Sonata Primavera

Pinchas Zukerman & Yefim Bronfman
Diumenge, 19 de març de 2017 – 18.00 h

Sala de Concerts
Pinchas Zukerman, violí
Yefim Bronfman, piano
I
W. A. Mozart (1756- 1791)
Sonata en Do major, KV 296
Allegro vivace
Andante sostenuto
Rondo. Allegro
F. Schubert (1797-1828)
Sonata “Duo” per a violí i piano, en La major, op. 162, D. 574
Allegro Moderato
Scherzo. Presto
Andantino
Allegro vivace

16'

22'

II
L. van Beethoven (1770-1827)
Sonata per a violí i piano núm. 5, en Fa major, op. 24, "Primavera"
Allegro
Adagio molto espressivo
Scherzo. Allegro molto
Rondo. Allegro ma non troppo

24'
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Comentari
Wolfgang Amadeus Mozart ha passat a la història pel seu geni
incommensurable en la creació musical i també com a intèrpret d’instruments
de teclat i de corda, en concret el violí i la viola. Cal recordar que el seu pare,
Leopold Mozart, era violinista de l’orquestra de l’arquebisbe Colloredo i autor
d’un mètode molt conegut per ensenyar aquest instrument. Als tretze anys
Mozart tocava al costat del seu pare en la mateixa orquestra de Salzburg i
tres anys després ja va ser ascendit a concertino. Però el cert és que, a mesura
que es va anar fent més gran, es trobava molt més còmode amb el teclat que
no amb els instruments de corda i només els tocava fent música de cambra a
casa seva, com rememorava en un escrit el tenor irlandès Michael Kelly, que el
va sentir tocant la viola fent quartet amb el seu amic Joseph Haydn al primer
violí.
Mozart va escriure la Sonata KV 296, per a violí i piano, el març del 1778,
quan es va establir uns mesos a Mannheim després de realitzar una nova gira
per Europa amb la seva mare mentre buscaven un mecenes que fos millor que
l’arquebisbe Colloredo de Salzburg. La va dedicar a un alumna seva, Therese
Pierron, que anomenava “la nimfa de la casa”, però va ser l’única que no va
incloure en la publicació de les Sonates per a violí i piano que va fer a París a la
darreria d’aquell any. En canvi, la va publicar amb cinc sonates més quan es va
traslladar a Viena, el 1781. Un crític d’Hamburg, el 1783 va dir que “eren unes
sonates úniques en el seu gènere; on l’acompanyament del violí combinat amb el piano
és de tal manera que exigeix que el violinista sigui tan bo com el pianista”. Una
afirmació que queda ben aviat demostrada en el primer moviment, l’“Allegro
vivace”, ple de notes trinades i d’ornaments d’una gran elegància per als dos
instruments. El segon moviment té forma de cançó de bressol o de rêverie
en què es combinen dos temes i acaba amb una coda que sembla anticipar
l’esperit de Beethoven. En el tercer i últim moviment, la música flueix amb
una gran vitalitat i entrellaça els dos instruments en una espiral de sonoritat.
En Schubert, el violí també va ser un instrument important en la seva
formació musical, de fet el va aprendre a tocar abans que el piano. La seva
joventut va estar plena de música de cambra tocant en quartet de corda i
també acompanyant grups de dansa. Bona prova en són les tres Sonatines per
a violí i piano, que es van publicar també quan ja havia mort, com aquesta
Sonata per a violí i piano, composta el 1817 i publicada per Diabelli el 1851
com a “Duo (en La) pour piano et violon”. Aquí ja som de ple en el lirisme
romàntic, amb accents més expressius i dinàmiques més contrastants entre
els dos instruments. El moviment inicial té una gran brillantor i fa que el violí
deixi anar la seva ànima melòdica, que només es trenca en els moments de
diàleg intens amb el piano. En el segon moviment, “Scherzo. Presto”, apareix
una ombra beethoveniana en la dinàmica rítmica entre els dos instruments a
l’inici i al final d’aquest moviment, que contrasta amb el lirisme propi d’aquest
compositor, que trobem al tema central. A l’“Andantino” torna a aparèixer la
inspiració melòdica amb aires de vals combinada amb el pols rítmic del segon
temps.

