Katia & Marielle Labèque
Pianos
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Dimarts, 23 de febrer de 2016 – 20.30 h

Sala de Concerts
Katia & Marielle Labèque, duo de pianos
Gonzalo Grau, percussió
Raphaël Séguinier, bateria

I
George Gershwin (1898-1937)
Tres preludis per a dos pianos
(arr. Irwin Kostal)
Allegro ben ritmato e deciso / Andante con moto e poco
rubato / Allegro ben ritmato e deciso

9'

Philip Glass (1937)
Quatre moviments per a dos pianos
Moviment I / Moviment II / Moviment III / Moviment IV

30'

II
Leonard Bernstein (1918-1990)
West Side Story
(arr. per a dos pianos i dos percussionistes, Irwin Kostal)
Pròleg
Jet song
Something’s coming
Blues
Mambo
Cha Cha Cha
Maria
America
I feel pretty
One hand, one heart
Tonight
Somewhere
A boy like that
I have a love
Cool
Finale – Adagio

45'

Tots sou part del Palau
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Genuí regust nord-americà
Curiosament, el compositor nord-americà Philip Glass va néixer l’any de la
mort de George Gershwin (1898-1937). Ambdós responen a dues maneres
diferents d’entendre la música als Estats Units i el concert d’avui en serà una
bona mostra, amb l’interregne que suposa l’obra de Leonard Bernstein (19181990).
Gershwin, que va créixer al Tin Pan Alley de Nova York, va viure
la consolidació del jazz com a forma “transracial”, la qual va permetre
l’assimilació d’una música eminentment negra, com el blues, entre la població
blanca. Però, al mateix temps, l’autor de Rhapsody in blue va viure i assimilar
amb passió els aires d’avantguarda de les músiques que arribaven d’Europa: en
aquest sentit, la seva admiració per Ravel, Stravinsky o Alban Berg va ser total,
cosa que es demostra en moltes de les seves composicions, amb personalitat
pròpia però sense amagar un evident cosmopolitisme d’arrels europees.
Part d’això es demostra en els Tres preludis (“Allegro ben ritmato e
deciso”, “Andante con moto” i “Agitato”) que el músic de Brooklyn va
estrenar a Nova York el 1926 i que les germanes Labèque toquen a partir de
l’arranjament d’Irwin Kostal, habitual orquestrador de peces escrites per al
cinema, especialment per a produccions de la Disney.
Procedent del minimalisme i amb una producció que va de la música
instrumental a l’òpera passant per la música cinematogràfica, Philip Glass va
escriure el 2008 els Quatre moviments per a dos pianos per al Festival de Piano
del Ruhr. El segell propi, personal i perfectament distingible de Glass es posa
de manifest en aquesta peça, en què les reiteracions melòdiques i rítmiques
pròpies del minimalisme a l’estil d’Steve Reich o Michael Nyman planen sobre
una obra enèrgica, en què es barreja el lirisme de la mà esquerra, en forma
d’arpegis, i el melodisme de la dreta. La cosa, és clar, esdevé complexa amb el
tractament per a dos pianos.
Però la joia de la corona d’aquest concert és, sens dubte, l’arranjament
que Irwin Kostal va fer per a les germanes Labèque de diversos números
musicals de West Side Story. Leonard Bernstein hauria passat a la història si
tan sols hagués deixat escrit aquest musical estrenat a Nova York el 1957, tot i
que seria injust oblidar la faceta del músic nord-americà com a compositor de
cançons, musicals, òpera i música sacra, a més de la de director d’orquestra,
reclamat a una i altra banda de l’Atlàntic: Bernstein tant podia acompanyar al
piano una cantant de jazz com dirigir simfonies de Haydn i òperes de Wagner,
atenent a la seva saviesa i formació musicals.
Tanmateix, West Side Story és de les obres més singulars del teatre
musical del segle xx, un dels grans èxits del cinema i potser l’obra cimera de la
producció bernsteiniana, immortalitzada gràcies a l’adaptació cinematogràfica
de Jerome Robbins i Robert Wise (1961).
Inspirada en el Romeu i Julieta de Shakespeare, aquesta obra va suposar
un trencament radical en el context d’un Broadway de color de rosa, que
acostumava a basar els espectacles en comèdies lleugeres o en muntatges
que sempre acabaven bé. En canvi, West Side Story és un drama urbà, amb
final tràgic, i presenta diversos temes no exempts de polèmica, com ara la
delinqüència urbana i els conflictes racials derivats de l’enfrontament entre
els Jets, procedents de famílies d’origen irlandès, i els Sharks, membres de
la comunitat porto-riquenya que viuen o malviuen al cantó oest del nord de

