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–
Sala de Concerts

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Riccardo Muti, director

I
Gioachino Rossini (1792-1868)
Guillem Tell (obertura)
Franz Schubert (1797-1828)
Simfonia núm. 4, en Do menor, D. 417, “Tràgica”
Adagio molto – Allegro vivace
Andante
Menuetto. Allegro vivace
Allegro

12’
30’

II
Piotr I. Txaikovski (1840-1893)
Simfonia núm. 5, en Mi menor, op. 64
Adagio – Allegro con anima
Andante cantabile con alguna licenza
Allegro moderato
Andante maestoso – Allegro vivace

50’

09
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Comentari
G. Rossini: obertura de Guglielmo Tell
Rossini va escriure l’òpera Guglielmo Tell el 1827 a París, on s’havia
instal·lat convidat pel rei Carles X, que li va oferir unes irrebutjables
condicions econòmiques perquè s’instal·lés a la seva cort. En aquell
moment Rossini tenia 37 anys i era considerat un dels millors i més
exitosos compositors d’òpera.
Rossini va voler basar la seva obra en el poema èpic de Schiller
sobre l’heroi suís, però quan es va posar a escriure-la junt amb els
poetes francesos De Jouy i Hippolyte Bis, es va adonar que música i
versos no quadraven i va acabar recorrent a un tercer i quart lletristes,
Armand Marrast i Adolphe Crémieux. El resultat va ser que, amb tantes
modificacions, el drama de Schiller va quedar reduït a escasses escenes.
L’òpera, en quatre actes, es va estrenar en francès a l’Òpera de París
el 3 d’agost de 1829 amb un èxit apoteòsic. Posteriorment en va fer la
versió italiana i actualment l’òpera s’interpreta en qualsevol dels dos
idiomes, tot i que ha perdut presència als teatres a causa de la durada,
cinc hores, i de la seva dificultat, que requereix grans cantants i un tenor
capaç de fer 28 Do aguts. En canvi, el que sí que s’interpreta sovint és
l’obertura, que ha passat a formar part del repertori simfònic habitual.
Articulada en quatre parts amb una estructura que combina els
temps lents i els ràpids sobre belles melodies, l’obertura arrenca amb un
“Preludi” que dóna prioritat a les veus greus, violoncels i contrabaixos,
per passar a la segona part, titulada “La tempesta”, una secció dinàmica
amb tota l’orquestra i la força dels trombons. El tercer passatge, “Ranz
des vaches” (Crida a les vaques), posa el corn anglès i la flauta com a
protagonistes, per tancar amb un “Finale” en forma de galop anunciat
per trompes i trompetes per donar pas a tota l’orquestra.
F. Schubert: Simfonia núm. 4, en Do menor, D. 417, “Tràgica”
La Simfonia núm. 4, en Do menor, D. 417, anomenada “Tràgica”, va
ser composta per Franz Schubert el 1816, quan el músic només tenia
19 anys i vivia en l’extraordinària eufòria musical i intel·lectual de la
Viena de principi del segle xix. Tot i que la va interpretar una orquestra
d’aficionats en la qual Schubert tocava la viola, l’obra no es va estrenar
oficialment fins al 19 de novembre de 1849, a Leipzig, vint anys després
de la mort del compositor. El sobrenom de Tràgica l’hi va donar el mateix
Schubert, per l’atmosfera musical que concep, escrita en mode menor,
tonalitat que no havia fet servir en les seves simfonies anteriors i que
només tornaria a utilitzar en la seva Simfonia Inacabada. La Tràgica es
compon de quatre moviments i presenta un escriptura serena i confiada,
deutora del classicisme de Haydn i Mozart, però fortament inspirada en
Beethoven, compositor pel qual Schubert sentia una veritable devoció.

