Matthias Goerne
Markus Hinterhäuser
Dijous, 14 d’abril de 2016 – 20.30 h

Sala de Concerts
Matthias Goerne, baríton
Markus Hinterhäuser, piano
William Kentridge, concepte i vídeo
Sabine Theunissen, escenografia
Greta Goiris, vestuari
Hermann Sorgeloos, disseny de llums
Snezana Marovic, muntatge de vídeo
Kim Gunning, videooperadora

Producció del Festival d’Aix-en-Provence en coproducció amb
Lincoln Center for the Performing Arts, Wiener Festwochen,
Holland Festival, Kunstfestspiele Herrenhausen / Niedersächsische
Musiktage, Les Théâtres de la Ville de Luxemburg i l’Opéra de Lille.
Ja que la producció de Winterreise no permet tenir llum a la sala,
podreu trobar els textos i les traduccions en la fitxa del concert al
nostre web www.palaumusica.cat

Per cortesia envers els artistes, preguem que desconnectin tots els
dispositius electrònics.
No està permès fer fotografies ni enregistraments de cap tipus.
Por respeto hacia los artistas, les rogamos que desconecten todos los
dispositivos electrónicos.
No está permitido hacer fotografías ni grabaciones de ningún tipo.
As a courtesy to the artists, please make certain all your electronic
devices are switched off.
No photography or recording of any kind is permitted.
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Abona’t a la nova temporada
2016 — 2017

Programa

Palau 100 Grans Veus

Franz Schubert (1797-1828)
Winterreise (Viatge d’hivern), op. 89 D. 911
1. Gute Nacht (Bona nit)
2. Die Wetterfahne (El penell)
3. Gefror’ne Trânen (Llàgrimes gelades)
4. Erstarrung (Entumiment)
5. Der Lindenbaum (El til·ler)
6. Wasserflut (Riuada)
7. Auf dem Flusse (Al riu)
8. Rückblick (Remembrança)
9. Irrlicht (Foc follet)
10. Rast (Descans)
11. Frühlingstraum (Somni primaveral)
12. Einsamkeit (Solitud)
13. Die Post (El correu)
14. Der greise Kopf (El cap grisós)
15. Die Krähe (La gralla)
16. Letzte Hoffnung (Última esperança)
17. Im Dorfe (En el poble)
18. Der stürmische Morgen (El matí tempestuós)
19. Täuschung (Desil·lusió)
20. Der Wegweiser (L’indicador del camí)
21. Das Wirtshaus (La fonda)
22. Mut (Valor)
23. Die Nebensonnen (Els parhelis)
24. Der Leiermann (L’home de l’orguenet)

80'

Philippe
Jaroussky

Cantates de Bach
i Telemann

Bejun
Mehta

Piotr
Beczala

Amor de poeta
de Schumann

Juan Diego
Flórez
Univers Flórez

Programa sense interrupcions

Diàleg entre Bach
i Händel

Renovació d’abonaments a partir del 6 d’abril
Nous abonaments a partir del 27 d’abril
Compra d’entrades i abonaments a mida
a partir del 31 de maig
Amb la col·laboració de:

Mark
Padmore
Winterreise
de Schubert

Taquilles del Palau de la Música - 902 442 882
taquilles@palaumusica.cat |
abonaments@palaumusica.cat
www.palaumusica.cat

Tots sou part del Palau

Gràcies!

Mecenes Protectors

Mecenes d’Honor

Media Partners

Col·laboradors
Aena — Aenor — Armand Basi — Autoritat Portuària de Barcelona — Bagués-Masriera Joiers
— Coca-Cola — Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports — Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
— Deloitte — Esteve — Fluidra, S.A. — Fundació Castell de Peralada — Fundació Metalquimia — Hoteles
Catalonia — IATI Seguros — La Fageda — Loteria de Catalunya — Quadis — Roca Junyent, S.L.P. — Saba
Infraestructures, S.A. — Serunion — Vesta Rehabilitación

Amics Benefactors
Ascensores Jordà, S.A. — Clos Interiors, S.L. — Eurofirms ETT S.L.U. — Fundació Antoni Serra Santamans
— Horaci Miras Giner — Teatre Romea — Veolia Serveis Catalunya S.A.U.

