DISSABTE, 11 D’OC T UBRE DE 2 014 — 19.0 0 h
Sergey Belyavskiy, piano. Va néixer a Moscou. Ha obtingut diversos premis
nacionals i internacionals. Va interpretar el seu primer concert com a solista als 12
anys a la seva ciutat natal, on també ha actuat com a solista en diferents sales de
concerts. Ha participat en festivals i ha actuat a Alemanya, Itàlia, França, Austràlia,
Noruega, Dinamarca, Corea, Hongria, Espanya i els Estats Units. Ha ofert concerts
amb diferents orquestres. El 2008 va gravar el seu primer CD com a solista, el 2011
enregistrà un nou CD dedicat al 200 aniversari de F. Liszt i el 2013 un altre amb els 24
estudis de Chopin. El 2011 oferí un concert al Carnegie Hall. I aquest 2014 ha obtingut
el segon premi i el premi especial del públic en la 60a edició del Concurs Internacional
de Música Maria Canals de Barcelona.
Actualment estudia al Conservatori Estatal de Moscou.
El jove director Eduardo Portal està causant un gran impacte entre orquestres i
públic. El seu recent debut amb la Royal Philharmonic Orchestra tindrà continuïtat
amb una triple invitació per a l’actual temporada 2014-15, que inclou el seu debut
al Royal Albert Hall i dues gires pel Regne Unit. Els darrers anys ha aparegut amb
grans orquestres, com la London Philharmonic Orchestra, Philharmonia, Orquestra
Simfònica de l’Estat de São Paulo, Auckland Philharmonia, orquestres de Cambra de
Lausana i de Viena, Filharmònica d’Estrasburg, simfòniques de Madrid i de Galícia,
etc. Des que es va graduar a la Universität der Künste de Berlín i a la Royal Academy
of Music de Londres, ha ocupat el lloc de director assistent de la London Philharmonic
Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment i Joven Orquesta Nacional de
España, alhora que ha rebut classes magistrals de Bernard Haitink, Sir Mark Elder, Sir
Colin Davis i Peter Eötvös. D’acord amb el seu interès per la música contemporània,
Eduardo Portal va fundar a Espanya l’Antares Ensemble, amb la intenció d’interpretar
noves músiques i antigues obres mestres no gaire freqüents a les sales de concerts
actualment.

Patrocinador del cicle:

Patrocinadors de l’OSV:

Simfònics al Palau — Sala de Concerts

Concert núm.2

La Cinquena de Beethoven

Amb la col·laboració de:

L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) va néixer el 1987 en el si de l’Associació
d’Amics de l’Òpera de Sabadell i molt aviat s’estructurà com una societat anònima
laboral, en què els treballadors en són alhora els propietaris. La seva activitat se centra
a la ciutat de Sabadell, amb una temporada pròpia i com a orquestra del circuit Òpera
a Catalunya, i al Palau de la Música Catalana, amb el cicle de concerts Simfònics al
Palau. N’han estat directors titulars A. Argudo, J. Mora, S. Brotons, E. Colomer i
D. Giménez Carreras. Des del setembre del 2009 ho és Rubén Gimeno. Ha rebut el
Premi Nacional de Música 1992, atorgat per la Generalitat de Catalunya, i la Medalla
d’Honor 2012 de la ciutat de Sabadell.

Troba’ns a:

www.palaumusica.cat

Trobaràs més informació sobre les obres, els compositors i els intèrprets
a les Impressions des del quart faristol, al web: www.osvalles.com

Sergey Belyavskiy, piano
Eduardo Portal, director
Orquestra Simfònica del Vallès

Primera Part

La fidelitat a un mateix

Serguei Rachmàninov (1873-1943)
Concert per a piano núm. 2
	I. Moderato
II. Adagio sostenuto
III. Allegro scherzando

33’

El compositor i pianista rus Serguei Rachmàninov, nascut l’any 1873, ben aviat es va desmarcar del corrent dels
nacionalistes russos del Grup dels Cinc i del progressisme del seu mestre Tanéiev. Més endavant tampoc no es
deixà influenciar per les noves idees de músics coetanis, com Schönberg i Stravinsky. Admirava Txaikovski i, des
del primer moment, va desenvolupar un estil propi d’arrel romàntica i ressonàncies eslaves –que, segons el que ell
mateix manifestava, sentia brollar espontàniament de dintre seu– i s’hi va mantenir sempre fidel, sense fer cas de les
veus que li retreien el seu conservadorisme. Del magnífic repertori pianístic que ens va deixar, en destaca el Concert
per a piano núm. 2, grandiós i melancòlic, el més apreciat dels quatre que va escriure.

Segona Part
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Simfonia núm. 5, en Do menor, op. 67
I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Scherzando: Allegro
IV. Allegro

Més d’un segle separa el naixement dels dos grans músics que avui ens obriran els seus mons interiors.

31’

Beethoven també es va haver d’afirmar en el seu estil, però per la raó contrària: per defensar-ne el caràcter
innovador. Amb la Cinquena Simfonia va revolucionar la història de la música en ser capaç de generar un moviment
simfònic sencer a partir, principalment, d’un breu motiu de quatre notes. Alguns biògrafs afirmen que les dues
presentacions del motiu que encapçalen l’obra simbolitzen els tocs del Destí trucant a la porta. Si fos així, amb la
força amb què Beethoven ho expressa, segur que la porta s’hauria esbotzat. Realment, el primer moviment de la
simfonia es desplega amb una energia imponent. És dens i concís i té una lògica interna implacable. El seu marcat
to heroic, però, deriva en serenitat i humor en els dos moviments següents i, en el quart, pren la forma d’un esclat
d’alegria impressionant.
L’elaboració de la Cinquena, iniciada el 1804, representa per a Beethoven un llarg esforç de quatre anys. Pel camí
compon, també, altres obres importants, com el Concert per a piano en Sol major, la Quarta Simfonia i el Concert per a
violí. Curiosament, des del 1807, treballa alhora en la Simfonia Pastoral, que pel caràcter programàtic, el to amable i
la gran extensió que té és l’antítesi de la Cinquena. Les dues simfonies es van estrenar en el magne i emotiu concert
del 22 de desembre de 1808 al Teatre an der Wien, l’última ocasió en què el compositor, afectat ja per la sordesa, va
tocar el piano en públic.
En el programa d’avui, doncs, trobarem tradició i innovació en dos autors molt diferents, però amb una actitud
comuna: ser fidels a si mateixos.
Xavier Riba, violí de l’OSV

Proper concert
DiSSABTE, 22.11.14 — 19.00 h
—

West Side Story
Cristina Pato, piano, veu i gaita gallega
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès
A. Márquez: Danzón núm. 2
E. Solla: Concerto for Pato and orchestra
L. Bernstein: West Side Story (selecció)
Concert dedicat a:

La Fundación Vicente Ferrer està compromesa amb la lluita contra la pobresa extrema que pateixen
les comunitats més discriminades a l’Índia, els dàlits o intocables, els grups tribals i les backward castes.
Entre tots podem transformar la societat en humanitat: apadrina un nen o una nena.
www.fundacionvicenteferrer.org · Tel. 902 22 29 29

Concert inclòs dins la programació del