La Simfonia núm. 4 arrenca amb una introducció lenta inspirada en
l’obertura de l’oratori La Creació de Haydn i ben aviat, en l’“Allegro” del
primer moviment, deriva cap a l’obertura del Quartet de cordes núm. 4, op.
18 de Beethoven. De gran creativitat i poder melòdic, la Tràgica mostra
una profunda grandesa emocional i una llibertat formal que li permet, de
manera subtil, sortir-se de l’estructura clàssica habitual.
Tot i que tota l’obra mostra uns tons foscos i una atmosfera
ombrívola, no deixa de ser una composició en què es nota la joventut
de l’autor, que no pretén aprofundir en la tragèdia de l’ésser humà, sinó
explorar-ne racons des d’un punt de vista juvenil, extremadament poètic,
delicat, expressiu i emocional, no exempt de certa vitalitat i brillantor.
P. I. Txaikovski: Simfonia núm. 5, en Mi menor, op. 64
La Simfonia núm. 5, en Mi menor, op. 64 de Piotr Ílitx Txaikovski va ser
composta en pocs mesos, entre maig i agost de 1888, i estrenada sota la
direcció del mateix compositor a Sant Petersburg el 6 de novembre del
mateix any, amb notable èxit; el pas dels anys l’ha convertit en una de
les obres més populars del compositor, potser pel seu caràcter colpidor,
la innegable capacitat del compositor de transmetre emocions i perquè
sembla sorgir d’alguna fosca experiència espiritual.
A través dels seus quatre moviments, la Cinquena de Txaikovski
mostra una gran intensitat emotiva i dramàtica i el seu caràcter fúnebre
gradualment es transforma en una marxa triomfal, que domina l’últim
moviment, de manera que podríem parlar d’una simfonia amb un cert
esperit optimista respecte del destí.
Ricament orquestrada, el primer moviment, que en els esbossos de
l’original es descriu com a “Introducció: submissió total davant el destí o,
el que és igual, davant de la predestinació ineluctable de la providència”,
és una barreja de sentiments de tristesa, música ombrívola i alegres
moments dansables, amb fanfares de metalls acolorits, mentre que en
el segon el compositor desenvolupa el tema del Destí, per acabar-lo en
un ambient serè i melancòlic. El tercer moviment torna al tema del destí
amb un vals delicat i menys agònic per donar pas a l’últim moviment,
de gran intensitat, un cant a la victòria de la Fe, amb final apoteòsic,
commovedor i impactant que li valdria una gran popularitat durant la
Segona Guerra Mundial, amb una de les interpretacions més notables a
càrrec de l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Leningrad durant el setge
de Leningrad la nit del 20 d’octubre de 1941 mentre queien les bombes
damunt la ciutat.
Marta Porter, periodista musical

Discografia
G. Rossini: obertura de Guillem Tell
Orquestra del Teatro alla Scala de Milà.
Riccardo Muti, director. Philips.
Orquestra Philharmonia.
Carlo Maria Giulini, director. Emi.
Orquestra Filharmònica de La Scala.
Riccardo Chailly, director. Decca.
F. Schubert: Simfonia núm. 4, en Do menor, D. 417, “Tràgica”
Orquestra Filharmònica de Viena.
Riccardo Muti, director. Emi.
Royal Concertgebouw Orchestra.
Nikolaus Harnoncourt, director. Teldec.
Orquestra Filharmònica de Berlín.
Karl Böhm, director. Deutsche Grammophon.
Staatskapelle Dresden.
Wolfgang Sawallisch, director. Philips.
The Chamber Orchestra of Europe.
Claudio Abbado, director. Deutsche Grammophon.
P. I. Txaikovski: Simfonia núm. 5, en Mi menor, op. 64
The Philadelphia Orchestra.
Riccardo Muti, director. Emi.
Orquestra Filharmònica de Leningrad.
Ievgueni Mravinski, director. Deutsche Grammophon.
Orquestra Filharmònica de Munic.
Sergiu Celibidache, director. Emi.