Manhattan. Un altre element innovador de l’adaptació cinematogràfica del
musical va ser la filmació en exteriors, tot desafiant les convencions del cinema
musical de l’escola de, posem per cas, Busby Berkeley o Vincent Minnelli,
sempre filmat en interiors i amb decorats de tendència tan kitsch com
imaginativa.
En canvi, West Side Story és un musical distòpic, en què el somni nordamericà es qüestiona per donar pas al desencís i a la desesperança, amb la
mort de Bernardo, germà de María, membres de la família integrant dels
Sharks, enfrontats als Jets, als quals pertany Tony, enamorat de María, i que
també morirà.
Bernstein va escriure’n una primera versió per a l’escena, una segona per
al cinema i una tercera per a un enregistrament de ressonàncies operístiques,
enregistrat el 1984 i amb el protagonisme de Josep Carreras, Kiri Te Kanawa,
Tatiana Troyanos i Marilyn Horne, del qual queda un sucós documental
que mostra les tensions i distensions d’un treball discogràfic senzillament
impecable.
Avui, però, n’escoltarem la versió per a dos pianos, percussió i bateria,
de Kostal i feta expressament per a les germanes pianistes per encàrrec del
mateix Bernstein. Es dóna la casualitat que Irwin Kostal va ser l’orquestrador
de la versió original de West Side Story, de manera que el seu coneixement de
la partitura és absolut. L’arranjament, brillantíssim, obre en canal la peça i
permet veure’n els elements explícitament llatins, cosa que es posa de manifest
en alguns hits de l’obra, com ara el “Mambo” corresponent a l’escena del ball
al gimnàs o el cèlebre “America”. Números als quals és molt difícil d’oposar
resistència i no posar-se a moure l’esquelet.
Jaume Radigales, crític musical i professor de la Universitat Ramon Llull

Discografia
G. Gershwin:
Tres preludis per a dos pianos (arr. I. Kostal)
Katia i Marielle Labèque, pianos. KML.
Tres preludis per a dos pianos (arr. G. Stone)
Guher i Suher Pekinel, pianos. Teldec.
Ines i Anna Walachowski, pianos. Berlin Classics.
Ph. Glass:
Quatre moviments per a dos pianos
Katia i Marielle Labèque, pianos. KML.
Maki Namekawa i Dennis Russell Davies, pianos. Orange Mountain/
Klavier Festival Ruhr.
L. Bernstein:
West Side Story (arr. I. Kostal)
Katia i Marielle Labeque, pianos. KML.
Katia i Marielle Labèque, pianos. Sony.
Danses de West Side Story (arr. P. McKibbins i R. Philipps)
Guher i Suher Pekinel, pianos. Teldec.

