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Dilluns, 8 de febrer de 2016 – 20.30 h

Sala de Concerts
Orquestra Gulbenkian
Nikolai Lugansky, piano
Ernest Martínez-Izquierdo, director

I
Serguei Rachmàninov (1873-1943)
Concert per a piano núm. 2, en Do menor, op. 18
Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando

32'

II
Kaija Saariaho (1952)
Laterna magica (2008)

20'

Igor Stravinsky (1882-1971)
Suite de L’ocell de foc (versió revisada el 1919)
Introduction
L’oiseau de feu et sa danse
Ronde des princesses
Danse infernale du roi Kastchei
Berceuse
Final

Catalunya Música emet en directe aquest concert. Per tornar-lo
a escoltar, consulteu la programacio a www.catmusica.cat

19'

Tots sou part del Palau
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Comentari
La gran il·lusió de Serguei Rachmàninov va ser sempre compondre. Per
guanyar-se la vida, però, va haver de combinar la composició amb les vessants
de director d’orquestra i pianista. Així, va esdevenir un destacat director i un
virtuós excel·lent, un dels més grans intèrprets de piano del segle xx. De la
seva producció per a piano i orquestra, sobresurten els quatre concerts i també
la Rapsòdia sobre un tema de Paganini. Dels concerts, són el segon i el tercer els
que més s’interpreten, especialment el que sentirem avui.
El Concert per a piano i orquestra núm. 2 va néixer després d’un silenci
creatiu de tres anys, motivat pel fracàs de la seva Primera Simfonia –segons
que sembla per culpa d’Aleksandr Glazunov, que va dirigir l’estrena en estat
d’embriaguesa. Rachmàninov va caure aleshores en una profunda depressió,
de la qual es va recuperar amb l’ajuda de les sessions d’hipnosi que va fer amb
el psiquiatre Nikolai Dahl. A Dahl, que a més de metge era músic afeccionat,
li dedicaria el concert en agraïment a la seva teràpia. Aquesta composició,
estrenada el 1901, va ser el primer gran èxit internacional del músic rus i s’ha
convertit en una de les obres més conegudes i divulgades del seu catàleg.
Els elements característics de la música de Rachmàninov són presents en
aquesta peça, una de les més autobiogràfiques de l’autor. Hi trobem melodies
de gran inspiració, hereves del melodisme del seu admirat Txaikovski. Música
que transmet emoció, sensibilitat, malenconia i passió. No en va, Rachmàninov
deia: “Quan escric la meva música, intento dir de manera senzilla i directa allò que
sento dins del meu cor.”
La finlandesa Kaija Saariaho, resident des de fa anys a París, és una de
les compositores més destacades del nostre temps. L’obra que sentirem avui
s’inspira en la Laterna magica (Llanterna màgica), l’autobiografia del director
de cinema Ingmar Bergman que Saariaho tenia a casa seva i que va recuperar
mentre treballava en l’encàrrec. El cineasta suec va morir per aquelles dates.
La llanterna màgica va ser un invent del segle xvii, un dels primers
aparells que va permetre veure imatges en moviment. Per a Bergman també
va ser una de les primeres màquines que van acostar-lo al món del cel·luloide.
La combinació de tempi (velocitats) variats i de ritmes amb caràcter diferent,
esdevenen la base de la composició, així com l’ús de les trompes, que vol
simbolitzar el vermell, color que predomina en la pel·lícula Cries and whispers
(Crits i murmuris), que Bergman va rodar l’any 1972.
Laterna magica es va estrenar l’agost del 2009 a la sala gran de la
Philharmonie de Berlín, en un concert de l’Orquestra Filharmònica de Berlín,
dirigida per Sir Simon Rattle, el seu titular. Després s’ha pogut sentir en
directe en diversos auditoris arreu del món i avui arriba per primera vegada a
Catalunya.
Igor Stravinsky era encara un compositor força desconegut quan el
1910 va rebre l’encàrrec d’escriure el ballet L’ocell de foc de part de Serguei
Diaghilev, creador i ànima de la companyia dels Ballets Russos. L’obra, que
s’havia d’estrenar a l’Òpera de París, havia estat encomanada inicialment
a Anatoli Liàdov, però veient el retard que duia el projecte, es va optar per
oferir-lo a Stravinsky. El músic rus era aleshores una jove promesa de 28 anys
que havia escrit obres per a orquestra com l’Scherzo fantàstic i Focs artificials.
L’audició d’aquestes peces va fer decidir Diaghilev i el seu col·laborador, el
coreògraf Mikhaïl Fokín (en francès Michel Fokine), de confiar a Stravinsky la