Comentari
El romanticisme alemany va descobrir la musicalitat de l’idioma, un fet que
tingué l’aplicació més genuïna en el terreny de la cançó, ara singularitzada
amb el terme d’origen alemany lied, per inaugurar un nou gènere en què la
poesia i la música assoleixen una identificació fins aleshores desconeguda,
sense dependre d’altres formes musicals de les quals abans era tributària.
En aquest terreny, Schubert va ser un pioner i, en compondre lieder, tots els
compositors alemanys del segle xix en foren d’alguna manera successors.
Com remarcà Alfred Einstein, Schubert visqué un moment històric
privilegiat, “nasqué a l’edat d’or de la literatura alemanya, heretà la tradició de
Klopstock i Költy, fou contemporani més jove de Goethe i de Schiller i va conèixer
la revolució del moviment romàntic en literatura, de Tieck, dels germans Schlegel, de
Novalis i fins i tot de Heine”. En els seus grans cicles de lied –La bella molinera
i Winterreise– s’inspirà, però, en Wilhelm Müller, un poeta d’entitat menor.
Tanmateix, Schubert aconseguí transcendir la relativa convencionalitat del text
i crear en Winterreise una música d’estremidora profunditat dramàtica.
Des d’una vida quotidiana planera però no pas mancada de frustracions
i d’exaltació interior, Schubert posseí el do de la fecunditat artística i el poder
d’extreure dels elements més prosaics de la vida diària tresors inesperats de
poesia pura.
Winterreise (Viatge d’hivern) consta de 24 poemes. Els 12 primers foren
compostos el febrer de 1827 i els 12 darrers l’octubre del mateix any, un
temps particularment trist de la vida del compositor: el 26 de març havia mort
Beethoven i d’altra banda ja no se sentia amb forces per dominar la malaltia
que el consumia. La primera part es publicà el gener de 1828 i la segona
pel desembre, després de la mort del compositor. Segons que conta Spaun,
Schubert havia corregit les darreres proves de l’edició al mateix llit de mort.
El protagonista del Viatge d’hivern és un jove desencisat de la vida i
de l’amor, abandonat per l’estimada, que en una fugida desesperada només
espera la mort com a final del seu desolat viatge d’hivern. Els rius glaçats,
el fang del camí, la pluja, el paisatge desert, la boira, el xiscle de la gralla, el
record dels moments feliços..., tot reforça la sensació de tristesa de l’enamorat.
Alfred Einstein qualifica el Winterreise com una obra de sublim
ingenuïtat, d’íntima fusió entre allò que és més senzill i allò que és més
penetrant, una obra d’aquelles que només es troben al final del camí dels
grans compositors. El músic se serveix de tots els mitjans a la seva disposició
–dibuix, color i expressió dels sentiments– i tot ho simplifica sense perdre
el sentit més profund d’intensitat. És conscient de tots els seus recursos:
l’acompanyament assoleix una nova força evocadora, desconeguda en la
música de lied; el llenguatge és tan directe com abans, però la seva paleta
és més rica i més subtil; la inspiració és menys popular que en La bella
molinera, però continua refusant d’entrar en el domini de la música purament
intel·lectual.
Lluís Millet i Loras, musicògraf