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

Biografies
Katia i Marielle Labèque, duo de pianos
Les germanes Katia i Marielle Labèque formen un duo de pianos d’un gran
poder de comunicació, amb una sincronització perfecta i energia irresistible.
Van rebre les primeres lliçons de la seva mare, Ada Cecchi, antiga alumna de M.
Long. Assoliren popularitat amb la gravació de la Rhapsody in blue de Gershwin,
distingida amb un Disc d’Or. Des d’aleshores han desenvolupat una carrera
impressionant, amb actuacions amb les filharmòniques de Berlín, Viena, Los
Angeles i La Scala, les simfòniques de Boston, Chicago i Londres, les orquestres
de Filadèlfia i Cleveland, així com la Bayerischer Rundfunk, Staatskapelle
Dresden, Gewandhaus de Leipzig, etc., sota la direcció, entre d’altres, de
Semyon Bychkov, Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Charles Dutoit, Sir John
Eliot Gardiner, Paavo Jarvi, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Antonio Pappano, Sir
Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen i Michael Tilson Thomas.
Han actuat en importants auditoris i festivals, com el Musikverein de
Viena, Musikhalle d’Hamburg, Philharmonie de Berlín i de Munic, Carnegie
Hall, Royal Festival Hall, Hollywood Bowl, BBC Proms, Ravinia, Tanglewood
i Salzburg. Van tenir un gran èxit en el concert de clausura de curs de la
Filharmònica de Berlín, a la Waldbühne, davant de 33.000 espectadors,
enregistrat en DVD per EuroArts.
També interpreten música barroca amb The English Baroque Soloists i Sir
J. E. Gardiner, Il Giardino Armonico i Giovanni Antonini, Musica Antiqua Köln
i Reinhard Goebel, etc. Darrerament han realitzat una gira amb l’Orchestra of
The Age of Enlightenment i Sir Simon Rattle.
Han tingut el privilegi de treballar amb molts compositors: Thomas Adès,
Louis Andriessen, Luciano Berio, Pierre Boulez, Philip Glass, Osvaldo Golijov,
György Ligeti, Olivier Messiaen...
Darrerament, amb el seu propi segell discogràfic, KML, han editat en CD
Sisters, una selecció d’obres representatives de la seva trajectòria professional
i personal. El maig de 2015 el seu espectacle Love ó, amb una nova obra, Star
cross’d lovers escrita per David Chalmin, original per a dos pianos, guitarra
elèctrica i bateria, s’estrenà a la Philharmonie de París. La coreografia per a
set ballarins va ser creada pel mundialment conegut break-dancer Yaman Okur
(Madonna, Cirque du Soleil). Presentaran novament aquest espectacle al
Théâtre du Châtelet de París el juny de 2016.
El maig del 2015 Katia i Marielle Labèque van estrenar un nou concert de
Philip Glass escrit per a elles, juntament amb la Filharmònica de Los Angeles
i Gustavo Dudamel. L’abril de 2016 estrenaran aquesta obra a Espanya, amb
l’Orquesta Nacional sota la direcció de Dennis Russell Davies.
.

Gonzalo Grau, percussió

Raphaël Séguinier, bateria

Inicià els estudis amb els seus pares als 3 anys, i els continuà al Colegio Emil
Friedman. Als 13 anys ingressà a l’Orquesta Nacional Juvenil de Veneçuela
com a violoncel·lista i dos anys després a la Camerata Renacentista de
Caracas. Paral·lelament als estudis continuà desenvolupant diversos estils
populars i es familiaritza amb diferents instruments: piano, violoncel, viola de
gamba, percussió i cant.
El 1995 va rebre una beca del Berklee College of Music de Boston,
on tres anys més tard acabà els estudis de pianista de jazz amb summa cum
laude. Des d’aleshores forma part de l’avantguarda de la música llatina, tot
col·laborant i fent arranjaments per a moltes agrupacions i artistes, entre els
quals la Maria Schneider Orchestra, Spanish Harlem Orchestra, Timbalaye,
Mango Blue, Rolando Villazón, Katia i Marielle Labèque i les produccions de
la Passió segons sant Marc i l’òpera Ainadamar d’Osvaldo Golijov.
Gonzalo Grau resideix a Boston, on sobresurt com a instrumentista,
arranjador, compositor i productor en gèneres com la salsa, timba, jazz llatí,
flamenc i classic crossover. Darrerament ha dirigit dos enregistraments per a
Deutsche Grammophon: la Passió segons sant Marc de Golijov i México del
tenor Rolando Villazón. També ha produït els enregistraments de Mango blue i
West Side Story amb les germanes Labèque.
Com a compositor ha rebut encàrrecs de les simfòniques d’Atlanta i
de Chicago i de la Filharmònica de Brooklyn. El 2010 va escriure Nazareno
encarregada per Katia i Marielle Labèque. Aquell mateix any la International
Bach Academy li encarregà l’oratori Aqua, estrenat l’any següent a Berlín,
Caracas i Stuttgart, que va rebre l’Europäische Komponistenpreis 2011.
El 2013 va escriure un concert per a violí i orquestra de cambra anomenat
Fantasía de Guayaba Habanera.

