla Decima
Contrapunctus XI, a 4
Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza
Contrapunctus XII, a 4
a) Rectus
b) Inversus
Contrapunctus XIII, a 3
a) Rectus
b) Inversus
Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta
Fuga a 3 Soggetti (“inacabada”)

40'

Tots sou part del Palau
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Comentari
Seria difícil trobar en la història de la música occidental un compositor com
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685-Leipzig, 1750). Les seves tasques
com a organista, director, compositor i educador eren les habituals en el
context de la segona meitat del segle xviii. La seva carrera i la seva biografia
disten moltíssim dels estereotips de l’època del Classicisme i el Romanticisme.
Només cal pensar en Wolfgang Amadeus Mozart per establir unes diferències
ben significatives pel que fa a les coordenades vitals. El de Salzburg va viatjar
arreu d’Europa i va aprendre dels grans mestres que va poder conèixer i
estudiar amb ells, però Bach, contràriament, el veiem circumscrit en un àmbit
d’acció geogràfic molt limitat. El context de la cultura luterana a Alemanya
també és un element que explica moltes coses de l’obra de Bach. Mozart va
aconseguir ser un músic lliure, mentre que Bach sempre va ser un servidor
diligent en les seves tasques. Tot això a grans trets, és clar, perquè no pocs
contemporanis de Bach ja van advertir el geni creador que avui de forma
universal reconeixem en la seva obra.
De fet, la pràctica d’escriure música no va assolir mai en època del
Kantor de Leipzig les cotes que aconseguiria uns anys després com a art
excels. Era un esdeveniment del tot quotidià que cobria les necessitats
musicals d’una cort, d’un gran senyor o bé d’una ciutat. Bach l’hem
d’inscriure en aquest context, però la seva gran determinació sempre va ser
assolir l’excel·lència en l’art de la ciència musical. D’una forma sistemàtica es
va dedicar a estudiar els principis del contrapunt. El disseny dinàmic de les
línies melòdiques i l’entramat rítmic de les diverses veus constitueixen un dels
elements definidors i més característics del seu particular estil de composició,
tot assolint els grans reptes que oferia la polifonia.
Seguint el camí d’un gran mestre com Buxtehude, J. S. Bach no va
escriure mai cap tractat teòric. Va preferir que la seva música posés en relleu el
domini extraordinari del contrapunt a través de l’exemple pràctic i d’aquesta
manera es va convertir en un dels millors tractadistes a partir de les seves
pròpies composicions musicals. Segurament, en aquest sentit El clave ben
temperat, BWV 846-869 i L’art de la fuga, BWV 1080 en són dos testimonis ben
clars. Com s’ha apuntat, les tècniques del contrapunt foren un veritable cavall
de batalla per a Bach. A extreure’n tots els secrets, va dedicar-hi moltíssims
esforços.
Si en El clave ben temperat hi ha un magisteri màxim pel que fa a les
tècniques de modulació en relació amb les tonalitats majors i menors, en L’art
de la fuga explora admirablement les possibilitats del cànon i la fuga.
La gènesi i l’evolució de l’escriptura d’aquesta obra és complexa. Una
primera còpia autògrafa es pot datar el 1742, encara sense títol, i representaria
la catorzena versió de L’art de la fuga en la qual hi ha dotze fugues i dos
cànons. Entre els anys 1742 i 1746 Bach realitzarà diverses ampliacions que
encara obriran més la significació que anirà adquirint aquesta obra.
Tot apunta que cap al 1747 ja va aparèixer el títol de l’obra: Die Kunst
der Fuge. Segurament aquesta denominació no la va escriure Bach mateix,
però no es dubta de la seva autenticitat. En aquest moment el cos de l’obra ja
està totalment reorganitzat en cinc parts: les fugues simples, les contrafugues,
les fugues de tema múltiple i les fugues en forma de mirall (un tema, aquest
darrer, inèdit en la seva època pel que fa a un estudi sistemàtic).

Un dels aspectes més controvertits ha estat la fuga amb quatre subjectes
que va escriure a partir de les lletres del seu cognom B-A-C-H. La B és la nota
Si bemoll i seguidament corresponen les notes La (a la lletra A), el Do (lletra
C) i Si natural (la H). Semblaria que la mort del compositor, com va afirmar el
seu fill Carl Philipp Emmanuel, va interrompre la composició d’aquesta obra,
però segurament a l’època de la mort de Bach no es correspondria exactament
a com ens ha arribat. Probablement estaria en un estadi més avançat en la
composició. En la seva formulació actual la fuga s’interromp després de 239
compassos.
La significació de L’art de la fuga ha tingut una importància
transcendental a Occident. De forma precisa permet seguir el pensament del
mestre pel que fa al llenguatge instrumental. Aquí Bach va utilitzar tècniques
antigues i innovadores i també elements estilístics antics i moderns, tot
generant un veritable compendi únic.
Com es posa de manifest amb tota evidència, aquesta obra magna hauria
d’ocupar bona part del temps del Bach més madur durant tota una dècada.
Fou un compromís d’estudi que va ampliar notablement l’horitzó d’aquesta
tècnica. El grau de sistematització assoleix aquí un nivell extraordinari que
revela l’afany d’un compositor per extreure totes les possibilitats.
Bach mateix farà el seguiment del procés de creació de les planxes per
poder publicar l’obra. Hi realitzarà algunes modificacions, però finalment
no serà a temps de poder veure en vida la publicació d’aquesta obra magna.
S’ha dit que L’art de la fuga i la Missa en Si menor, BWV 232 fan referència a
un afany per depassar els límits. Això es posa especialment en relleu en L’art
de la fuga, perquè va començar a partir de la composició de fugues anteriors,
sobretot El clave ben temperat, que ja conté moltes però encara no totes les
estratègies de la fuga, i s’anirà ampliant sàviament en el que fou un procés
conceptual de llarga durada. Més que un estudi de la fuga, aquesta obra s’ha
d’entendre com una summa extraordinària de totes les seves possibilitats a
partir del nivell més exigent pel que fa a les diverses tècniques del contrapunt
instrumental.
Xavier Paset Gelmà, crític musical del «Diari de Girona»
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— Embotits catalans i pa de coca
amb tàrtar de tomàquet i oli d’oliva