Biografies
Matthias Goerne, baríton
És un dels vocalistes més reclamats internacionalment i convidat habitualment
a festivals i sales de concerts de prestigi. Ha col·laborat amb orquestres
capdavanteres d’arreu del món. Directors de primera línia, a més d’eminents
pianistes, figuren entre els seus companys musicals.
Matthias Goerne ha actuat als escenaris de les principals sales d’òpera
mundials, com el Royal Opera House-Covent Garden, Teatro Real de Madrid,
Opéra National de París, Staatsoper de Viena i Metropolitan Opera de Nova
York. Els seus papers, curosament escollits, van des de Wolfram, Amfortas,
Kurwenal, Wotan i Orest fins als papers principals de Wozzeck d’Alban Berg, El
castell de Barbablava de Béla Bartók i Maties el Pintor de Paul Hindemith.
L’art de Goerne ha quedat documentat en nombrosos enregistraments,
molts dels quals han rebut premis prestigiosos, que inclouen quatre
nominacions als Grammy, un premi ICMA, i recentment el Diapason d’Or
Arte. Després dels seus enregistraments llegendaris amb Vladimir Ashkenazy i
Alfred Brendel per a Universal Music, últimament ha enregistrat una sèrie de
cançons seleccionades de Schubert en onze CD per a Harmonia Mundi (“The
Goerne Schubert Edition”) amb eminents pianistes, entre els quals Christoph
Eschenbach i Elisabeth Leonskaja.
Del 2001 al 2005 Matthias Goerne va impartir classes com a professor
honorari d’interpretació musical a l’Acadèmia de Música Robert Schumann
de Düsseldorf. L’any 2001 va ser nomenat Membre Honorari de la Royal
Academy of Music de Londres.
Nascut a Weimar, va estudiar amb Hans-Joachim Beyer a Leipzig, i més
endavant amb Elisabeth Schwarzkopf i Dietrich Fischer-Dieskau.
La seva agenda de la temporada 2015-16 inclou concerts amb la
Filharmònica de Sant Petersburg (Iuri Temirkanov), Orchestre de París,
Filharmònica de Londres (Christoph Eschenbach), Concertgebouw Orchestra
d’Amsterdam (Manfred Honeck), Filharmònica de Nova York (Christoph
von Dohnányi), Orquestra Gewandhaus de Leipzig, Orquestra Tonhalle de
Zuric (Lionel Bringuier), Simfònica de la Ràdio de Suècia (Daniel Harding)
i Simfònica NHK (Paavo Järvi), així com una sèrie de recitals amb Daniil
Trifonov, Markus Hinterhäuser, Alexander Schmalcz, i amb el Quatuor
Ebène al Lincoln Center de Nova York, Òpera de San Francisco, Wigmore
Hall de Londres, Opéra de Lilla, a la nova Philharmonie de París, Beaux-Arts
de Brussel·les, Gulbenkian de Lisboa, Muziekgebouw d’Amsterdam, Abu
Dhabi, Schubertíada de Hohenems i Festival de Sydney, entre moltes altres
actuacions. A més, Matthias Goerne cantarà el paper d’Orest a l’Staatsoper
de Viena i debutarà com a Wotan en una versió per a concert de La valquíria
de Richard Wagner amb la Filharmònica de Hong Kong, sota la direcció de
Jaap van Zweden. Per l’estiu del 2016 ha tornat a ser convidat a prestigiosos
festivals, incloent-hi el de Salzburg i el de Verbier.
www.matthiasgoerne.com
www.facebook.com/matthiasgoerne
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Markus Hinterhäuser, piano
Va néixer a La Spezia (Itàlia). Va estudiar piano a la Universitat de Música de
Viena i a la Universitat Mozarteum de Salzburg. Ha rebut classes magistrals,
entre d’altres, d’Elisabeth Leonskaja i Oleg Maisenberg.
Ha actuat com a pianista solista i també com a músic de cambra a les
sales més importants del món, com ara Carnegie Hall, Musikverein de Viena,
Wiener Konzerthaus i La Scala, i en diversos festivals de renom internacional,
com el Festival de Salzburg, Festival Lucerna, Wien Modern, Festival
d’Automne, Holland Festival i Berliner Festspiele. En el terreny del lied, cal
destacar la seva llarga col·laboració amb Brigitte Fassbaender.
Durant aquests últims anys s’ha especialitzat en la música
contemporània; particularment en les obres de Luigi Nono, Karlheinz
Stockhausen, Morton Feldman i György Ligeti. Markus Hinterhäuser ha
enregistrat, a banda de nombroses peces per a ràdio i televisió, la integral de
piano d’Arnold Schönberg, Alban Berg i Anton von Webern, i composicions
de Morton Feldman, Luigi Nono, Giacinto Scelsi, Galina Ustvolskaia i John
Cage.
Darrerament ha participat en produccions dramàtiques musicades
dirigides per Christoph Marthaler, Johan Simons i Klaus Michael Grüber,
incloent-hi la producció de Christoph Marthaler de Schutz vor der Zukunft
(Protecció del futur), representada el 2005 al Festival de Viena, reposada el
2006 i amb nombroses actuacions de convidats internacionals, i el 2005 en la
producció de Klaus Michael Grüber Diary of one who disappeared (Diari d’un
desaparegut), composta per Janáček.
En la seva faceta de mànager cultural, és conegut internacionalment per
haver fundat i dirigit, juntament amb Tomas Zierhofer-Kin, el festival Zeitfluss
del 1993 al 2001 en el marc del Festival de Salzburg. Markus Hinterhäuser i
Tomas Zierhofer-Kin també van fundar i dirigir el festival Zeit-Zone, que va
formar part del programa del Festival de Viena del 2002 al 2004. Del 2006
al 2010 va ser responsable del programa musical del Festival de Salzburg, i el
2011 el van nomenar director artístic.
Nomenat el 2011, va ser el director artístic del Festival de Viena del
2014 al 2016. I a partit del 2017 Markus Hinterhäuser reprendrà la direcció
artística del Festival de Salzburg.