Amb Beethoven es completa aquest triangle vienès que forma, juntament amb
Mozart i amb Schubert, la cèl·lula mare de la música centreeuropea a partir
de la qual es va generar tot el Romanticisme germànic. I Pinchas Zukerman i
Yefim Bronfman han triat la seva Sonata per a violí i piano, en Fa major, núm.
5, op. 24 que té el sobrenom de “Primavera” i que va ser composta el 1801 i
dedicada al comte i banquer Moritz Johann Christian von Fries. Segons el
que diu el tractat de Blanca Selva sobre les Sonates de Beethoven, publicat
per la «Revista Musical Catalana» als anys vint, “cal interpretar-la més com una
primavera humana que no com una primavera de la naturalesa”. Que es conegui
amb aquest títol no va ser una idea de Beethoven, sinó que probablement va
estar inspirat per l’editor, per l’esperit alegre i brillant que té. Juntament amb
la Sonata Kreutzer són les dues úniques de les deu Sonates per a violí i piano
d’aquest compositor que van rebre un nom i que s’han fet més conegudes.
En època de Beethoven, el violí es va modificar en alguns aspectes de la
construcció per aconseguir-hi més potència sonora. Aquest fet va repercutir
sens dubte en l’escriptura musical de Beethoven i en ella ja podem trobar
recursos expressius molt més complexos i expansius per a l’instrument.
Aquesta Sonata Primavera va ser la primera de les seves Sonates que va trencar
el model clàssic format per tres moviments, introduint-hi un de nou, el
“Scherzo”, que, tot i que és molt curt, perquè no arriba al minut de durada,
fa molt bé d’enllaç amb el quart moviment. El primer tema que fa el violí a
l’“Allegro” inicial ens arriba “clar i tranquil amb una somrient noblesa”, citant
de nou la gran pianista Blanca Selva, que descriu la resta de moviments com
“Adagio deliciós i vivificant”, un “Scherzo” que és com “una flor del camp,
inesperada, nova i meravellosa”, i un “Rondo” final que és com “un passeig
agradable i tranquil del poeta”.

Mònica Pagès, periodista

Biografies
Pinchas Zukerman Violí i director
Fenomen musical durant més de quatre dècades, el seu
geni musical, la tècnica prodigiosa i el seu nivell artístic
meravellen el públic i els crítics. Els seus magnetisme
i passió han inspirat els artistes més joves. El seu
entusiasme per la pedagogia l’ha portat a desenvolupar
programes innovadors al Regne Unit, els Estats Units,
la Xina, Israel i el Canadà.
Reconegut com a violinista, violista, director, pedagog
i músic de cambra, la temporada 2016-17 serà per
octava vegada principal director convidat de la Royal
Philharmonic Orchestra de Londres i, per segona
vegada, artista associat amb l’Adelaide Symphony,
amb més de cent actuacions per tot el món. Com a
director convidat i solista, actuarà amb l’Orquestra
de Cleveland, les simfòniques de Pittsburgh, Sydney i
Mont-real, les filharmòniques de Berlín, Tòquio i Israel,
la Camerata Salzburg i la Korean Chamber Orchestra.
A més, completarà la temporada amb recitals per
Europa amb el pianista Yefim Bronfman i concerts de
cambra amb el Trio Zukerman.
Durant la darrera dècada ha estat aclamat com a
director i instrumentista i ha dirigit una gran part de
les orquestres més importants del món. Com a pedagog
innovador, lidera el Pinchas Zukerman Performance
Program a l’Escola de Música de Manhattan, on ha
impulsat l’ús de la tecnologia en les arts. Al Canadà,
on va dirigir l’Orquestra del Centre Nacional de les
Arts del 1999 al 2015, ha establert l’Institut d’Estudis
Orquestrals NAC, que desenvolupa programes per a
joves artistes, directors i compositors.
Nascut a Tel Aviv el 1948, Pinchas Zukerman es
traslladà als Estats Units el 1962, on estudià a la
Juilliard School amb Ivan Galamian. Guardonat
amb la Medalla de les Arts i el Premi Isaac Stern
a l’excel·lència artística, ha estat el primer mentor
instrumentista del projecte Rolex Mentor and Protégé
Arts Initiatives en la disciplina de la música.
La seva extensa discografia conté més d’un centenar
d’enregistraments, que li han proporcionat vint-i-cinc
nominacions i dos premis Grammy. Els seus treballs
recents inclouen àlbums de Brahms i música del
Barroc amb la violoncel·lista Amanda Forsyth, l’oboista
Charles Hamann i l’Orquestra del Centre Nacional
de les Arts, per al segell Analekta, a més d’un àlbum
dedicat a Elgar i Vaughan Williams, enregistrat per
Decca amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Biografies

Aquell any…
1778

1801

1817

Música

Wolfgang Amadeus Mozart
compon a Manheim la
dissetena de la trentena llarga
de Sonates per a violí i piano
que escriurà al llarg de la seva
vida.

Beethoven publica la Sonata
per a violí i piano núm. 5,
coneguda amb el sobrenom
de “Primavera”. Està
dedicada al comte Moritz von
Fries, un dels seus mecenes
principals.

Schubert escriu la seva
Sonata per a violí i piano.
No és, però, l’única peça
que compon per a aquesta
formació, ja que també té
tres Sonatines, un Rondó i una
Fantasia.