música d’aquell nou ballet.
Aleksandr Golovine va preparar-ne el llibret, Fokín en va ser el coreògraf,
mentre que del vestuari es va ocupar Léon Bakst. El paper principal, que
inicialment havia de ballar Anna Pavlova, finalment va recaure en Tamara
Karsàvina. L’estrena fou un èxit i Stravinsky va esdevenir a partir d’aquell
moment un compositor de renom internacional. Més endavant, el músic rus
prepararia diverses suites orquestrals amb alguns dels fragments més destacats
de l’obra, destinats a la sala de concerts.
L’ocell de foc es basa en una llegenda del folklore rus que té com a
protagonista un ocell màgic de poders sobrenaturals. L’au alliberarà el príncep
Ivan del captiveri al qual l’ha sotmès el bruixot Kastxei i podrà casar-se així
amb la seva estimada. Stravinsky, en aquest ballet, tracta l’orquestra de manera
nova i original, tot derivant l’habitual protagonisme de la corda cap a altres
seccions, com les famílies del vent fusta i del vent metall, i de la percussió, que
creix. Nous usos dels instruments, noves sonoritats i ritmes plens de força són
algunes de les característiques d’aquesta música. No és, però, una obra tan
trencadora com els dos ballets que vindrien a continuació, i que perllongarien
la fructífera col·laboració entre els Ballets Russos de Diaghilev i Stravinsky:
Petruixka (1911) i, especialment, La consagració de la primavera (1913), que
significaria el punt culminant d’aquesta relació, i que marcaria un abans i un
després en la història de la música, i en la recepció de l’obra del compositor
rus.
Pere-Andreu Jariod, divulgador musical

Discografia
S. Rachmàninov:
Concert per a piano i orquestra núm. 2, op. 18
Nikolai Lugansky, piano. City of Birmingham Symphony Orchestra.
Sakari Oramo, director. Warner.
Sviatoslav Richter, piano. Orquestra Filharmònica de Varsòvia. Stanislaw
Wislocki, director. Deutsche Grammophon.
Krystian Zimmerman, piano. Boston Symphony Orchestra. Seiji Ozawa,
director. Deutsche Grammophon.
Vladimir Ashkenazy, piano. Royal Concertgebouw Orchestra. Bernard
Haitink, director. Decca.
Lang Lang, piano. Orquestra del Teatre Mariinski de Sant Petersburg.
Valeri Gergiev, director. Deutsche Grammophon.
Serguei Rachmàninov, piano. Philadelphia Orchestra. Leopold Stokowski,
director. Naxos (1929).
K. Saariaho:
Laterna magica
Finnish Radio Symphony Orchestra. Sakari Oramo, director. Ondine.
I. Stravinsky:
L’ocell de foc
Chicago Symphony Orchestra. Pierre Boulez, director. Deutsche
Grammophon.
Columbia Symphony Orchestra. Igor Stravinsky, director. Sony.
Royal Concertgebouw Orchestra. Mariss Jansons, director. RCO.
Royal Concertgebouw Orchestra. Riccardo Chailly, director. Decca.
London Symphony Orchestra. Claudio Abbado, director. Deutsche
Grammophon.
Berliner Philharmoniker. Bernard Haitink, director. Philips.
London Symphony Orchestra. Leopold Stokowski, director. Decca.
Philharmonia Orchestra. Esa-Pekka Salonen, director. Sony.