Plats de la nova carta gastronòmica
de temporada del xef Marc Joli:

— Assortiment de formatges
amb melmelada, nous i torradetes

— Pica-pica

Menú Exprés
(Durant l’entreacte)

— Barquetes
— Trufa de xocolata

Menú palau 100
(Al finalitzar el concert)

— Plat principal (a escollir)
— Postres (a escollir)
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Aigua natural amb o sense gas

Maridatge Gramona (vi o cava)
Aigua natural amb o sense gas

Reserves:
Tel. 93 310 22 51
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Tel. 93 315 20 86

Places limitades
—Horari de reserves
De dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 h
i fins a 2 hores abans de començar el concert.

Biografia
Evgeni Koroliov, piano
Nascut el 1949 a Moscou, 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.
Va estudiar piano al Conservatori Txaikovski de Moscou. Entre els
seus mestres figuren H. Neuhaus, M. Judina, L. 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). Des del 1978 resideix a
Hamburg, on, fins al 2015, fou 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 afinitat especial envers Bach. Ha actuat a la Gewandhaus
de Leipzig, Herkulessaal de Munic, Alte Oper Frankfurt, Conservatori Verdi
de Milà i Teatro Olimpico de Roma. Més recentment ho ha fet a la Fundació
Gulbenkian de Lisboa, Konzerthaus de Berlín i Palais des Beauxs Arts de
Brussel·les. Ha estat convidat a nombrosos festivals: Rheingau, SchleswigHolstein, Schwetzingen, Salzburg, Montreux, Kuhmo, Chopin de Varsòvia,
Primavera de Budapest...
Juntament amb el Bach-Collegium Stuttgart i Helmuth Rilling, ha
interpretat nombrosos concerts de Bach 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. També
col·labora regularment amb Gidon Kremer i la Kremerata Baltica. Dintre del
cicle de piano de la Philharmonie de Berlín, el 2014 va ser aclamat per la seva
versió de L’art de la fuga de Bach.
És un apassionat de la música de cambra. En aquesta modalitat
col·labora amb col·legues com Natalia Gutman i Mischa Maisky, a més del
Keller Quartet i el Prazák Quartet. També forma duo amb la seva esposa, la
pianista Ljupka Hadzigeogleva.
Aquesta temporada 2015-16 actuarà a la Setmana Bach d’Ansbach,
Festival de Schwetzingen, Acadèmia Liszt de Budapest, Konzerthaus de Viena
i Théâtre des Champs Elysées de París, entre d’altres.
Evgeni Koroliov ha enregistrat per a Tacet, Hänssler Classic, Profil i el
segell de la Hessischer Rundfunk. La seva versió de les Variacions Goldberg
en el Festival Bach de Leipzig 2008 ha estat editada en DVD per EuroArts.
Darrerament ha rebut el Premi de la Crítica Discogràfica Alemanya per
l’enregistrament de solos i duos de Bach, juntament amb la seva esposa
Ljupka Hadzigeogleva.
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20%

Palau 100 Piano
La màgia del piano troba a la sala modernista
un espai d’intimitat per gaudir de programes
d’envergadura tècnica i emocional
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08.03.16

23.05.16

Rudolf
Buchbinder

Sonata Appassionata

Benjamin
Grosvenor

04.05.16

Sonata núm. 2 de Chopin

Sir András
Schiff

Darreres grans sonates

31.03.16

26.05.16

Khatia
Buniatishvili

* Presentant qualsevol entrada de l’abonament a les Taquilles del Palau

Lars
Vogt

Ravel, Liszt, Stravinsky
18.05.16
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08003 Barcelona
Telf. 902 475 485
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www.palaumusica.cat

Variacions Goldberg

Luis Fernando
Pérez

Mompou, Albéniz, Granados
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Propers concerts al Palau
Palau 100

Palau 100 Piano

Sala de Concerts
DIMARTS, 23.02.16 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIMARTS, 08.03.16 - 20.30 h

Katia & Marielle Labèque, pianos
Gonzalo Grau, percussió
Raphaël Seguinier, bateria

Rudolf Buchbinder, piano

G. Gershwin: Tres preludis per a dos pianos
(arr. I. Kostal)
Ph. Glass: Quatre moviments per a dos pianos
L. Bernstein: West Side Story (arr. I. Kostal)

F. Schubert: Impromptus, op. 90
L. van Beethoven: Sonata núm. 10, op. 14
núm. 2
L. van Beethoven: Sonata núm. 23, op. 57,
“Appassionata”

Preus: 12, 20, 30, 40 i 60 euros

Preus: 20, 30 i 40 euros

Palau 100 Cambra

Palau 100 Constel·lació

Sala de Concerts
DIMECRES, 09.03.16 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIVENDRES, 11.03.16 - 20.30 h

Pavel Haas Quartet

Miloš, guitarra

B. Martinů: Quartet núm. 3, H. 183
A. Dvořák: Quartet núm. 9, en Re menor, op. 34
L. van Beethoven: Quartet núm. 8, en Mi menor,
op. 59/2, “Razumovski”

An evening with Miloš: de Bach a The
Beatles

Preu: 25 euros

Preus: 15 i 25 euros

