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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Rondo a capriccio, op. 129
(versió de V. Kissine)

Ludwig van Beethoven
Concert per a piano i orquestra núm. 2, en Si bemoll major, op. 19
   Allegro con brio 
   Adagio
   Rondo. Molto allegro

6’

30’

II

Béla Bartók (1881-1945)
Divertimento per a orquestra de corda, Sz. 113 BB 118 
   Allegro non troppo 
   Molto adagio 
   Allegro assai

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concert en Do major per a flauta i arpa, KV 299  
(versió per a violí, piano i cordes de V. Kissine)
Allegro 
Andantino 
Rondeau. Allegro

26’

26’
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Traslladant-nos a la primera etapa del jove Beethoven ens sorprèn 
el Rondo a capriccio op. 129, una obra per a piano que avui es presenta en 
la versió de Victor Kissine per a violí i cordes. Es tracta, però, d’una peça 
inacabada publicada per Diabelli; fugint de la seriositat de les melodies 
beethovenianes, imposa humor amb virtuosisme i espectacularitat rítmica: 
“Resulta difícil trobar una cosa més divertida que aquesta raresa; no vaig poder 
contenir el riure quan la vaig interpretar per primer cop”, digué Schumann 
referint-se a aquesta joieta.

El Concert per a piano i orquestra núm. 2, op. 19 (1794-95), també del 
mestre de Bonn, es tracta en realitat del primer que va compondre, tot 
i la seva numeració; nasqué, com la resta dels seus concerts, quan se li 
presentaren oportunitats per desenvolupar la seva carrera pianística. El Segon 
és una obra de joventut i presenta una forta inspiració mozartiana, però 
sense deixar de banda els inconfusibles trets beethovenians en les agosarades 
modulacions i en les metamorfosis d’humor; de fet, un Rondó pastoral que 
tancava la primera versió de l’obra presentava un caràcter massa mozartià 
que va ser substituït el 1798 per un altre rondó més innovador que quedà 
com a definitiu. Tot i no ser considerada pel mateix Beethoven com una de 
les seves millors creacions, reflecteix l’aleshores fresquíssima genialitat del 
mestre.

De la personal música de l’hongarès Béla Bartók, avui es podrà gaudir 
del Divertimento per a orquestra de corda (1939), de factura exquisida i 
sonoritat atmosfèrica que nasqué gràcies a un encàrrec del compositor 
suís Paul Sacher per dedicar-la a la Kammerorkester Basel. Europa vivia 
aleshores un moment angoixant i convuls, i Bartók volia amb aquesta peça 
proposar un últim alè d’optimisme; “Encara un instant de felicitat!”, digué en 
referir-se a la peça integrada per tres moviments (ràpid-lent-ràpid) emulant 
el concerto grosso barroc, amb un grup de solistes davant el tutti orquestral; el 
Divertimento desprèn una aroma distesa, tot salpebrat amb passatges d’ànsia, 
suspens i tensió; el compositor impregnà en la partitura un virtuosisme 
que exigeix al conjunt de solistes, els quals han de mantenir l’equilibri per 
reflectir una espontaneïtat gairebé “camperola”, com demanà el compositor.

Per últim, el Concert per a violí i piano en Do major, KV 299 (1778) de 
Mozart, –una altra transcripció de Kissine, ara del Concert per a flauta i 
arpa–, és també obra de joventut, en aquest cas de les primeres de l’etapa 
parisenca i un dels dos únics concerts dobles del genial músic; ambdós 
instruments solistes s’alternen en melodies i acompanyaments als tres 
moviments –”Allegro”, “Andantino” i “Rondeau”– amb un caràcter amable 
i de delicat diàleg cambrístic desenvolupant la forma del concert clàssic pel 
que fa al tractament harmònic.

Manel Cereijo, musicòleg 

Comentari del programa



Nascuda a Buenos Aires (Argentina), als cinc anys va rebre les primeres lliçons de 
piano amb V. Scaramuzza i començà a actuar en públic ben aviat. El 1955 continuà els 
estudis a Londres, Viena i Suïssa amb Seidlhofer, Gulda, Magaloff i Stefan Askenase. 
El 1957 guanyà els concursos de Bolzano i Ginebra i el 1965 el Concurs Internacional 
Chopin de Varsòvia.

Ha estat molt lloada per les seves interpretacions de la literatura per a piano dels 
segles xix i xx. El seu repertori inclou Bach i Bartók, Beethoven i Messiaen, i també 
Chopin, Schumann, Liszt, Debussy, Ravel, Franck, Prokófiev, Stravinsky, Xostakóvitx    
i Txaikovski.

Tot i que és convidada constantment per les orquestres, directors i festivals més 
importants d’Europa, el Japó i Amèrica, la música de cambra ocupa una part important 
de les seves activitats i col·labora sovint amb els pianistes Nelson Freire i Alexandre 
Rabinovitch, el violoncel·lista Mischa Maisky i el violinista Gidon Kremer.