Selecció a càrrec de Javier Pérez Senz, periodista i crític musical
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Preu per persona: 20 € (IVA inclòs)*
*Servei mínim per a 2 persones
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— Embotits catalans i pa de coca
amb tàrtar de tomàquet i oli d’oliva

Plats de la nova carta gastronòmica
de temporada del xef Marc Joli:

— Assortiment de formatges
amb melmelada, nous i torradetes

— Pica-pica

Menú Exprés
(Durant l’entreacte)

Menú palau 100
(Al finalitzar el concert)
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El 1962 la Fundació Calouste Gulbenkian va decidir fundar una agrupació
orquestral permanent. Formada inicialment per dotze membres, va rebre el
nom d’Orquestra de Cambra Gulbenkian. La temporada 2012-13 −i amb el
nom d’Orquestra Gulbenkian des del 1971− va celebrar els cinquanta anys,
en el decurs dels quals va ser ampliada progressivament. Avui compta amb 66
instrumentistes, nombre susceptible d’incrementar-se segons les exigències del
repertori. Aquesta estructura li permet oferir un repertori extens, del Barroc a
la música contemporània. Així, també pot interpretar el gran repertori clàssic
i romàntic, particularment les obres de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Mendelssohn o Schumann, en versions més properes –quant a equilibri i
arquitectura sonora interior– als efectius orquestrals per a les quals van ser
originàriament concebudes.
Cada temporada l’Orquestra realitza un cicle regular de concerts al
Gran Auditori Gulbenkian de Lisboa, on col·labora amb els directors i solistes
internacionals més emblemàtics. Quan actua per diverses poblacions del país
assumeix una eficaç funció descentralitzadora. En el terreny internacional,
amplia progressivament les seves activitats i, fins ara, ha efectuat gires per
Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica.
Té una extensa discografia per a Philips, Deutsche Grammophon,
Hyperion, Teldec, Erato, Adès, Nimbus, Lyrinx, Naïve i Pentatone, entre
d’altres, que ha estat distingida amb importants premis internacionals.
Paul McCreesh és l’actual director titular de l’Orquestra Gulbenkian
i Susanna Mälkki la principal directora convidada. Joana Carneiro i Pedro
Neves en són també directors convidats. Claudio Scimone, titular entre 1979
i 1986, n’és director honorari, i Lawrence Foster, titular entre els anys 2002 i
2013, director emèrit.

— Barquetes
— Trufa de xocolata

— Plat principal (a escollir)
— Postres (a escollir)

Maridatge Gramona (vi o cava)
Aigua natural amb o sense gas

Maridatge Gramona (vi o cava)
Aigua natural amb o sense gas

Reserves:
Tel. 93 310 22 51
a/e: elisabet.valls@serunion.elior.com

Reserves:
Tel. 93 315 20 86

Places limitades
—Horari de reserves
De dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 h
i fins a 2 hores abans de començar el concert.

