Dimarts, 4 d’octubre de 2016 – 20.30 h
Palau Cambra Sala de Concerts

Leonidas Kavakos, violí
Guardonat amb el Premi Léonie Sonning 2017, nasqué i es formà
a Atenes. Els seus mentors van ser Stelios Kafantaris, Josef Gingold
i Ferenc Rados. Als 21 anys ja havia enregistrat la versió original
del Concert de Sibelius, nominat com a concert de l’any 1991. Des
d’aleshores ha treballat amb les filharmòniques de Berlín, Munic,
Londres, Los Angeles, Nova York i Viena, Royal Concertgebouw,
Simfònica de Londres, Gewandhausorchester, Dresden Staatskapelle,
Orchestre de París, Santa Cecilia de Roma, Orquestra de Filadèlfia,
simfòniques de Boston, Chicago i Bayerische Rundfunk... La
temporada 2015-16 estigué de gira amb la Filharmònica de Londres i
tocà als festivals de Verbier, White Nights, Edimburg i Tanglewood.
Com a director desenvolupa una carrera important amb les
simfòniques de Boston i Londres, Deutsches Symphonie-Orchester de
Berlín, Maggio Musicale Fiorentino i la Budapest Festival Orchestra.
La temporada 2015-16 tornà a dirigir la Simfònica de Viena i la
Filharmònica de Radio France.
Leonidas Kavakos és artista exclusiu de Decca Classics; el seu àlbum
de les Sonates de Beethoven amb el pianista Enrico Pace (2013) va
guanyar un Echo Klassik com a Instrumentista de l’Any.

Enrico Pace, piano

Amb la col·laboració de:

DL B 20667-2016

Nascut a Rímini (Itàlia) el 1967, féu estudis de piano, direcció i
composició. Va guanyar el primer premi en el Concurs d’Stresa (1987)
i en el Concurs Franz Liszt d’Utrecht, ha ofert concerts en sales
importants, com el Concertgebouw i el Teatro alla Scala, i a les ciutats
de Roma, Florència, Berlín, Munic i Salzburg, i als festivals La Roque
d’Anthéron, Rheingau...
Ha tocat amb orquestres de renom, com la Concertgebouw
Orchestra, filharmòniques de Munic, Rotterdam, Holanda i de la
Radio Holandesa, així com les simfòniques de Sydney i Melbourne,
Konzerthausorchester de Berlín, MDR-Sinfonieorchester Leipzig, etc.,
amb directors com David Robertson, Andrey Boreyko, Mark Elder,
Eliahu Inbal, Lawrence Foster, Kazimierz Kord, Jiří Kout, Gianandrea
Noseda, Walter Weller, Carlo Rizzi, Jan Latham-Koenig, Stanislav
Skrowaczewski, Bruno Weil i Antoni Wit.
Enrico Pace gaudeix tocant música de cambra i ha col·laborat amb el
Quartet Keller, el violoncel·lista Daniel Müller Schott, el clarinetista
Sharon Kam, i els violinistes Franz-Peter Zimmermann i Leonidas
Kavakos.
Entre els seus enregistraments figuren la integral de les Sonates de
Beethoven amb Leonidas Kavakos, que ha tocat a Nova York, Atenes,
Florència, Milà, Amsterdam, Moscou i al Festival de Salzburg. Amb
Frank Peter Zimmermann oferí les Sonates de Bach al Japó.

Troba’ns a:

www.palaumusica.cat

Leonidas Kavakos, violí
Enrico Pace, piano

Programa

Comentari

Integral de les Sonates per a violí i piano de Beethoven (I)

Entre els anys 1796 i 1798 Beethoven compon les tres Sonates op. 12,
per a piano i violí. Editades a Viena per Artaria el gener de 1799, són
dedicades a Antonio Salieri, mestre de Beethoven en els seus primers
anys vienesos.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
I
Sonata per a violí i piano núm. 6, en La major, op. 30 núm. 1
Allegro
Adagio molto espressivo
Allegretto con variazioni

21’

Sonata per a violí i piano núm. 3, en Mi bemoll major, op. 12 núm. 3
Allegro con spirito
Adagio con molt’espressione
Rondo (Allegro molto)

18’

II
Sonata per a violí i piano núm. 2, en La major, op. 12 núm. 2
Allegro vivace
Andante, più tosto Allegretto
Allegro piacevole

17’

Sonata per a violí i piano núm. 7, en Do menor, op. 30 núm. 2
Allegro con brio
Adagio cantabile
Scherzo: Allegro - Allegro

26’

Beethoven havia estat viola a l’Orquestra de Bonn i en el transcurs dels
primers anys en què viu a Viena decideix formar-se amb el violinista
amb Wenzel Krumpholz. Malgrat que el seu alumne Ferdinand Ries
considerava que no era un violinista destacat, en la seva producció
mostrarà un domini màxim de les possibilitats tècniques i expressives
de l’instrument.
En les Sonates op. 12 es produeix una confluència entre uns ecos
ja llunyans de l’estil galant amb una empremta romàntica en què
l’atreviment harmònic i l’assossec melòdic defugen dels paràmetres del
Classicisme, especialment en atorgar Beethoven un major rol al violí.
Proliferació d’idees musicals, aprofundiment expressiu (el segon
moviment de la Sonata núm. 2 n’és un exemple) i moments apassionats,
com l’“Allegro con spirito” de la Sonata núm. 3, creen una tal varietat
d’aspectes en aquest opus 12 que el 5 de juny de 1799 van fer
escriure al crític de la «Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung»:
“amunteguen dificultat rere dificultat, fins a fer perdre la paciència i tot plaer
d’escoltar música”.
L’any 1801 Beethoven té 31 anys i ja en fa nou que s’ha establert a
Viena. Músic emancipat –amb el príncep Lichnowsky com a protector–,
durant la primavera del 1802 la relació amorosa amb la comtessa
Guicciardi no travessa els millors moments i la sordesa no presenta
millora. Beethoven passarà l’estiu a Heiligenstadt, una localitat
tranquil·la als afores de Viena. Però la sordesa no remet i el farà pensar
en el suïcidi, tot redactant el “testament de Heiligenstadt”.
La barreja de sensacions s’evidencien en les Sonates de l’opus 30,
probablement acabades poc abans de l’estiu del 1802 i publicades un
any després per la Cambra d’Arts i Indústria de Viena, dedicades a
l’emperador Alexandre I de Rússia.

Pròxim concert:
DILLUNS, 28 DE NOVEMBRE 2016 — 20.30 h

Palau Cambra — Sala de Concerts

Jean-Guihen Queyras,
violoncel
Michael Behringer,
clavecí / orgue
A. Vivaldi: Sonates per a violoncel, op. 14
Preu: 30 euros

La Sonata núm. 6, en La major, op. 30 núm. 1 manté en l’“Allegro”
inicial les pautes clàssiques de la forma sonata, seguit per un delicat
“Adagio” en forma de lied que vindrà culminat per un “Allegreto”
amb sis variacions. Beethoven havia escrit un “Presto” com a final que
al capdavall esdevindrà el darrer moviment de la Sonata núm. 9, op. 47,
“Kreutzer”.
La Sonata núm. 7, en Do menor, op. 30 núm. 2, de grans proporcions
formals, reflecteix una grandiositat simfònica i motius enigmàtics
i misteriosos ja en el primer moviment. La bellíssima poètica de
l’“Adagio cantabile” ens conduirà a un lluminós i breu “Scherzo”,
preàmbul d’un “Rondo” àmpliament desenvolupat i inconfusiblement
beethovenià.

Pere Andreu Jariod, divulgador musical

