El trencanous de Txaikovski
Marc Minkowski

Dimecres, 16 de NOVEmbre de 2016 – 20.30 h

Sala de Concerts
Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski, director
Cor de Noies de l’Orfeó Català (Buia Reixach i Feixes, directora)
P. I. Txaikovski (1840-1893): El trencanous
		
Primer quadre
1. La decoració de l’arbre de Nadal – Entrada dels convidats
2. Marxa
3. Petit galop dels infants – Entrada dels pares
4. Arribada de Drosselmeyer – Repartiment dels regals
5. El trencanous – Dansa de l’avi
6. Partença dels convidats - Nit - Clara i el trencanous
7. La batalla
Segon quadre
8. Un bons d’avets a l’hivern
9. Vals dels flocs de neu
Tercer quadre
10. El palau encantat del Reialme de les Delícies
11 Arribada del trencanous i de Clara
12. Divertiments:
I. Xocolata - Dansa espanyola
II. Cafè - Dansa àrab
III. Te - Dansa xinesa
IV. Trépak - Dansa russa
V. Dansa dels mirlitons
VI. Mare Gigogne i els pallassos
13. Vals de les flors
14. Pas de dos - Dansa del príncep i de la fada de sucre
I. Andante maestoso
II. Variació per al ballarí - Tarantel·la
III. Variació per a la ballarina - Dansa de la fada de sucre
Coda
15. Vals final i apoteosi

Durada del concert: 90' sense pausa

Tots sou part del Palau
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Biografies

Les Musiciens du Louvre
Formació fundada el 1982, ofereix amb instruments
d’època una reinterpretació del repertori líric i simfònic
del Barroc fins a l’època moderna. L’orquestra ha forjat
la seva reputació amb celebrades representacions de
Händel, Purcell, el Don Giovanni de Mozart i Rameau,
però també de Haydn i Mozart (Missa en Do menor)
i, més recentment, de Bach (Missa en Si menor, Passió
segons sant Mateu) o de Schubert (integral de les
Simfonies). Les Musiciens també són molt apreciats
per les interpretacions de la música francesa del segle
XIX (Berlioz, Bizet, Massenet…).
Després d’enregistrar la integral de les simfonies
londinenques de Haydn per a Naïve i les Simfonies de
Schubert, el 2013 van enregistrar L’holandès errant de
Wagner.
Establerts des del 1996 a Isère, tenen el suport del
Departament d’Isère, la regió Auvergne-Rhône Alpes,
la DRAC Rhône-Alpes i de moltes empreses (Banque
Populaire des Alpes, Deloitte, Air Liquide, Artelia...).
L’orquestra promou i du a terme moltes accions per
facilitar l’accés als concerts d’un públic al més ampli
possible.

Cor de Noies de l’Orfeó
Català
Forma part de l’Escola Coral de l’Orfeó Català, amb
seu al Palau de la Música Catalana, i està integrat per
cantaires de setze a vint-i-cinc anys, la majoria de les
quals van iniciar la formació musical als cors infantils de
l’entitat. Fundat l’any 2000 i dirigit per Lluís Vilamajó els
primers set anys, actualment Buia Reixach i Feixes n’és la
directora i Josep Surinyac el pianista.
El Cor ha treballat amb directors com Xavier Sans, Javi
Busto, Tomàs Grau, Manel Valdivieso, Pere Lluís Biosca,
Xavier Puig i Xavier Pastrana. També ha col·laborat amb
l’organista David Malet, l’Orquestra Camera Musicae i
Vespres d’Arnadí.
Ha actuat arreu de Catalunya, a l’Estat espanyol,
Alemanya, França i Eslovènia. També ha participat en
festivals i concursos d’arreu. El 2005 va rebre el segon
premi en la modalitat de cors de noies al Concurs del
Festival Internacional de Música de Cantonigròs. La
primavera del 2016 va presentar el projecte Cor Simfònic
Femení de Catalunya dintre del Cicle Coral Orfeó Català,
interpretant Folk songs of the four seasons de R. Vaughan
Williams, juntament amb l’Orquestra de l’Auditori Josep
Carreras, els cors Voxalba, Aglepta i Dones del Cor de
l’Auditori Josep Carreras, dirigits per Xavier Pastrana.
El 2004 enregistrà el CD Viatjant... i el 2011, per a
Columna Música, Germinans.
Durant el 2017 col·laborarà amb l’Orquestra Simfònica
del Vallès interpretant Els planetes de Holst, sota la
direcció de Diego Martin-Etxebarria al cicle Simfònics al
Palau i al cicle Concerts Simfònics a Terrassa.