Nikolai Lugansky, piano
Caracteritzat per «Gramophone» com “l’intèrpret més pioner i meteòric” en
Rachmàninov i Prokófiev, i alhora capaç de gran refinament i “bellesa
cristal·lina” («The Financial Times») en Mozart i Schubert, Nikolai Lugansky
és un pianista de gran profunditat i versatilitat.
Aquesta temporada la seva agenda inclou actuacions amb la
Philharmonia Orchestra, Filharmònica Txeca, Budapest Festival Orchestra,
Münchner Philharmoniker i les simfòniques de San Francisco, Boston i
NHK. Entre les gires, cal destacar concerts per Europa amb la Filharmònica
de Sant Petersburg i Iuri Temirkanov i diversos concerts amb els trios de
Brahms, juntament amb Leonidas Kavakos i Gautier Capuçon. Aquest 2016
emprendrà la integral dels concerts de piano de Prokófiev amb la Royal
Scottish National Orchestra.
Properes actuacions seves inclouen recitals a l’Alte Oper de Frankfurt,
Wigmore Hall de Londres, Konzerthaus de Berlín i Viena, Théâtre
des Champs Elysées de París, Gran Sala del Conservatori de Moscou
i Philharmonia de Sant Petersburg, a més dels festivals de La Roque
d’Anthéron, Verbier, Rheingau i Edimburg.
Nikolai Lugansky enregistra en exclusiva per al segell Naïve-Ambroisie.
Les seves Sonates de Rachmàninov van merèixer un Diapason d’Or i un Echo
Klassik Award; i els Concerts de Grieg i Prokófiev, amb Kent Pagano i la
Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín obtingué un Gramophone Editor’s
Choice. També ha guanyat el BBC Music Magazine Award i l’Echo Klassik
Prize.
Lugansky és director artístic del Tambov Rachmàninov Festival i també
col·labora habitualment amb el Festival Rachmàninov d’Ivanovka, on el juny
de 2014 va interpretar el Concert de piano núm. 3 amb l’Orquestra Nacional
Russa i Mikhaïl Pletnev.
Va estudiar a l’Escola Central de Música i al Conservatori de Moscou,
on tingué com a professors Tatiana Kestner, Tatiana Nikolayeva i Serguei
Dorenski. L’abril de 2013 fou nomenat Artista del Poble de Rússia.
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Ernest Martínez-Izquierdo, director
Nascut a Barcelona el 1962, és director honorari de l’Orquesta Sinfónica de
Navarra i principal director convidat de l’ensemble BCN216.
Després de formar-se musicalment a Barcelona i a París, inicià una
carrera de director d’orquestra amb la creació del grup BCN216, especialitzat
en el repertori de cambra contemporani, amb el qual ha actuat als principals
festivals internacionals. El 1988 fou nomenat director assistent de l’Orquesta
Nacional de España i l’any següent Pierre Boulez el convidà com a assistent
de direcció a l’Ensemble Intercontemporain de París. Del 1997 al 2013 va ser
director titular i artístic de l’Orquesta Sinfónica de Navarra. I des del 2002 al
2006, de l’OBC, amb la qual continuà com a principal director convidat fins al
2009.
També ha treballat amb orquestres com les simfòniques de Tòquio
i Kyoto, Finish Radio Symphony, Helsinki Philharmonic, Trondheim
Symphony, Philharmonique de Radio France, Nacional de Lió, Filharmònica
de Varsòvia, Orquestra Gulbenkian, Sinfónica do Porto, Sinfonica Municipal
de São Paulo, Filharmònica de Zagreb, Orchestra Comunale de Bolonya,
Beethoven Academie (Anvers), Tonkünstler Orchestra (Viena), i conjunts com
l’Ensemble Contemporain de Mont-real, Ensemble Modern de Frankfurt,
Trondheim Sinfonietta, Wien Klangforum o Avanti Chamber Orchestra
(Hèlsinki), entre d’altres.
Com a director d’òpera, destaquen les produccions d’Adriana Mater
de Kaija Saariaho, amb direcció escènica de Peter Sellars (Òpera Nacional
de Finlàndia i Òpera de Santa Fe), Le nozze di Figaro amb direcció escènica
d’Emilio Sagi, Carmina Burana amb La Fura dels Baus, i la direcció musical
de la nova producció de Robert Lepage a l’Òpera del Quebec de L’amour de
loin de K. Saariaho.
Ha enregistrat per a Deutsche Grammophon, Telarc, Harmonia Mundi,
Collegno, Ircam, Stradivarius i Naxos.
Entre els guardons rebuts, cal destacar el Premio Ojo Crítico de RNE
(1995), el Premi Roland de periodisme de música clàssica a Catalunya (2000),
Premi Ciutat de Barcelona (2001), Grammy llatí (2006) i Diapason d’Or
(2012). Des del 2006 és membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi.