És un dels bateries i percussionistes més actius de la seva generació, que es
mou en estils tan diferents i variats com la música electrònica, rock, pop, postrock, improvisació, música clàssica i contemporània.
Durant la seva carrera internacional ha conreat un estil personal que l’ha
portat a tocar amb Rufus Wainwright, Saul Williams, Micky Green, Chocolate
Genius, Hindi Zahra, Matt Elliot, Emilie Simon o Katia i Marielle Labèque,
en auditoris tan prestigiosos com el Musikverein de Viena, Disney Hall de Los
Angeles, La Scala, Berliner Philharmonie, Théâtre des Champs Élysées i Salle
Pleyel de París.
Toca habitualment amb orquestres i directors de renom (Berliner
Philharmoniker i Sir Simon Rattle, Bruckner Orchester Linz i Dennis Russell
Davies, MDR Orchester de Leipzig i Simfònica de Sydney amb Miguel HarthBedoya). També participa en els principals festivals de rock (Rock en Seine,
Sziget, Glastonbury, Fuji Rock, etc.).
Començà la carrera en el món de la música independent i la
improvisació, creà la seva formació pròpia, Polagirl, i formà part del grup The
Zazen, amb el qual compaginà diversos projectes en què convivien diferents
gèneres musicals.
Col·labora regularment amb Katia i Marielle Labèque amb
enregistraments com West Side Story, Dream house minimalist, Nazareno i
Bernard Hermann Project, entre d’altres.
El 2012 creà un projecte propi, Ubunoir, amb Davis Chalmin, amb el
qual enregistra i produeix composicions pròpies, entre les quals cal assenyalar
Red Velvet, B for bang, Dream house minimalist o Star cross’d lovers.

—Tasta el Palau
de la Música Catalana
amb Singularis
Cafeteria
del Foyer

restaurant
Mirador del palau

Preu per persona: 20 € (IVA inclòs)*
*Servei mínim per a 2 persones

Preu per persona: 28,50 € (IVA inclòs)

Menú Exprés
(Durant l’entreacte)

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

Menú palau 100
(Al finalitzar el concert)

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

— 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

— Barquetes
— Trufa de xocolata

— Plat principal (a escollir)
— Postres (a escollir)

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

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

Reserves:
Tel. 93 310 22 51
a/e: elisabet.valls@serunion.elior.com

Reserves:
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.

31.03.16

26.05.16

Khatia
Buniatishvili

Lars
Vogt

Ravel, Liszt, Stravinsky
18.05.16

Variacions Goldberg

Luis Fernando
Pérez

Mompou, Albéniz, Granados

Ja a la venda a www.palaumusica.cat
Abonament A5: de 5 a 9 concerts (10% dte)
Abonament A10: de 10 a 14 concerts (15% dte)
Abonament A15: 15 o més concerts (20% dte)

Taquilles del Palau de la Música
Tel.: 902 442 882
taquilles@palaumusica.cat
abonaments@palaumusica.cat

Palau de la Música Catalana
No te’l pots perdre!
20%

Aquell any...
1926

1957

2008

Música

El pianista i compositor
George Gershwin estrena
ell mateix els seus Tres
preludis per a piano. És
en un recital que té lloc al
Roosevelt Hotel de Nova
York.

S’estrena al Winter
Garden Theatre de
Broadway West Side
Story, musical inspirat
en Romeu i Julieta
de Shakespeare. Té
música de L. Bernstein,
lletres d’S. Sondheim i
coreografia de J. Robbins.