Les Musiciens du Louvre rep suport econòmic del
Départament de l’Isère, la Région Auvergne-RhôneAlpes i el Ministeri de Cultura i Comunicació francès
(DRAC Rhône-Alpes).

L’Escola Coral de l’Orfeó Català rep el mecenatge de la
Fundación Banco Santander.
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Formacions
Marc Minkowski Director
Va decidir de ben jove ser director d’orquestra. Als
19 anys va fundar Les Musiciens du Louvre, que ha
tingut un paper molt actiu, sota el seu lideratge, en la
renovació de la manera d’interpretar la música barroca.
Inicialment es van focalitzar en els compositors
francesos i la música de Händel, però posteriorment
van ampliar el repertori amb Mozart, Rossini,
Offenbach i Wagner.
Minkowski és un director convidat habitualment a
París, on ha dirigit produccions de Platée, Idomeneo, Die
Zauberflöte, Ariodante, Giulio Cesare, Iphigénie in Tauride,
Mireille i Alceste, a l’Òpera Nacional; La belle Hélène,
La grande-duchesse de Gérolstein, Carmen i Die Feen, al
Théâtre du Châtelet, així com La dame blanche, Pelléas
et Mélisande i Die Fledermaus a l’Opéra Comique.
Ha dirigit al Festival de Salzburg (Die Entführung
aus dem Serail, Mitridate, Così fan tutte, Lucio Silla), a
Brussel·les (Les huguenots i Il trovatore), Zuric, Venècia,
Moscou (Pelléas et Mélisande), Berlín, Amsterdam,
Viena (Hamlet i Der fliegende Holländer al Theater an
der Wien i Alcina a l’Òpera de Viena) i al Festival d’Ais
de Provença (L’incoronazione di Poppea, Le nozze di
Figaro, Die Entführung aus dem Serail, Idomeneo, Don
Giovanni i Il turco in Italia).
La temporada 2014-15 va debutar al Covent Garden
i al Teatro alla Scala. Al Festival de Drottningholm
(Suècia) treballa en la trilogia Mozart-Da Ponte,
iniciada l’estiu del 2015 amb una magnífica
interpretació de Le nozze di Figaro.
Marc Minkowski també és un director molt sol·licitat
a les sales de concerts, al capdavant d’orquestres com
l’Staatskapelle Dresden, filharmòniques de Berlín
i Viena, Orquestra del Mozarteum de Salzburg,
Mahler Chamber Orchestra, Orquestra de Cleveland
i Orquestra del Teatre Mariïnski, on també dirigeix el
repertori simfònic dels segles XIX i XX.
Com a director artístic de la Setmana Mozart, des del
2013 convida Bartabas i la seva Acadèmia Eqüestre
de Versalles a actuar en una producció del Davide
penitente de Mozart, des del 2015 a l’antiga escola
d’equitació barroca d’estiu. El 2011 va fundar el
Festival Ré Majeure a l’illa de Ré, a la costa atlàntica
francesa. També ocupa el càrrec de gerent de l’Òpera
de Bordeus.
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El trencanous, l’últim ballet de
Txaikovski
Si haguéssim d’escollir un compositor que simbolitzés la música russa, segur
que la majoria de nosaltres triaria Piotr Ílitx Txaikovski. I això que, al seu
temps, des d’alguns sectors se li criticava que fos massa “occidental”. Això
era per haver compost simfonies, concerts i altres gèneres típics del món
germànic, que marcava la tendència musical a Occident. La llista d’obres
per les quals Txaikovski és un dels compositors més populars de la música
clàssica és llarga: les últimes simfonies, especialment la Patètica; el Primer
Concert per a piano, el Concert per a violí, l’Obertura 1812, la Marxa eslava,
la Serenata per a cordes, la fantasia Romeu i Julieta, el Caprici Italià, el Vals de
l’òpera Ievgueni Onieguin, per dir-ne un grapat.
Però si hi ha un gènere per al qual Txaikovski és encara avui dia un nom
absolutament de referència, aquest és el ballet. En va compondre tres: El
llac dels cignes, La bella dorment i El trencanous. Tres clàssics que continuen
ocupant els primers llocs del rànquing dels ballets més interpretats.
El músic rus va transformar el gènere del ballet, tot dotant la música
d’entitat pròpia i fugint del seguit de peces circumstancials, sense sentit
dramàtic, que s’utilitzaven per acompanyar les diverses coreografies.
Txaikovski va anar un pas més enllà del que Léo Delibes ja havia intentat fer
amb els seus ballets Coppélia i Sylvia uns anys abans, i col·locà la música en
primer pla, alhora que l’erigí en protagonista i motor de l’acció.
El trencanous neix arran de l’èxit de La bella dorment, que s’havia estrenat a
Sant Petersburg l’any 1890. Va ser Ivan Vsevolozhski, director dels Teatres
Imperials de Rússia, qui va fer l’encàrrec a Txaikovski i qui alhora s’ocupà
del llibret, tal com ja havia fet en el ballet anterior. Aquesta vegada va
decidir adaptar un altre conte infantil, la versió que Alexandre Dumas pare
havia fet del conte El trencanous i el rei dels ratolins, publicat per primera
vegada per Ernest Theodor Amadeus Hoffman l’any 1816. Altres obres
de Hoffman, per cert, ja havien inspirat una òpera d’Offenbach, el ballet
Coppélia de Delibes o la Kreisleriana de Schumann. Txaikovski treballà en
l’obra durant el 1891 i el 1892, mentre enllestia també Iolanta, un drama
operístic en un acte que estrenaria juntament amb el ballet. Serien les seves
dues últimes obres per a l’escena, ja que Txaikovski va morir l’octubre de
l’any següent. La coreografia original va ser inicialment pensada per Marius
Petipà, però per malaltia d’aquest se’n va acabar fent càrrec Lev Ivanov, el
seu assistent.
En el ballet, l’argument se situa a la Nit de Nadal. La primera part de la
història té lloc en el decurs del sopar, durant el qual es donen els regals. A
la Clara (en l’original literari era Marie) li ha tocat un trencanous, que té
forma de ninot. El seu germà, gelós, l’hi agafa i el trenca. El seu padrí, però,
que és qui l’hi ha regalat, l’hi arreglarà. Després del sopar la nena es lleva del
llit per recuperar el seu regal. Però es queda adormida, amb el trencanous
a la mà. Comença aleshores un somni fantàstic en el qual les joguines
prenen vida. Després d’una lluita entre soldats i ratolins, la Clara salva el
trencanous del malèfic rei dels rosegadors. La joguina s’ha transformat ara