Martha Argerich ha enregistrat per a EMI, Sony, Philips, Teldec i DGG i les seves 
actuacions han estat transmeses per televisió a tot el món. Ha rebut molts guardons: 
Premi Grammy pels concerts de Bartók i Prokófiev, Artista de l’Any Gramophon, 
millor disc de concert de piano de l’any pels concerts de Chopin, Choc de «Le Monde 
de la Musique» pel seu recital a Amsterdam, artista de l’any de la crítica discogràfica 
alemanya, Grammy pels Concerts núm. 2 i 3 de Beethoven amb la Mahler Chamber 
Orchestra i Claudio Abbado (DGG: millor actuació de solista instrumental), Disc de 
l’Any del «Sunday Times» i Premi de la revista «BBC Music» pel seu disc de Xostakóvitx 
(EMI, 2007).

Des del 1998 és directora artística del Festival Beppu al Japó. L’any 1999 va crear 
el Concurs Internacional i Festival de Piano Martha Argerich a Buenos Aires, i el juny 
de 2002 el Progetto Martha Argerich a Lugano.

Martha Argerich ha rebut nombroses distincions: Officier (1996) i Commadeur 
(2004) de l’Ordre des Arts et des Lettres  pel Govern Francès; Accademica di Santa 
Cecilia (Roma, 1997); Músic de l’Any per «Musical America» (2001), i l’Orde del Sol 
Naixent, Raigs Daurats amb Roseta i el prestigiós Praemium Imperiale de l’Associació 
d’Art del Japó (2005).

Martha Argerich, piano

Biografies

© Adriano Heitman



Nascut a Riga (Letònia), començà a estudiar música en l’àmbit familiar i a l’Escola 
de Música de Riga. Als 16 anys va guanyar el primer premi de la República de Letònia 
i dos anys més tard va començar el treball amb David Oistrakh al Conservatori de 
Moscou. Després de guanyar el primer premi del Concurs Reina Elizabeth (1967) i 
els concursos internacionals Paganini i Txaikovski, inicià una carrera que l’ha portat a 
actuar als principals auditoris, amb les millors orquestres d’Europa i Amèrica i amb els 
directors més importants.

Gidon Kremer té un repertori inoïdament ampli, que alterna obres clàssiques i 
romàntiques amb composicions dels segles xx i xxi com Henze, Berg i Stockhausen. 
A més, el seu interès per la música contemporània l’ha portat a associar-se amb 
compositors tan diversos com Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia 
Gubaidulina, Valentin Silvestrov, Luigi Nono, Aribert Reimann, Peteris Vasks, John 
Adams, Victor Kissine, Michael Nyman, Philip Glass o Ástor Piazzolla. Per això és un 
dels artistes més originals i complets de la seva generació.

Com a artista prolífic que és, ha enregistrat més de 120 àlbums, que han merescut 
molts guardons internacionals, entre els quals s’inclouen el Grand Prix du Disque, 
Deutscher Schallplattenpreis, Ernst-von-Siemens Musikpreis, Premio dell’Accademia 
Musicale Chigiana, Premi Triumph (Moscou, 2000), Premi de la Unesco (2001), 
Musikfestspielpreis (Dresden, 2007) o el premi Una Vita Nella Musica-Artur 
Rubinstein (Venècia, 2011), considerat el Nobel de la música.

El 1997 va fundar l’orquestra de cambra Kremerata Baltica, que aplega els millors 
músics joves dels tres estats bàltics, amb la qual ha fet extenses gires per festivals i sales 
de concerts de tot el món i nombrosos i celebrats enregistraments: l’any 2002 el CD 
After Mozart de Kremer i la Kremerata Baltica va ser guardonat amb un Grammy i 
amb un Echo a Alemanya. El CD Mieczysław Weinberg –amb la Kremerata i solistes dels 
festivals de Neuhardenberg i Lockenhaus–  va sortir al mercat el gener de 2014.

Gidon Kremer toca un Nicola Amati de 1641. A més de les seves activitats com a 
músic, és autor de quatre llibres que reflecteixen les seves inquietuds artístiques.