Els pianistes Dennis
Russell Davies i Maki
Namekawa estrenen els
Four movements for two
pianos de Philip Glass
al Ruhr Piano Festival.
Aquest festival de música
alemany n’havia fet l’encàrrec.

Història

Hirohito, de 25 anys, es
converteix en el 124è
emperador del Japó, després
de la mort del seu pare,
Yoshihito. El seu regnat
s’allargarà fins al 1989.

Amb el Tractat de Roma
es crea la Comunitat
Econòmica Europea (CEE),
una organització formada
aleshores per Bèlgica,
França, Itàlia, la República
Federal d’Alemanya, els
Països Baixos i Luxemburg.

Fidel Castro renuncia a la
reelecció com a president
del Consell d’Estat i
comandant en cap de Cuba,
després de 49 anys al poder.
El substitueix el seu germà,
Raúl Castro.

Art

Mor a Barcelona l’arquitecte
Antoni Gaudí, pocs dies
després d’un accident de
tramvia a la Gran Via, a prop
de la plaça de Tetuan. Té 73
anys d’edat.

L’artista malagueny Pablo
Picasso realitza un seguit de
quadres en els quals recrea
i reinterpreta Las meninas
de Diego Velázquez. La
sèrie completa es conserva
al Museu Picasso de
Barcelona.

S’inaugura l’Operahuset
(Òpera d’Oslo), dissenyada
per l’estudi d’arquitectes
Snøhetta. L’edifici, de
marbre i vidre, situat davant
del fiord d’Oslo, s’ha
convertit en el centre d’arts
escèniques més important
de Noruega.

Cultura

L’escriptor i periodista nordamericà Ernest Hemingway
publica la novel·la The sun
also rises (coneguda aviat
també amb el nom de
Fiesta). És considerada la
seva primera gran obra.

Albert Camus guanya el
Nobel de Literatura, “per
la seva important producció
literària, que amb una
seriositat clarivident il·lumina
els problemes de la consciència
humana en la nostra època”.

La pel·lícula anglesa
Slumdog millionaire,
dirigida per Danny Boyle i
ambientada als suburbis de
Bombai, guanya vuit Oscar
de Hollywood, entre els
quals els de millor pel·lícula
i director.

Ciència

El físic austríac Erwin
Schrödinger publica un
treball en el qual descriu
l’equació que portarà el seu
nom i que esdevindrà de
gran importància en el camp
de la mecànica quàntica.

La Unió Soviètica posa en
òrbita el primer satèl·lit
artificial, l’Sputnik.
Comença així la cursa
espacial, en què els Estats
Units i la Unió Soviètica
competiran per l’exploració
de l’espai.

Investigadors de la Universitat de Pennsilvània, als
Estats Units, aconsegueixen
seqüenciar per primer cop
el genoma d’un animal extingit. Es tracta del mamut
llanut, que va desaparèixer
cap al 1700 aC.

de descompte*
per a abonats
del Palau

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

VISITES GUIADES
— en català, castellà, anglès,
francès i italià—
Palau de la Musica 4-6
08003 Barcelona
Telf. 902 475 485

visites@palaumusica.cat
www.palaumusica.cat
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
Palau 100 Piano

Palau 100 Cambra

Sala de Concerts
DIMARTS, 08.03.16 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIMECRES, 09.03.16 - 20.30 h

Rudolf Buchbinder, piano

Pavel Haas Quartet

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

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”

Preus: 20, 30 i 40 euros

Preu: 25 euros

Palau 100 Constel·lació

Palau 100 Grans Veus

Sala de Concerts
DIVENDRES, 11.03.16 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIUMENGE, 13.03.16 - 20.30 h

Miloš, guitarra

Rolando Villazón, Allessandro
Martina Janková, Aminta
Mojca Erdmann, Elisa
Angela Brower, Tamiri
Emiliano González Toro, Agenore
Les Arts Florissants
William Christie, director

An evening with Miloš

W. A. Mozart: Il re pastore, KV 208
Preus: 15 i 25 euros

Preus: 20, 40, 50, 85 i 125 euros