en un príncep i, en agraïment a la seva valentia, li proposa anar a un lloc
màgic, el Regne dels Dolços.
La música d’El trencanous respira l’ambient de fantasia i de conte de
fades ja des de l’inici de l’obra. Txaikovski té cura especialment de la
instrumentació, la combinació entre els timbres dels diversos instruments.
D’aquesta manera aconsegueix sonoritats especials, originals, que
ens traslladen al món màgic que descriu la història. També apareixen
instruments nous, com la celesta, inèdita fins aleshores a Rússia. Però no
només això, la combinació de ritmes i l’ús de melodies populars a l’època,
així com la gran invenció melòdica típica de Txaikovski, també ajuden a
ambientar magistralment les diverses parts de l’obra.
En el cas d’El trencanous, a diferència dels altres dos ballets de Txaikovski, el
mateix autor va preparar una Suite en vuit moviments que s’estrenà sota la
seva direcció el març del 1892, amb una bona acollida del públic. El ballet
pujaria a l’escenari del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg el 18 desembre
d’aquell mateix any, en una funció que dirigí Riccardo Drigo. Actualment,
a les sales de concerts se n’acostuma a interpretar la suite, o bé una selecció
d’alguns dels fragments més populars de l’obra. No és gaire habitual, però,
que soni en concert la versió íntegra d’El trencanous, com serà el cas d’avui,
si més no per les nostres contrades, i encara menys amb la presència del cor
de nens que tanca el primer dels dos actes que donen forma a l’obra. Les
suites de La bella dorment i la d’El llac dels cignes, que també s’acostumen
a interpretar més en viu que no pas els ballets sencers, van ser elaborades
després de la mort del compositor.
Aquest concert ens dóna, doncs, una ocasió única de tornar a gaudir d’una
música meravellosa, en la seva globalitat, i així traslladar-nos a través de la
nostra imaginació i fantasia a llocs màgics.