William Kentridge, concepte i vídeo
És un dels artistes més preeminents de Sud-àfrica, aclamat internacionalment
pels seus dibuixos, pel·lícules i produccions teatrals i operístiques. La seva
obra beu de diferents fonts per crear un univers complex en què el bé i el mal
són forces complementàries i inseparables. Ha exposat a museus i galeries de
tot el món, com ara la Documenta de Kassel, Museu d’Art Modern de Nova
York, Albertina de Viena, i Jeu de Paume i Louvre a París.
Les seves produccions d’òpera, com La flauta màgica de Mozart, El
nas de Xostakóvitx o Lulu de Berg han estat programades al Théâtre de
la Monnaie de Brussel·les, Festival d’Ais de Provença, La Scala de Milà,
Metropolitan Opera de Nova York i Opéra de Lió. Paper Music, un concert de
projeccions amb música en directe de Philip Miller, fou estrenat a Florència i
s’ha vist al Carnegie Hall de Nova York. La seva producció del Winterreise de
Schubert s’ha ofert al Festival de Viena, Festival d’Ais de Provença, Holland
Festival, Lincoln Center de Nova York, Sant Petersburg, Moscou i aquesta nit
a Barcelona. Lulu de Berg viatjarà a l’English National Opera de Londres el
proper mes de novembre.
La instal·lació de vídeo i so The refusal of time que es va realitzar per a la
Documenta de Kassel s’ha vist al MAXXI de Roma, Metropolitan Museum
de Nova York, i a ciutats com Boston, Perth, Kyoto, Hèlsinki i Wellington.
Una exposició que revisa la seva obra primordial, s’ha exposat a Rio de
Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Bogotà, Medellín i Ciutat de Mèxic. La
projecció de vídeo More sweetly play the dance va projectar-se per primer cop
en una instal·lació a l’EYE Film Institute d’Amsterdam l’abril de 2015, i des
d’aleshores s’ha pogut veure a Alemanya, Londres i Nova York. La projecció
Notes toward a model opera sobre la Revolució Cultural Xinesa és l’obra clau
d’una nova exposició que es va inaugurar a Pequín el mes de juny passat, i
ha viatjat a l’MMCA de Seül i a altres ciutats de l’Extrem Orient, i també
s’ha mostrat en exposicions monogràfiques a la Galeria Marian Goodman
de Londres i Nova York i a la Galeria Goodman de Johannesburg. Per a la
biennal del 2015 a Istanbul, Kentridge ha realitzat una instal·lació de so i
vídeo especial, titulada O sentimental machine. L’obra continua amb Triumphs
& laments, un fris d’aproximadament 500 metres de figures que es perfilaran
mitjançant una neteja a pressió de la contaminació acumulada a les parets
del riu Tíber de Roma. La inauguració està prevista per a final d’aquest mes
d’abril.
Ha rebut el prestigiós Premi Kyoto com a reconeixement per les seves
contribucions en l’àmbit de les arts i la filosofia. És membre honorari de
l’Acadèmia Americana de les Arts i les Lletres, doctor de literatura honoris
causa per la Universitat de Londres, membre de la Societat Filosòfica
Americana i de l’Acadèmia Americana de les Arts i les Ciències, Premi
Dan David de la Universitat de Tel Aviv, Commandeur des Arts et Lettres
guardonat pel Ministeri de Cultura i Comunicació de França, doctor honoris
causa en belles arts per la Universitat de Yale, doctor honoris causa en literatura
per la Universitat de Ciutat del Cap, i Acadèmic Honorífic de la Royal
Academy of Arts de Londres.