Selecció a càrrec de Javier Pérez Senz, periodista i crític musical
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Biografies
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Fundada per Riccardo Muti el 2004, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ha
adoptat el nom d’un dels més grans compositors italians de tots els temps, actiu en
l’àmbit europeu, per mostrar alhora una forta identitat nacional i la vocació envers
una visió europea de la música i de la cultura. L’orquestra és formada per joves
instrumentistes de menys de trenta anys provinents de totes les regions italianes. D’acord
amb l’esperit que transmet a l’orquestra la dinàmica d’una renovació constant, els seus
membres només hi poden restar durant tres anys, després dels quals molts d’ells tenen
l’oportunitat de guanyar una plaça a les millors orquestres.
En aquests anys, el treball de l’orquestra, sota la direcció de Riccardo Muti, s’ha
fonamentat en un repertori que va del barroc al segle xx, i alterna els concerts en
moltíssimes ciutats italianes amb gires importants en què ha estat protagonista, entre
d’altres, en teatres i sales de concerts de Viena, París, Moscou, Salzburg, Colònia, Sant
Petersburg, Madrid o Buenos Aires.
A més d’una intensa activitat amb el seu fundador, la Cherubini ha realitzat moltes
col·laboracions amb artistes com Claudio Abbado, Dennis Russell Davies, Gérard
Depardieu, Herbie Hancock, Leonidas Kavakos, Lang Lang, Ute Lemper, Alexander
Lonquich, Wayne Marshall, Kurt Masur, Kent Nagano, Krzysztof Penderecki, Vadim
Repin, Giovanni Sollima, Yuri Temirkanov i Alexander Torazde. El debut al Festival
de Pasqua de Salzburg, amb con Il ritorno di Don Calandrino de Cimarosa, va segellar
el 2007 la primera etapa d’un projecte quinquennal que aquest festival austríac, en
coproducció amb el Festival de Ravenna, ha realitzat amb Riccardo Muti en favor de
la redescoberta i valoració del patrimoni musical del segle xviii napolità, del qual la
Cherubini ha estat protagonista en qualitat d’orquestra resident.
Projectes desafiadors i de relleu inqüestionable han estat les “trilogies”, sota la
direcció de Nicola Paszkowki, en ocasió de les celebracions del bicentenari de Verdi al
Festival de Ravenna, amb la direcció escènica de Cristina Mazzavillani Muti, en què
l’orquestra va ser protagonista, en interpretar el 2012 Rigoletto, Il Trovatore i La Traviata,
i el 2013, en estreta confrontació, les òperes shakespearianes de Verdi: Macbeth, Otello i
Falstaff.
Sempre en l’àmbit del Festival de Ravenna, des del 2010 l’Orquestra Cherubini
ha estat protagonista, amb Riccardo Muti, dels concerts Pels Camins de l’Amistat: el
darrer dels quals, el 2014, als peus del santuari de Redipuglia en el centenari de la Gran
Guerra, conjuntament amb músics provinents d’orquestres de tot el món.
www.orchestracherubini.it
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Nascut a Nàpols, va estudiar piano amb Vicenzo Vitale al Conservatori de San Pietro
a Majella, i posteriorment composició i direcció al Conservatori Giuseppe Verdi de Milà
sota el guiatge de Bruno Bettinelli i Antonio Votto.
Va atreure l’atenció dels crítics i el públic el 1967, en guanyar per unanimitat el
Concurs Guido Cantelli per a directors a Milà. L’any següent fou nomenat director
musical del Maggio Musicale Fiorentino, càrrec que va ocupar fins al 1980. A Itàlia, del
1986 al 2005 va ser director musical del Teatro alla Scala, on va dur a terme, entre altres
projectes d’abast internacional, la famosíssima trilogia Mozart-Da Ponte i la Tetralogia
de Wagner. Juntament amb els grans títols del repertori, també s’ha interessat per altres
autors no tan coneguts, tant del segle xviii napolità, com Gluck, Cherubini, Spontini, fins
a Poulenc i la seva òpera Dialogues des Carmélites, per la qual va rebre el Premi Abbiati de
la crítica. Director musical amb una més llarga permanència a La Scala, va culminar-hi
la seva trajectòria amb la triomfal reobertura el desembre de 2004 dirigint-hi L’Europa
riconosciuta d’Antonio Salieri. També hi ha destacat la seva contribució verdiana, amb la
direcció de més de quinze títols.
El 1971 va ser convidat per Herbert von Karajan per dirigir al Festival de Salzburg,
participació que va repetir en nombroses ocasions, tot celebrant-hi el 2010 els 40 anys de
col·laboració.
Va dirigir l’orquestra Philharmonia de Londres en el període 1972-1982, com a
successor d’Otto Klemperer. I entre 1980 i 1982 ocupà el càrrec de director musical de
l’Orquestra de Filadèlfia, després d’Eugène Ormandy. Des de la temporada 2010-11 és
director musical de la Simfònica de Chicago (CSO).
Ha dirigit les orquestres més prestigioses del món: des de la Filharmònica de Berlín
a la Bayerischen Rundfunk, Filharmònica de Nova York, Orquestra Nacional de França,
Filharmònica de Londres i Filharmònica de Viena, amb la qual ha tingut una relació
constant especialment significativa i amb actuacions al Festival de Salzburg des del 1971;
convidat a celebrar-ne el 150è aniversari, ha rebut d’aquesta orquestra l’anell d’or, un
guardó atorgat com a símbol d’una admiració i un afecte especials. També ha dirigit el
prestigiós Concert d’Any Nou a Viena els anys 1993, 1997, 2000 i 2004. Va dirigir la
Filharmònica de Viena en el concert inaugural del 250 aniversari del naixement de Mozart
en el Grosses Festspielhaus de Salzburg.
L’abril de 2003, a França es va oferir amb caràcter excepcional una Journée Riccardo
Muti mitjançant l’emissora nacional France Musique, en què durant 14 hores es va
emetre música dirigida per ell amb totes les orquestres amb què ha col·laborat i continua
col·laborant. El dia 14 de desembre del mateix any va dirigir un altre concert esperadíssim,
el de reobertura de La Fenice de Venècia.
El 2004 va fundar l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, integrada per joves
seleccionats per una comissió internacional entre més de sis-cents músics de tot Itàlia.
Amb aquesta formació, entre els anys 2007 i 2012 al Festival de Pasqua de Salzburg va dur
a terme un projecte de redescobriment i revaloració del patrimoni musical operístic i sacre
del segle xviii napolità.
La seva àmplia discografia des dels anys setanta està plena de guardons de la crítica,
des del seu repertori simfònic i operístic clàssic fins al segle xx.