Pere Andreu Jariod, divulgador musical
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Discografia
P. I. Txaikovski: El trencanous
(ballet).
Mariinsky Theatre Orchestra. Mariinsky
Choir. Valery Gergiev, director. Decca.

The National Philharmonic Orchestra.
Finchley Children’s Music Group. Richard
Bonynge, director. Decca.

Bolshoi Theatre Orchestra. Bolshoi
Children’s Choir. Guennadi Rozhdestvenski,
director. Melodiya.
Concertgebouw Orchestra. Boys’ Choir of
St. Bravo Cathedral, Haarlem. Antal Dorati,
director. Philips.
Berliner Philharmoniker. Cor Libera. Simon
Rattle, director. Emi.
London Symphony Orchestra. LSO Chorus.
Antal Dorati, director. Mercury.
London Symphony Orchestra. The
Ambrosian Singers. André Previn, director.
Emi.
Orchestra of the Royal Opera House, Covent
Garden. Royal Opera Chorus. Mark Ermler,
director. Sony.
London Symphony Orchestra. Tiffins Boys’
Choir. Charles MacKerras, director. Telarc.
Philharmonia Orchestra. The Ambrosian
Singers. Michael Tilson-Thomas, director.
Sony/Newton Classics.
Royal Philharmonic Orchestra. RPHO
Chorus. Artur Rodzinski, director.
Westminster.

Selecció a càrrec de Javier Pérez Senz, periodista i crític musical

Aquell any…
1892
Música
Piotr Ílitx Txaikovski estrena al Teatre Mariïnski de Sant Petersburg El
trencanous, el seu tercer i últim ballet. L’obra es basa en l’adaptació que
Alexandre Dumas (pare) havia fet del conte d’Ernest Theodor Amadeus
Hoffman: Trencanous i el rei dels ratolins. De la coreografia, se n’ocupen
Marius Petipà i Lev Ivanov, el seu assistent. En la mateixa sessió també
s’estrena Iolanta, l’última òpera del compositor.
Història
La Unió Catalanista, un grup polític de recent creació que reuneix
representants d’associacions i entitats catalanistes, en la primera assemblea
celebrada a Manresa presenta un projecte en el qual es discuteix, s’aprova
i es redacta un document que recull les Bases per a la Constitució Regional
Catalana, conegut també amb el nom de Bases de Manresa. Lluís Domènech i
Montaner n’és el president, i Enric Prat de la Riba, el secretari.
Art
Claude Monet comença un nou repte artístic –que s’allargarà fins a l’any
1894–, durant el qual pintarà una trentena de teles a l’oli de la catedral de
Rouen, a la Normandia. Amb aquesta sèrie l’artista francès mostra diferents
visions de la façana de la catedral gòtica en funció de la llum natural i la
climatologia. Les pintures s’exhibeixen actualment en museus d’algunes
ciutats com Nova York, París o Washington.
Cultura
L’escriptor i filòleg britànic John Ronald Reuel Tolkien neix a la ciutat de
Bloemfontein (actualment Sud-àfrica). Professor de literatura i llengua
angleses a la Universitat d’Oxford entre els anys de 1925 i 1959, de la seva
producció literària destaquen especialment El hòbbit (1937) i els tres volums
d’El senyor dels anells (publicats els anys 1954 i 1955), obres de literatura
fantàstica ambientades a l’edat mitjana.
Ciència
L’enginyer i inventor Rudolf Diesel patenta a Alemanya el motor de
combustió que portarà el seu cognom. A partir d’aleshores desenvolupa
diferents prototips experimentals fins que el 1897 presenta un motor
de quatre temps amb garanties. De mica en mica el motor dièsel anirà
substituint les antigues màquines de vapor. Fàbriques, trens i vaixells aniran
incorporant aquest motor. El primer turisme dièsel fet en sèrie, però, no
arribarà fins al 1936.

