Dissabte, 17 d’octubre de 2015 – 19.00 h

Biografies
Budapest. El novembre de 2014 va debutar com
a solista amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya. Entre els premis que ha
obtingut, destaquen el primer premi del Concurs
Guilhermina Suggia de Londres, Martin
Scholarship Award de Londres i el primer premi
del Concurs Permanent de Joventuts Musicals
d’Espanya.
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Pau Codina, violoncel
Nascut a Barcelona l’any 1988, començà
els estudis de violoncel a l’edat de cinc anys
amb la professora Eulàlia Subirà, a l’Escola
Municipal de Música de Manlleu. Ha rebut
classes de professors com Ivan Chiffoleau, Daniel
Grosgurin, Peter Thiemann i Louise Hopkins.
L’any 2002 va ser acceptat com a alumne a la
prestigiosa escola Yehudi Menuhin de Londres
i va cursar els estudis de grau superior a la
Guildhall School of Music & Drama, on es
va graduar amb menció d’honor el 2010.
Actualment cursa un Solo Artist Diploma
a la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de
Brussel·les amb el professor Gary Hoffman.
Ha assistit a cursos i classes magistrals amb
professors de la categoria de Lluís Claret, Anner
Bylsma, Franz Helmerson, Steven Isserlis i
Mstislav Rostropóvitx. Ha actuat en sales de
concerts com el Royal Festival Hall, Wigmore
Hall, Barbican Hall, Saint Martin in the Fields,
Purcell Room, St. James Piccadilly, Palau de
la Música Catalana, Auditori de Barcelona i
Gran Teatre del Liceu, amb orquestres com
l’Orquestra de Cambra d’Andorra, Orquesta de
RTVE, Orquestra Filharmònica de Catalunya,
Orquestra de Cambra de la Yehudi Menuhin
School, Südwestdeutsches Kammerorchester
Pforzheim i Orquestra de Cambra Franz Liszt de

Simfònics al Palau Sala de Concerts

Lorenzo Viotti, director
Guanyador del Concurs Internacional de
Direcció de l’Orquestra de Cadaqués el
desembre del 2013 a l’edat de 23 anys, és
el millor exemple d’una nova generació
multicultural dels directors del segle xxi. Nascut
a Lausana en una família italofrancesa de músics,
va estudiar piano, cant i percussió a Lió, i es va
traslladar a Viena el 2009 per especialitzar-se com
a percussionista i assistir a classes de direcció
d’orquestra al Conservatori de Viena amb el
professor Georg Marc. Durant el seu període a
Viena també va adquirir una àmplia experiència
com a percussionista en totes les grans orquestres
locals, incloent-hi la Filharmònica de Viena.
Ha viscut nombrosos debuts amb orquestres
internacionals. Malgrat la seva atapeïda agenda,
continua estudiant direcció amb Nicolas Pasquet
a l’Escola Superior de Música Franz Liszt a
Weimar.

Trobaràs més informació sobre les obres, els compositors i els intèrprets al web: www.osvalles.com,
dins l’apartat Notícies, Impressions entre bastidors

Troba’ns a:

www.palaumusica.cat

La Cinquena
de Txaikovski

Amb la col·laboració de:

Patrocinadors de l’OSV:

L’OSV forma part del:

Pau Codina, violoncel
Lorenzo Viotti, director
(guanyador del Concurs Internacional
de Direcció de l’Orquestra de Cadaqués 2013)
Orquestra Simfònica del Vallès

Programa

Comentari

L’origen eslau, a la perifèria d’Europa, no va ser l’única raó que uní Dvořák i Txaikovski
amb una entranyable amistat: tots dos compartien maneres de fer. Les obres d’aquest
programa, compostes en la seva maduresa, fan servir el mateix mapa sonor per viatjar
des de les ombres fins a la llum. El talent i la joventut de Codina i Viotti, en la vintena de
les seves vides, ens garanteixen que en aquest viatge per obres de repertori descobrirem
paisatges fins ara inexplorats. Per recordar que l’amistat a la perifèria és més profitosa que
la solitud a la capital.
I
Antonín Dvořák (1841-1904)
Concert per a violoncel i orquestra, en Si menor, op. 104
I. Allegro
II. Adagio ma non troppo
III. Allegro moderato