Formació orquestral
Violins I
Birgit Kolar, concertino
Nora Farkas, 1r concertino auxiliar
Bin Chao, 2n concertino auxiliar
Paula Carneiro, 2n concertino
auxiliar
Vasco Broco
António José Miranda
António Veiga Lopes
Pedro Pacheco
Alla Javoronkova
David Wahnon
Ana Beatriz Manzanilla
Elena Ryabova
Maria Balbi
Maria José Laginha
Violins II
Alexandra Mendes, 1r solista
Jordi Rodriguez, 1r solista
Cecília Branco, 1r solista auxiliar
Jorge Teixeira
Maria Leonor Moreira
Stephanie Abson
Tera Shimizu
Stefan Schreiber
Otto Pereira
Luciana Bárbara Cruz
Catarina Silva Bastos
Francisca Fins
Violes
Samuel Barsegian, 1r solista
Lu Zheng, 1r solista
Isabel Pimentel Serra, 2n solista
André Cameron
Patrick Eisinger
Leonor Braga Santos
Christopher Hooley
Maia Kouznetsova
Augusta Romaskeviciute
Artur Mouradian
Violoncels
Varoujan Bartikian, 1r solista
Marco Pereira, 1r solista
Martin Henneken, 2n solista
Levon Mouradian
Jeremy Lake
Raquel Reis
Fernando Costa
Mariana Ottosson
Contrabaixos
Pedro Vares, 1r solista
Manuel Rego, 2n solista
Marine Triolet
Maja Plüddemann

Aquell any...

Romeu Santos
Alexandre Santos

Celesta
Karina Aksenova, 2n solista

Flautes
Sophie Perrier, 1r solista
Cristina Ánchel, 1r solista auxiliar
Amalia Tortajada, 2n solista
Sílvia Cancela, 2n solista

Arpa
Coral Tinoco, 1r solista

1901

1910

2008

Música

Serguei Rachmàninov
estrena el seu Concert per
a piano i orquestra núm.
2 a Moscou, interpretant
la part solista de
piano, sota la direcció
d’Aleksandr Siloti.

Igor Stravinsky compon
el ballet L’ocell de foc
per encàrrec de Serguei
Diaghilev, empresari dels
Ballets Russos. L’estrena
és el 25 de juny d’aquell
mateix any a l’Òpera de
París.

La compositora finlandesa Kaija Saariaho
compon Laterna magica,
inspirada en l’autobiografia del cineasta
Ingmar Bergman, per encàrrec de la Fundació de
la Filharmònica de Berlín
i el Festival de Lucerna.

Història

Mor la reina Victòria
d’Anglaterra, símbol de
l’expansió de l’Imperi
Britànic i de tota una època,
que havia pujat al tron el
1837. La succeirà el seu fill,
Eduard VII.

El rei Manuel II és
enderrocat i es proclama
la Primera República de
Portugal. Serà un període
de setze anys, fins al 1926,
que s’acabarà amb un cop
d’estat militar.

Barack Obama derrota John
McCain en les eleccions
presidencials i es converteix
en el primer president
d’origen afroamericà
dels Estats Units. Seu és
l’eslògan “Yes, we can” (Sí,
podem).

Art

Mor el pintor i cartellista
Henri Toulouse-Lautrec.
Destaca sobretot per
la representació que fa
mitjançant les seves obres de
la vida nocturna parisenca
de final del segle xix.

S’acaben les obres de
la Casa Milà (també
coneguda com la Pedrera)
de Barcelona, obra d’Antoni
Gaudí. L’edifici serà declarat
Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO el 1984.

L’arquitecte danès Jørn
Utzon mor a Copenhaguen.
Utzon és recordat sobretot
pel disseny de l’Òpera
de Sydney, edifici acabat
l’any 1973 i l’element
més destacat de la ciutat
australiana.