Pere Andreu Jariod, divulgador

Un Nadal
ple de
música
i tradicions

DISSABTE 17.12.16 – 19.00 h

Festival de valsos i danses
Una festa simfònica per acomiadar el 2016 amb
alegria i optimisme amb obres de la família
Strauss, Anderson, Offenbach i molts més amb
l’Orquestra Simfònica del Vallès.

DILLUNS 26.12.16 – 19.00 h

Concert de Sant Esteve

Un dels concerts més antics d’Europa
on l’Orfeó Català i l’Escola Coral de l’Orfeó
Català il·luminen la sala modernista amb cançons
tradicionals i cants joiosos.

CONCERT
GRATUÏT

Busques un regal
d’impacte?
DIUMENGE 27.11.16 – 19.00 h – Petit Palau

DIUMENGE 18.12.16 – 17.00 h

DIMECRES 04.01.17 – 19.30 h – Plaça del Rei

Bach

L’organista Marina Tchebourkina intrepreta
cançons de Nadal d’arreu del món.

Nadales a capella a la Plaça del Rei
amb l’Orfeó Català.

Cantates d’Advent

Un recorregut pel fascinant univers
del compositor amb el Cor Lieder Camera
interpretant-ne una selecció de cantates.

Nadal i l’orgue

Xec regal

Integral de simfonies
de Beethoven

El carismàtic Gustavo Dudamel i l’Orquesta
Simón Bolivar es posen al capdavant d’un
projecte únic: interpretar les nou simfonies
de Beethoven. Un cita que farà història.
DIUMENGE 12.03.17 – 12.00 h i 19.00 h
DILLUNS 13.03.17 – 20.30 h
DIMARTS 14.03.17 – 20.30 h
DIMECRES 15.03.17 – 20.30 h

Orfeó Català

Dijous 15.12.16 – 20.30 h

DIUMENGE 18.12.16 – 12.30 h

El Messies

Cantem El Messies

La millor versió possible del majestuós oratori amb
Les Arts Florissants i William Christie. Una
cita imprescindible per aquestes festes!

La versió més familiar del clàssic oratori
amb el Cor Jove de l’Orfeó Català i la Simfònica
del Vallès, sota la direcció d’Esteve Nabona.

Händel

Händel

Regala moments inoblidables
amb el Xec regal de 25, 50, 100
i 150 euros. Més de 100 concerts
per triar i viure experiències
musicals en un entorn
arquitectònic únic.

www.palaumusica.cat
93 295 72 00

D.L: B-21673-2016

Troba’ns a:

Cicle Coral Orfeó Català

Palau Cambra

Dissabte, 26.11.16 – 19.00 h

Dilluns, 28.11.16 – 20.30 h

Orfeó Català
Cor de Cambra del Palau
María Espada, soprano
Joan Martín-Royo, baríton
David Malet, orgue
Simon Halsey, director

Jean-Guihen Queyras, violoncel
Michael Behringer, clavecí/orgue
A. Vivaldi: Sonates per a violoncel, op. 14
Preu: 30 euros
Preu especial per a abonats de Palau 100

S. Brotons: obra d’encàrrec (estrena)
F. Mendelssohn: Hör mein Bitten,WoO15
G. Fauré: Requiem, en Re menor, op. 48
Preus: 25 i 35 euros
Preu especial per a abonats de Palau 100

Palau 100

Orgue al Palau

Dijous, 15.12.16 – 20.30 h

Diumenge, 18.12.16 – 17.00 h

Les Arts Florissants
William Christie, director

Marina Tchebourkina, orgue

G. F. Händel: El Messies, HWV 56
Preus: 20, 35, 50, 80 i 125 euros
Preu especial per a abonats de Palau 100

Nadales d'arreu del món en orgue
Obres de L. C. Daquin, C. Balbastre, J. J. BeauvarletCharpentier i nadales del món
Preu: 15 euros
Preu especial de 10 euros amb l’entrada d’El
trencanous a Taquilles.

Crèdits de les imatges: Cor de Noies de l'Orfeó Català: A Bofill. Les Musiciens du Louvre: Anthony Cottarel. Marc Minkowski: Marco Borggreve. Simon Halsey: Matthias Heyde. William Christie: Denis Rouvre

Propers concerts al Palau