—Tasta el Palau
de la Música Catalana
amb Singularis

Restaurant
Mirador del Palau

FESTIVAL
DE SALZBURG
22 DE JULIOL — 31 D’AGOST DE 2016

MATTHIAS GOERNE
Matthias Goerne © Marco Borggreve

Cafeteria
del Foyer

Preus
especials
per a
abonats

Packs especials:
— Duet: 1 copa de cava + 2 montaditos
(Preu abonat: 8 euros)
— Trio: 1 copa de cava + 3 montaditos
(Preu abonat: 10 euros)

— 10% de descompte per a abonats
a la carta del Mirador del Palau
— Copa de cava de benvinguda
per a abonats en el Menú Mercat
i Menú Palau 100

— Quartet: 2 copes de cava +
4 montaditos (Preu abonat: 15 euros)
Oferta vàlida per als dies de concerts presentant l’entrada de l’abonament.

—Horari de reserves del Restaurant
De dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 h
i fins a 2 hores abans de començar el concert.
Tel. 93 310 22 51 | a/e: elisabet.valls@serunion.elior.com

RECITAL DE LIED
JOHANNES BRAHMS
Die schöne Magelone Op. 33, 15 cançons basades en poemes de Ludwig Tieck
Yuja Wang Piano
Ulrich Matthes Narrador
9 d’agost, 19:30 h
STIFTUNG MOZARTEUM
GROSSER SAAL
FILHARMÒNICA DE VIENA
ARVO PÄRT Swansong (2013)
GUSTAV MAHLER Kindertotenlieder
ANTON BRUCKNER Simfonia núm. 4 en Mi bemoll major, “Romàntica”
Zubin Metha Director
6 / 7 d’agost, 21 h
GROSSES FESTSPIELHAUS

w w w. s a l z b u r g f e s t i v a l . a t

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 Bach

Palau 100

Sala de Concerts
DIUMENGE, 24.04.16 - 17.00 h

Sala de Concerts
DILLUNS, 25.04.16 - 20.30 h

Isabelle Faust, violí

Vladimir Ashkenazy, piano
Vovka Ashkenazy, piano

J. S. Bach: Sonates i Partites, BWV 1001-1006
(integral)

M. Glinka: Vals-fantasia
B. Smetana: Vltava (El Moldava)
M. Ravel: Rapsodia Española
S. Rachmàninov: Danses simfòniques, op. 45

Preus: 10, 15, 25 i 35 euros

Preus: 15, 25, 35, 50 i 80 euros

Palau 100 Constel·lació

Palau 100 Piano

Sala de Concerts
DIJOUS, 28.04.16 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIMECRES, 04.05.16 - 20.30 h

Ensemble Intercontemporain
Pablo Rus Broseta, director

Sir András Schiff, piano

H. Parra: Sirrt die Sekunde i Moins qu’un
souffle à peine un mouvement de l’air”
J. Harvey: Death of Light / Light of Death
P. Boulez: Dérive 1
Y. Maresz: Éclipse, pour clarinette et quatorze
instruments

F. J. Haydn: Sonata núm. 60, en Do major,
Hob. XVI:50
L. van Beethoven: Sonata núm. 30, en Mi
major, op. 109
W. A. Mozart: Sonata núm. 16, en Do major,
KV 545
F. Schubert: Sonata en Do menor, D. 958

Preus: 20 i 30 euros

Preus: 20, 30 i 40 euros

