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I
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite francesa núm. 6, en Mi major, BWV 817
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Bourrée
Menuet
Gigue
Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata en La bemoll major, Hob. XVI:46
Allegro moderato
Adagio
Finale. Presto
Variacions en Fa menor, Hob. XVII:6
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata núm. 14, en Do diesi menor, op. 27 núm. 2, “Clar de Lluna”
Adagio sostenuto
Allegretto
Presto agitato
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II
César Franck (1822-1890)
Preludi, Coral i Fuga
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Frédéric Chopin (1810-1849)
Scherzo núm. 1, en Si menor, op. 20
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Comentari
Entre el 1717 i el 1723, Johann Sebastian Bach (1685-1750) va exercir
de director musical de la cort de Köthen. Va ser allà on va escriure la
majoria de les seves obres en format de suite de danses i, entre aquestes,
les que després es coneixerien com a Suites franceses. La sisena, en Mi
major, BWV 817, és un exemple excel·lent de com Bach sabia convertir
l’instrument de teclat en un lloc de trobada de llenguatges i estils
diversos. El gust clavicembalístic francès amara les danses centrals, en
particular la “Gavotte” i la “Sarabande”, amb acords ricament arpegiats
i una elaborada ornamentació que evoquen el món d’un Couperin.
En la “Courante” i en la “Gigue” predomina, en canvi, un virtuosisme
concertant italià que en l’“Allemande” inicial es torna explícit per mitjà
de contínues al·lusions a l’escriptura violinística.
La contraposició entre vitalitat rítmica italiana, amb les seves
harmonies sempre ben perfilades, i l’expressivitat al·lusiva i refinada
de la música francesa es va anar matisant al llarg del segle xviii, i es
dilueix definitivament en la música de Franz Joseph Haydn (17321809). De forma creixent, en canvi, es van anar aprofitant els recursos
propis del nou pianoforte, i la Sonata en La bemoll major, Hob. XVI:46
n’és un exemple perfecte. Escrita cap al 1766, quan el compositor era
encara al principi de la seva carrera, l’obra compagina àmplies línies
melòdiques, decorades segons els cànons de mitjan segle, amb passatges
brillants i constants canvis d’escriptura. Aquesta vitalitat i aquest gust
per la sorpresa van acompanyar Haydn tota la seva vida, amb matisos
sempre nous. Quan, el 1793, escriu les Variacions en Fa menor, Hob.
XVII:6, han passat gairebé tres dècades; les ressonàncies galants deixen
pas a una escriptura més detallista i dos temes diferents s’alternen fins
a desembocar en una llarga coda que és una dels cims del seu llegat
pianístic.
Si Haydn es va mostrar sempre obert a nous desafiaments, aquest
esperit el va heretar plenament Ludwig van Beethoven (1770-1827),
el qual va arribar a ser alumne de Haydn i amb qui compartia una
mateixa curiositat pels recursos dels instruments de teclat. En la cèlebre
Sonata núm. 14, en Do diesi menor, op. 27 núm. 2, coneguda amb el títol
apòcrif de “Clar de Lluna”, l’experimentació compositiva i tècnica ja
són inseparables. Nova és la forma amb la qual Beethoven combina els
gèneres compositius: l’“Adagio sostenuto” inicial, per exemple, pot ser
vist alhora com una romança, com una marxa fúnebre o com una forma
sonata bitemàtica. I nova és la necessitat d’una nova forma de tocar
per fer justícia a una escriptura que no té sentit sense un nou so: en
les pàgines inicials, per descomptat, però també en el “Presto agitato”,
en què els acords interrompen contínuament el fluir de les notes més
ràpides, tot demanant al pianista contraccions musculars brusques