40’

II
Piotr Í. Txaikovski (1840-1893)
Simfonia núm. 5, en Mi menor, op. 64
I. Andante-Allegro con anima
II. Andante cantabile con alcuna licenza
III. Valse. Allegro moderato
IV. Finale. Andante maestoso-Allegro vivace

Proper concert OSV
Paquito D’Rivera + Un americà a París
DISSABTE, 21.11.15 – 19.00 h

Paquito D’Rivera, clarinet
Pepe Rivero, piano
Vicent Alberola, director

44’

Inscrit en el corrent postromàntic i nacionalista, Antonín Dvořák
(Nelahozeves, 1841-Praga, 1904) va voler ser el portaveu musical
del seu país transitant pels camins del melodrama, però en bona
mesura va fracassar en aquesta temptativa. Per contra, la frescor,
la sinceritat i la vitalitat de la seva expressió melòdica i rítmica van
trobar el millor camí en les formes heretades del classicisme. L’estil
de Dvořák beu, tant de les melodies i els ritmes populars, com de les
estructures compositives clàssiques. Això és freqüent en un període
en què l’interès pel folklore musical nodreix tota la música culta
europea i contribueix a emancipar-la dels procediments compositius
de la tradició clàssica i romàntica.
El Concert per a violoncel i orquestra es va estrenar a Londres l’any
1896 sota la direcció del mateix Dvořák. És un dels concerts per
a violoncel més interpretats, admirat per la riquesa orquestral i
el lirisme de l’instrument solista. Segueix l’estructura típica de
tres moviments. La partitura s’inicia amb una àmplia presentació
orquestral, que condueix al solo del violoncel, un cop s’han introduït
els temes inicials. El melancòlic segon moviment parteix d’un tema
provinent d’una cançó del mateix Dvořák, “Lasst mich allein”
(Deixa’m), que el compositor havia dedicat a la dona que havia estat
el seu primer amor, que havia mort feia poc. El moviment final,
construït sobre una estructura de rondó, traspua vivacitat.
Enquadrat com Dvořák, compositor contemporani seu, en el
postromanticisme, Piotr Ílitx Txaikovski (Votkinsk, 1840-Sant
Petersburg, 1893) és autor d’algunes de les obres més famoses del
repertori clàssic, com els ballets El llac dels cignes i El trencanous,
l’obertura fantasia Romeu i Julieta, el Concert per a piano núm. 1, el
Concert per a violí, les simfonies Quarta, Cinquena o Sisena o l’òpera
Ievgueni Onieguin. La música de Txaikovski sempre ha gaudit del
favor del públic gràcies a les seves melodies elegants i sinceres, les
impressionants harmonies i l’orquestració colorista i vívida, que
provoquen una resposta emocional intensa i profunda.
La Simfonia núm. 5 es va estrenar a Sant Petersburg el 6 de
novembre de 1888 sota la direcció del mateix Txaikovski. La
Cinquena té un leitmotiv o tema principal que suggereix els
ineluctables designis del destí. Es tracta d’un tema inicial que,
tractat de diferents maneres, es va repetint al llarg de tota l’obra.
De la mòrbida introspecció inicial deriva a l’extraversió del quart
moviment, portant la simfonia a una joiosa i lluminosa conclusió. Un
dels valsos més bells i refinats que Txaikovski va escriure no està en
cap dels seus ballets, sinó en el tercer moviment d’aquesta simfonia.

P. D’Rivera: Cape Cod Concert
G. Gershwin: Obertura cubana
i Un americà a París
A. Márquez: Conga de fuego
Eva Muñoz, periodista i escriptora