Gidon Kremer, violí
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Solistes 
Gidon Kremer, violí
Martha Argerich, piano

Violins I
Dzeraldas Bidva, 
(concertino)
Madara Petersone, 
(concertino)
Dainius Peseckas
Agata Laima Daraskaite
Madara Jaugiete
Jana Ozolina
Sanita Zarina

Violins II
Andrei Valigura, (cap de 
corda)
Dainius Puodziukas, (cap 
de corda)
Marie Helen Rannat
Lina Marija Domarkaite
Migle Serapinaite 
Anna Korczynska

Violes
Santa Vizine, (cap de corda)
Georgy Kovalev, (cap de 
corda)
Zita Zemovica
Vidas Vekerotas 
Ingars Girnis

Violoncels
Giedre Dirvanauskaite, 
(cap de corda)
Peteris Cirksis
Peteris Sokolovskis
Ruta Tamutyte

Contrabaixos
Iurii Gavryliuk
Anton Zhukov

Flauta
Eliska Horehledova

Oboès
Kamila Motkova
Jiri Sejkora

Fagots
Ondrej Sindelar
Martina Balkova

Trompes
Karol Nitran
Simon Senkerik

Formació orquestral

El 1997, el festival austríac de Lockenhaus va viure una petita revolució quan el 
violinista Gidon Kremer va presentar una nova orquestra, la Kremerata Baltica, formada 
per 23 joves músics de Letònia, Lituània i Estònia, els quals van seduir el públic en 
injectar una nova saba al festival amb la seva energia i el plaer de fer música.

Kremerata Baltica, un projecte educatiu a llarg termini, va ser l’obsequi del 50è 
aniversari de Kremer a ell mateix: una manera de transmetre les seves idees a joves 
col·legues dels estats bàltics. Així, aquest grup de músics de talent ha esdevingut amb 
els anys una de les orquestres de cambra més importants del món i ha consolidat el seu 
renom internacional als auditoris més importants d’arreu.

És essencial en la personalitat de la Kremerata Baltica la seva programació creativa, 
que l’ha portada a estrenar obres de compositors com Arvo Pärt, Giya Kancheli, Pēteris 
Vasks, Leonid Desyatnikov o Aleksandr Raskatov. L’amplitud i l’originalitat del seu 
repertori es mostra en la seva extensa discografia, amb àlbums com Eight Seasons, que 
conjumina els concerts vivaldians amb la seqüència argentina d’Ástor Piazzolla, i Silenci 
amb obres de compositors contemporanis: Arvo Pärt, Philip Glass i Vladimir Martynov...

La Kremerata Baltica és sol·licitada en moltes ciutats i institucions, com el Schloss 
Neuhardenberg (Berlín), Schloss Elmau (Baviera), Fundació Esterházy, a Eisenstadt, 
Festival de Música de Cambra de Lockenhaus i molts d’altres.

L’orquestra va participar en el concert en favor dels drets humans a Rússia el 7 
d’octubre de 2013, i a Berlín, juntament amb solistes famosos com Martha Argerich, 
Daniel Barenboim, Elsbeth Moser, Nicolas Altstaedt, Khatia Buniatishvili, Emanuel 
Pahud i Serguei Nakariakov, convidats per iniciativa del mestre Kremer.

Kremerata Baltica té el seu festival propi a Sigulda (Letònia), que enguany celebra la 
dotzena edició.

Kremerata Baltica

@)Christian Lutz
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Troba’ns a:

Palau 100
Sala de Concerts
DiLLuNs, 20.10.14 – 20.30 h

Palau 100 Piano
Sala de Concerts

Palau 100 Piano
Sala de Concerts

Palau 100 Cambra
Sala de Concerts

Dijous, 06.11.14 – 20.30 h

DiMArts, 04.11.14 – 20.30 h

DiMArts, 02.12.14 – 20.30 h

Propers concerts al Palau:

Leonidas Kavakos, violí
Yuja Wang, piano

J. Brahms: Sonata per a violí i piano núm. 1
J. Brahms: Sonata per a violí i piano núm. 2
J. Brahms: Sonata per a violí i piano núm. 3

Preus: 12, 15, 25, 50 i 80 euros

Daniil Trifonov, piano

J. S. Bach: Fantasia i fuga, en Sol menor, BWV 542 
(transcripció per a piano de Franz Liszt, S. 463)
L. van Beethoven: Sonata núm. 32, en Do menor, 
op. 111
F. Liszt: Études d’exécution transcendante, S. 139

Preus: 30 i 40 euros

Isabelle Faust, violí
Jean-Guihen Queyras, violoncel
Alexander Melnikov, piano

R. Schumann: Trio per a piano núm. 1
R. Schumann: Trio per a piano núm. 2
R. Schumann: Trio per a piano núm. 3

Preus: 25 i 30 euros

Javier Perianes, piano

F. Mendelssohn: Romances sense paraules (selecció)
L. van Beethoven: Sonata núm. 12, en La b major, op. 26
F. Mendelssohn: Variacions serioses en Re menor, op. 54
L. van Beethoven: Sonata núm. 27, en Mi menor, op. 90
F. Mendelssohn: Preludi i fuga en Mi menor, op. 35 núm. 1
L. van Beethoven: Sonata núm. 31, en La b major, op. 110

Preus: 15 i 25 euros