Cultura

Primera edició dels Premis
Nobel, instituïts després de
la mort de l’inventor Alfred
Nobel, pel seu exprés desig.
Presenta cinc categories:
Física, Química, Fisiologia o
Medicina, Literatura i Pau.

L’escriptor Lev Nikolàievitx
Tolstoi mor a la localitat
d’Astàpovo. És un dels noms
de referència de la literatura
russa, gràcies a novel·les
com Guerra i pau o Anna
Karènina.

La poeta i traductora
Montserrat Abelló i Soler
guanya el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes.
Aquest guardó que reconeix
tota una trajectòria va
ser instituït per Òmnium
Cultural el 1969.

Ciència

Per primera vegada
Guglielmo Marconi fa una
connexió de telegrafia sense
fils entre Europa i Amèrica.
És entre la localitat anglesa
de Cornwall i Terranova, al
Canadà.

L’aviador i inventor francès
Henri Fabre realitza per
primera vegada un vol
amb hidroavió. Anomena
l’aparell Le Canard (l’ànec)
i l’enlairament té lloc a
l’estany de Bèrra, a França.

Les proves realitzades per la
sonda Phoenix confirmen
l’existència d’aigua a Mart.
En el projecte científic de la
missió, hi participen universitats dels Estats Units, el
Canadà, Suïssa, Dinamarca i
Alemanya.

Oboès
Pedro Monteiro Ribeiro, 1r solista
Alice Caplow-Sparks, 2n solista
Luís Alves, 2n solista
Clarinets
Esther Georgie, 1r solista
José Maria Mosqueda, 2n solista
Rui Martins, 2n solista
Fagots
Vera Dias, 1r solista
José Coronado, 2n solista
Trompes
Gabriele Amarù, 1r solista
Eric Murphy, 2n solista
Kenneth Best, 1r solista
Darcy Edmundson-Andrade, 2n
solista
Telma Gomes, 2n solista
Ana Meneses, 2n solista
Trompetes
Stephen Mason, 1r solista
David Burt, 2n solista
Paulo do Carmo, 1r solista auxiliar
Óscar Carmo, 2n solista
Trombon
André Conde, 1r solista
Rui Fernandes, 2n solista
Pedro Canhoto, 2n solista
Tuba
Amilcar Gameiro, 1r solista
Timbales
Rui Sul Gomes, 1r solista
Paco Navarro, 1r solista
Percussió
Abel Cardoso, 2n solista
Sandro Andrade, 2n solista
Andreu Esteve, 2n solista
Piano
João Soares, 1r solista

Pere Andreu Jariod, divulgador musical

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 Piano

Palau 100 Bach

Sala de Concerts
DIMARTS, 09.02.16 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIUMENGE, 14.02.16 - 20.30 h

Anna Gourari, piano

Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana
Vespres d’Arnadí
Josep Vila i Casañas, director

J. S. Bach – F. Busoni: Coral-preludi “Ich ruf zu
Dir, Herr Jesu”
J. S. Bach – F. Busoni: Xacona en Re menor
S. Prokófiev: Visions fugitives, op. 22 (selecció)
F. Chopin: Nocturn en Si b menor, op. 9 núm. 1
F. Chopin: Sonata núm. 3, en Si menor, op. 58

G. F. Händel: Israel in Egypt, HWV 54

Preu: 20 euros

Preus: 10, 15, 25 i 35 euros

Palau 100 Bach

Palau 100

Sala de Concerts
DIMECRES, 17.02.16 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIMARTS, 23.02.16 - 20.30 h

Evgeni Koroliov, piano

Katia & Marielle Labèque, pianos
Gonzalo Grau, percussió
Raphaël Seguinier, bateria

J. S. Bach: L’art de la fuga, BWV 1080

G. Gershwin: Tres preludis per a dos pianos
(arr. I. Kostal)
Ph. Glass: Quatre moviments per a dos pianos
L. Bernstein: West Side Story (arr. I. Kostal)

Preus: 10, 15, 25 i 35 euros

Preus: 12, 20, 30, 40 i 60 euros

