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DIMARTS, 10 de febrer de 2015. 20.30 h

–
Sala de Concerts

Josep Maria Colom, piano

I
Manuel de Falla (1876-1946)
Canción

2’

Frederic Mompou (1893-1987)
Música callada (extractes)

15’

Claude Debussy (1893-1987)
La soirée dans Grénade

6’

Manuel de Falla
Hommage au tombeau de Debussy

3’

Fantasia Baetica

13’

II
Richard Wagner (1813-1883)
Elegia en La bemol Major BWV. 93

2’

Franz Liszt (1811-1886)
Sonata en Si menor, S. 178

30’
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Comentari
La variada, tot i que no gaire extensa producció per a piano de
Manuel de Falla exemplifica les diverses etapes creatives del músic
andalús. La melangiosa Canción (1900) és una miniatura emparentada
amb les peces de caràcter pròpies dels salons romàntics. Més ambiciosa
és la Fantasia Baetica (1919), fruit d’un encàrrec d’Arthur Rubinstein, tot
i que el cèlebre pianista polonès la va interpretar pocs cops. Com relata
en les seves memòries, “la peça plantejava força problemes tècnics amb el
seu flamenc estilitzat, les seves complicades imitacions de la guitarra i potser
alguns glissandi sobrers”. Si els elements nacionalistes enllacen amb altres
obres precedents, l’austeritat del llenguatge que s’hi pot detectar anuncia
l’evolució posterior de Falla. Per la seva banda, Hommage a tombeau de
Debussy (1920), escrit primer per a guitarra, és un sentit tribut, en forma
d’havanera, a un compositor que Falla admirava. La peça cita La soirée
dans Grenade, la segona de les Estampes del músic francès, que Falla havia
lloat per la seva encertada evocació d’Espanya. Una evocació ben diferent
és la que emana dels quatre quaderns de Música callada que Frederic
Mompou va publicar entre el 1959 i el 1967. El títol, extret d’un vers de
sant Joan de la Creu, indica el to íntim, concentrat d’aquest recull, quinta
essència de l’art aforístic del compositor català.
La introspecció de Mompou està a anys llum del desplegament
espectacular de recursos pianístics que Franz Liszt va aplicar en la
seva Sonata en Si menor (1852-1853). Amb aquesta obra el compositor
hongarès obria noves portes a la música instrumental, allunyant-se
del patró de la sonata clàssica, per abraçar en un sol i vast moviment
una estructura cíclica en què els diversos temes estan subjectes a
transformacions enginyoses. La sonata planteja un recorregut de
reminiscències fàustiques, amb cavalcades infernals, esclats dramàtics i
recessos d’un lirisme extasiant. Liszt també hi enceta camins harmònics
(l’enigmàtica introducció, sense anar més lluny) que Richard Wagner
seguiria, per exemple, en una breu Elegia de datació incerta: la partitura
indica 1881, però algunes fonts n’apunten el 1858, tesi reforçada per un
llenguatge emparentat amb el de Tristan und Isolde, una obra amb què
Wagner també va obrir portes al futur.
Xavier Cester, crític musical

Biografia
Josep Maria Colom, piano
Vaig néixer a Barcelona el 1947. La música sempre ha estat quelcom important en
el meu àmbit familiar. De jove vaig guanyar el Concurs Internacional de Jaén (1977)
i el de Santander (1978). Més tard, el Ministeri de Cultura espanyol em va atorgar
el Premi Nacional de Música. Als anys setanta vaig estudiar a l’École Normale de
Musique francesa, fundada per Alfred Cortot, i a França també he enregistrat la majoria
dels meus CD, per al segell Mandala, amb obres de Brahms, Franck, Blasco de Nebra,
Mompou, Falla, etc. També he enregistrat en directe per al segell RTVE un DVD amb
el Tercer Concert de Prokófiev i un CD amb obres de Chopin, Debussy i Ravel. Molts
músics m’han ajudat a evolucionar, però especialment ho ha fet el compositor Joan
Guinjoan. El meu món és el recital i la música de cambra, tot i que també he treballat
amb molt bons directors i músics i amb quasi totes les orquestres espanyoles. La
pedagogia s’ha convertit, a poc a poc, en quelcom molt important per a mi; faig classes
magistrals, a més de treballar a l’Aula de Música de la Universitat d’Alcalá de Henares,
l’Escola Superior Musikeon de València i el Conservatori del Liceu de Barcelona.
Un temperament reservat i introvertit fa que, tot i que no he sabut renunciar a les
meravelles del repertori amb orquestra. No vull començar una llista de les orquestres,
directors, quartets i músics en general amb els quals he compartit grans moments, ja
que, inevitablement, n’oblidaria molts i tots tenen o han tingut importància per a mi.
Fer música és un gran privilegi i regracio totes les persones que s’han desplaçat en
tantes ocasions per compartir tot allò que per a mi és un miracle quotidià.

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

Palau 100 Constel·lació

DIMARTS, 24.02.15 – 20.30 h

Diumenge, 01.03.15 – 19.00 h

Orquestra de Cadaqués

Nicola Benedetti, violí

F. Schubert: Obertura Rosamunde, D.644
F. Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht, op 60
R. Schumann: Simfonia núm. 3, en Mi bemoll major,
op. 97, “Renana”

F. Geminiani: Concerto grosso sopra “La folia”
A. Vivaldi: Concert per a cordes, en Sol b, RV 157; Concerto en Re major, “Il Gran Mogul”; Concert per a quatre
violins (L’Estro Armonico); Les quatre estacions

Preus: 15, 25, 30, 65 i 100 euros

Preus: 30 i 40 euros

Palau 100 Piano

Palau 100 Piano

DiMARTS, 03.03.15 – 20.30 h

DIMECRES, 11.03.15 – 20.30 h

Alexandre Tharaud, piano

Grigory Sokolov, piano

W. A. Mozart: Suite, KV 399
W. A. Mozart: Praeambulum, KV deest
W. A. Mozart: Gigue, KV 574
W. A. Mozart: Sonata núm. 11, en La major, KV 331
E. Satier: Gnossiennes, 1, 3 i 4
M. Ravel: Miroirs (1904)

J. S. Bach: Partita núm. 1, en Si bemoll major,
BWV 825
L. van Beethoven: Sonata per a piano núm. 7,
en Re major, op. 10 núm. 3
F. Schubert: Sonata en La menor, op. 143 D. 784
F. Schubert: Sis moments musicals, op. 94 D. 780

Preus: 20 i 30 euros

Preus: 21, 30, 42 i 60 euros
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La Cetra Barockorchester Basel
Andrea Marcon, director
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