inimaginables en els instruments del segle anterior.
Les inquietuds d’un Beethoven que treu el cap expectant al segle xix,
les mantindran els seus immediats successors, tot regalant al piano un
repertori de formidable amplitud i diversitat. I amb aquest llegat compta
César Franck (1822-1890) quan compon el 1884 el seu Preludi, Coral i
Fuga, obra de debò complexa, que primer presenta, després transforma i
finalment superposa motius diversos, tots directament lligats a l’herència
del venerat Johann Sebastian Bach. Però si el passat és omnipresent en
cada racó d’aquesta obra mestra, també trobem la sensualitat cromàtica
wagneriana i el món colorista que en aquests anys fan parlar ja d’un
“impressionisme” artístic. En Franck, la seducció del color i el rigor
constructiu no estan mai renyits, com bé demostra el final d’aquesta
obra, en què tots els materials es troben fusionats. Una coda que bé pot
ser vista com la representació d’un èxtasi místic, bé com l’enginyosa
demostració d’habilitat combinatòria, tot transfigurant la foscor de la
tonalitat inicial, Si menor, mitjançant l’explosió de color del Si major
conclusiu.
No s’esdevé el mateix en una altra peça en la mateixa tonalitat,
l’Scherzo op. 20, escrit per Frédéric Chopin (1810-1849) mentre vivia des
de la distància els tràgics esdeveniments de l’alçament polonès contra la
dominació russa, la tardor de 1831. Poques vegades, en tota la història
de la música, el drama personal s’ha plasmat d’una manera tan directa
en una composició: acords estridents, arpegis carregats de dissonàncies,
respiracions entretallades i un aterridor desenllaç emmarquen una secció
central gairebé onírica, construïda sobre una nadala tradicional polonesa,
Lulajże Jezuniu. La instrumentació poc convencional d’aquesta secció, en
la qual veus diverses s’alternen sense diàleg possible, permet a l’intèrpret
crear una sonoritat fàcilment associable a la nostàlgia per una llar
irremeiablement llunyana.
En aquest terrible moment, el drama personal de Chopin s’unia al
desencís per la seva carrera professional, perquè fora de Polònia la seva
música estava trigant a veure’s reconeguda. Però en un moment així és
quan l’artista converteix la seva vivència individual en una composició
capaç de projectar-se més enllà del seu temps. I avui, gairebé dos segles
després, la seva música converteix aquells anhels i aquella tragèdia en
una gran vivència compartida.
Luca Chiantore / Musikeon
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Biografia
Murray Perahia, piano
En els més de quaranta anys de carrera concertística, ha esdevingut un dels
pianistes més sol·licitats i apreciats dels nostres dies, tot actuant als principals centres
musicals internacionals i amb totes les orquestres capdavanteres. És el principal director
convidat de l’Academy of St. Martin in the Fields, amb la qual ha fet gires de concerts
com a director i pianista pels Estats Units, Europa, el Japó i el Sud-est Asiàtic.
Nascut a Nova York, començà a tocar el piano als quatre anys, i més tard va
ingressar al Mannes College, on s’especialitzà en direcció i composició. Va passar els
estius al Marlboro Festival, on col·laborà amb músics com Rudolf Serkin, Pau Casals i
els membres del Budapest String Quartet. Al mateix temps va estudiar amb Mieczyslaw
Horszowski. Els anys successius va desenvolupar una estreta amistat amb Vladimir
Horowitz, les opinions i la personalitat del qual li han estat una font d’inspiració
permanent. El 1972 va guanyar el Concurs Internacional de Piano de Leeds i el 1973 va
oferir el primer concert al Festival d’Aldeburgh, on va treballar amb Benjamin Britten i
Peter Pears. Entre el 1981 i el 1989 va ser director artístic associat del Festival.
La temporada 2014-15, a més d’una gira per Europa i el Pròxim Orient, realitzà
© Shirley Suarez
una sèrie de concerts, com a director i pianista, per deu ciutats d’Àsia, amb l’Academy
of St. Martin in the Fields, interpretant obres de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven,
Mendelssohn i Stravinsky. La gira de recitals pels Estats Units, la primavera del 2015,
inclou actuacions al Carnegie Hall de Nova York, Los Angeles’s Disney Hall i el
Chicago’s Symphony Hall, a més de concerts a Tucson, Scottsdale, Kalamazoo, Sarasota
i Savannah. La temporada passada féu el debut a Austràlia i tingué una residència a la
Filharmònica de Berlín.
Murray Perahia té una discografia extensa i variada. Sony Classical ha editat una
capsa especial amb els seus antics enregistraments (entre els quals alguns DVD), amb
el títol d’Els darrers quaranta anys. La seva gravació de les Variacions sobre un tema de
Händel va guanyar el Premi Gramophone 2011. Entre altres guardons, ha rebut dos
Grammy per la seva gravació de la integral dels Estudis de Chopin i les Suites angleses
núm. 1, 3 i 6 de Bach.
Recentment s’ha implicat en un ambiciós projecte: l’edició de la integral de les
sonates de Beethoven per a la Henle Urtext Edition. També ha produït i editat moltes
hores d’enregistraments recentment descoberts de les masterclasses del llegendari
pianista Alfred Cortot, aplegades per Sony amb el nom d’Alfred Cortot: The Master
Classes.
Murray Perahia és membre honorari de la Royal Academy of Music i ha estat
nomenat doctor honoris causa per la Universitat d’Oxford, el Royal College of Music i
les universitats de Leeds i Duke. L’any 2004 va ser distingit amb un KBE honorífic per
Sa Majestat la Reina, en reconeixement pels seus destacats serveis a la música.
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Preu d’abonament: 215 €
Abonaments ja a la venda
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Propers concerts al Palau:
Palau 100 Piano

Orgue al Palau

DIMARTS, 19.05.15 – 20.30 h

DIMARTS, 26.05.15 – 20.30 h

Jan Lisiecki, piano

Cameron Carpenter, orgue

J. S. Bach-F. Busoni: Chorale Prelude, “Wachet Auf,
Ruft Uns Die Stimme”, BWV 6645 i Chorale Prelude,
“Ich Ruf Zu Dir, Herr Jesu Christ”, BWV 639
J. S. Bach: Partita núm. 2, en Do menor, BWV 826
I. J. Paderewski: Tres Humoresques de concert i Nocturne
F. Mendelssohn: Rondo Capriccioso, op. 14
F. Chopin: 12 Estudis, op. 10 (integral)

F. Liszt: Funérailles, S. 173
J. S. Bach: Fantasia i fuga en Sol menor
J. S. Bach: Trio Sonata en Sol major

Preus: 12, 15, 25, 50 i 80 euros

Preus: 20 euros

Palau 100

Palau 100

DIMECRES, 27.05.15 – 20.30 h

DILLUNS, 01.06.15 – 20.30 h

René Jacobs

Orquestra Barroca Casa da Música

Sala de Concerts

Sala de Concerts

Don Giovanni de Mozart
Freiburger Barockorchester
Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana (Josep Vila i Casañas, director)
René Jacobs, director

Sala de Concerts

Sala de Concerts

Andreas Staier, clavecí i direcció

W. A. Mozart: Don Giovanni, KV 527

G. Ph. Telemann: Suite en Mi menor (Tafelmusik)
J. S. Bach: Concert per a clavecí en La major, BWV 1055
J. S. Bach: Triple Concert, BWV 1044
G. Ph. Telemann: Concert per a dues flautes, en Mi
menor, TWV 52:e1

Preus: 12, 15, 25, 50 i 80 euros

Preus: 12, 15, 25 i 30 euros