El novembre del 2016, per concloure la seva residència
de final de temporada amb l’Staatskapelle de Dresden,
dirigida per Christian Thielemann i en gira per
Europa, la formació participà en el programa del trentè
aniversari del Suntory Hall de Tòquio. Amb més de
trenta anys de relació, Bronfman obrí la temporada
de la Filharmònica d’Israel i Zubin Mehta a l’octubre
i participà en el vuitantè aniversari de l’orquestra al
desembre.

Història

Per l’Acta d’Unió, firmada
l’any abans, es constitueix
un nou Estat a les illes
britàniques: el Regne Unit de
la Gran Bretanya i Irlanda.
Existirà fins al 1927.

A Europa farà una gira de recitals i actuacions amb
orquestres, que el portarà a ciutats com Berlín, Viena,
Roma, Amsterdam, Frankfurt, Brussel·les i Leipzig. Tot
continuant la seva extensa col·laboració amb Pinchas
Zukerman, el duo actuarà a Copenhaguen, Milà,
Nàpols, Berlín i Sant Petersburg, a més de Barcelona.
També explorarà el repertori de cambra juntament
amb Martha Argerich, Magdalena Kožená, AnneSophie Mutter i Emmanuel Pahud, entre d’altres.

Pel reglament de lliure
comerç amb Amèrica,
promogut pel rei Carles III,
tretze nous ports peninsulars
–entre els quals els de
Barcelona i Tortosa– són
autoritzats a comercialitzar
amb les Índies.

La victòria de les tropes
de San Martín sobre els
reialistes (espanyols) a
la Batalla de Chacabuco
significa el primer pas cap a
la independència de Xile i el
Perú.

Art

Treballa regularment amb directors il·lustres com
Daniel Barenboim, Herbert Blomstedt, Semyon
Bychkov, Riccardo Chailly, Christoph von Dohnányi,
Gustavo Dudamel, Charles Dutoit, Daniele Gatti,
Valeri Gergiev, Alan Gilbert, Mariss Jansons, Vladimir
Jurowski, James Levine, Zubin Mehta, Riccardo Muti,
Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Sir Simon
Rattle, Esa-Pekka Salonen, Franz Welser-Möst i David
Zinman. També té una presència regular als principals
festivals d’estiu d’Europa i dels Estats Units.

El nord-americà John
Singleton Copley pinta l’oli
Watson and the shark, que
descriu el rescat del jove
anglès Brook Watson de l’atac
d’un tauró a Cuba, en què va
perdre una cama.

Amb el quadre a l’oli Els
ambaixadors d’Agamèmnon
visitant Aquil·les, el pintor
francès Jean Auguste
Dominique Ingres guanya el
prestigiós Premi de Roma. Té
només vint-i-un anys.

Antoni Cellers i Azcona crea
la Classe d’Arquitectura a
l’Escola de Llotja. Aquest
serà l’origen del que més
endavant esdevindrà
Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona.

Cultura

El teatre Nuovo Regio Ducal
Teatro alla Scala (ara conegut
amb el nom de La Scala)
s’inaugura a Milà, amb
l’estrena d’una nova òpera
del compositor Antonio
Salieri: L’Europa riconosciuta.

L’escriptor i filòsof Novalis –
pseudònim de Georg Philipp
Friedrich von Hardenberg–
mor de tuberculosi a la ciutat
de Weißenfels. És una de les
figures més importants del
romanticisme alemany.

El poeta i dramaturg
José Zorrilla neix a la
ciutat de Valladolid. De
la seva producció destaca
especialment l’obra de teatre
Don Juan Tenorio, publicada
l’any 1844.

Ciència

L’inventor i mecànic anglès
Joseph Bramah patenta un
nou lavabo que aïlla els
residus gràcies a una vàlvula.
Aquest model es considera
l’antecedent directe del vàter
actual.

L’astrònom italià Giuseppe
Piazzi descobreix Ceres, el
primer asteroide. Actualment
se’l defineix com a planeta
nan, i es troba al cinturó
principal d’asteroides, entre
les òrbites de Mart i Júpiter.

El metge britànic James
Parkinson publica el treball
An essay on the shaking
palse, on per primera
vegada descriu la “paràlisi
tremolosa”, una patologia
neurodegenerativa que
acabarà portant el seu nom.

Yefim Bronfman Piano
Reconegut internacionalment com un dels pianistes
actuals més admirats, és un dels artistes convidats
regularment per festivals, orquestres, directors i cicles
de recitals importants. El seu domini tècnic, la seva
força i un lirisme excepcional han estat sempre molt
aclamats per la crítica i el públic.

Nascut a Taixkent (aleshores Unió Soviètica), el 1973
va emigrar a Israel amb la seva família, on estudià amb
el pianista Arie Vardi, director de l’Acadèmia de Música
Rubin de la Universitat de Tel Aviv. Als Estats Units
va estudiar a la Juilliard School, Marlboro School of
Music i al Curtis Institute, amb Rudolf Firkusny, Leon
Fleisher i Rudolf Serkin. El 2015 va rebre el doctorat
honoris causa de l’Escola de Música de Manhattan.
El juliol del 1989 es va nacionalitzar nord-americà.

Pere Andreu Jariod, divulgador

Discografia
W. A. Mozart:
Sonata en Do major, KV 296

Renaud Capuçon, violí. Jerome Ducros,
piano. Virgin.

Pinchas Zukerman, violí. Marc Neikrug,
piano. Sony.

Midori Seiler, violí. Jos van Immerseel,
fortepiano. Zigzag.

Isaac Stern, violí. Yefim Bronfman, piano.
Sony.
Itzhak Perlman, violí. Daniel Barenboim,
piano. Deutsche Grammophon.
Anne-Sophie Mutter, violí. Lambert Orkis,
piano. Deutsche Grammophon.
Arthur Grumiaux, violí. Walter Klien, piano.
Philips.
Petra Müllejans, violí. Kristian
Bezuidenhout, fortepiano. Harmonia Mundi.

F. Schubert:
Sonata “Duo” per a violí i piano en La
major, D. 574

L. van Beethoven:
Sonata per a violí i piano, op. 24,
“Primavera”
Pinchas Zukerman, violí. Daniel Barenboim,
piano. Emi.
Pinchas Zukerman, violí. Marc Neikrug,
piano. RCA/Sony.
Yehudi Menuhin, violí. Wilhelm Kempff,
piano. Deutsche Grammophon.
David Oistrakh, violí. Lev Oborin, piano.
Decca.
Gidon Kremer, violí. Martha Argerich, piano.
Deutsche Grammophon.

Pinchas Zukerman, violí. Marc Neikrug,
piano. Biddulph.

Itzhak Perlmann, violí. Vladimir Ashkenazi,
piano. Decca.

Isaac Stern, violí. Daniel Barenboim, piano.
Sony.

Leonidas Kavakos, violí. Enrico Pace, piano.
Decca.

David Oistrakh, violí. Sviatoslav Richter,
piano. Melodiya.

Isabelle Faust, violí. Alexander Melnikov,
piano. Harmonia Mundi.

Szymon Goldberg, violí. Radu Lupu, piano.
Decca.

Midori Seiler, violí. Jos van Immerseel,
fortepiano. Zigzag.

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

www.palaumusica.cat
93 295 72 00

D. L: B3878-2017

Troba’ns a:

Palau Piano

Palau Piano

DILLUNS, 20.03.17 – 20.30 h

DIMARTS, 28.03.17 – 20.30 h

Yuja Wang, piano

Javier Perianes, piano

F. Schubert: Tres peces per a piano, D. 946
J. Brahms: Variacions i fuga sobre un tema de Händel, en
Si major, op. 24
F. Chopin: Preludis, op. 28

F. Schubert: Sonata per a piano núm. 13, en La major, D.
664 i Tres peces per a piano, D. 946
M. de Falla: Homenaje, pour ‘Le tombeau’ de Debussy
C. Debussy: “La soirée dans Grenade” d’Estampes, “La
puerta del vino”, núm. 3 del segon llibre de Preludis i
“La sérénade interrompue”, núm. 9 del primer llibre
de Preludis
I. Albéniz: “El Albaicín” de la suite Iberia
M. de Falla: El amor brujo, suite per a piano

Preu: 25, 30 i 50 euros

Preu: 25 euros

Palau Cambra

Palau Piano

DIMECRES, 26.04.17 – 20.30 h

DIMARTS, 02.05.17 – 20.30 h

Quartet Hagen

Kristian Bezuidenhout, fortepiano

F. J. Haydn: Quartet op. 76 núm. 2, Hob. III:76,
“Quintenquartett”
F. J. Haydn: Quartet op. 76 núm. 4, Hob. III:78,
“Sonnenaufgangsquartett”
F. J. Haydn: Quartet op. 76 núm. 6, Hob. III:80

L. van Beethoven: Rondo núm. 1 en Do major
L. van Beethoven: Rondo núm. 2 en Sol major
L. van Beethoven: Sonata op. 10 núm. 3
F. J. Haydn: Variacions en Fa menor, Hob. XVII/6
L. van Beethoven: Sonata op. 13, “Patètica”

Preu: 30 euros

Preu: 20 euros

Crèdits de les imatges: Pinchas Zukerman: Cheryl Mazak. Yefim Bronfman: Dario Acosta.

Propers concerts al Palau