El seu compromís social com a artista queda palès en els concerts proposats en el
projecte Els Camins de l’Amistat del Festival de Ravenna, interpretats en nombrosos
llocs de gran significat històric arreu del món (Sarajevo, Beirut, Jerusalem, Nova York, el
Caire...) i a Itàlia (Roma, Vall de Mazara, Trieste, Ravenna, Mirandola i Redipuglia...)
des del 1997 fins ara, acompanyat pel Cor i l’Orquestra Filharmònica de La Scala, o
per l’Orquestra i Cor del Maggio Musicale Fiorentino i els Músics de l’Europa Unida,
formació integrada per les figures de les orquestres més importants d’Europa, i també
darrerament per l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
Distingit amb nombrosíssims premis, ha rebut el de Cavaller de la Gran Creu de
la República Italiana i la Gran Medalla d’Or de la Ciutat de Milà, el Verdienstkreuz de
la República Federal Alemanya, la Legió d’Honor de França i és Cavaller de l’Imperi
Britànic, membre de l’Orde de l’Amistat de Rússia, té el Premi Wolf de les arts de l’Estat
d’Israel, el Premi Birgit Nilsson suec i el Premi Príncep d’Astúries espanyol. Darrerament,
el 2012 va rebre la Gran Creu de Sant Gregori el Gran, de mans del papa Benet XVI, i el
Premi De Sica de Música a Itàlia.
I en el terreny estrictament musical, el Mozarteum de Salzburg li va concedir la
Medalla de Plata pel seu treball en la difusió de Mozart, la Wiener Hofmusikapelle i la
Wiener Staatsoper el van fer membre honorari, és membre honorari de la Filharmònica de
Viena i director honorari vitalici de l’Òpera de Roma. Així mateix, és doctor honoris causa
per moltes universitats. El 2010 va ser nomenat músic de l’any per la revista «Musical
America». El 2011, el seu enregistrament en directe del Requiem de Verdi amb la CSO va
guanyar dos Grammy, al millor àlbum clàssic i coral, i té el Premi de la Premsa d’Òpera de
Nova York (2011).
www.riccardomutimusic.com

feStIval caStell peralaDa
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01. aGo
Auditori PArc del cAstell

Òpera

otello de Verdi
Gregory KuNde
carlos ÁlVAreZ
eva Maria WestBroeK
orquestra i cor del Gran teatre del liceu
Marco ArMiliAto, direcció musical
Paco AZorÍN, direcció d’escena
Nova producció Festival castell de Peralada

06. aGo

Auditori PArc del cAstell

Concert líric

Juan Diego
flórez
orquestra de cadaqués
espartaco lavalle, direcció musical

el gran tenor torna al festival amb
el seu últim èxit L’Amour

InformacIó I venDa D’entraDeS:

www.festivalperalada.com - t. 902 37 47 37
i també www.ticketmaster.es

Formació orquestral
Violins I

Contrabaixos

Samuele Galeano (concertino)
Carolina Caprioli
Alessandro Cosentino
Lavinia Soncini
Aloisa Aisemberg
Simone Castiglia
Marco Nicolussi
Agnese Maria Balestracci
Francesca Palmisano
Beatrice Petrozziello
Giulia Cerra
Mattia Osini
Davide Gaspari
Sofia Cipriani
Elena Meneghinello
Antonella D’Andrea

Renzo Schina (solista)
Cecilia Perfetti
Davide Sorbello
Valerio Silvetti
Giulio Andrea Marignetti
Michele Santi
Claudio Cavallin
Daniele Pisanelli
Vieri Piazzesi

Violins II

Oboès / Corn anglès

Stefano Gullo (solista)
David Scaroni
Alessandro Ceravolo
Giulia Giuffrida
Alessandro Sgarabottolo
Roberto Testa
Maria Beatrice Manai
Chiara Ludovisi
Maria Giulia Calcara
Monica Mengoni
Isabella Rex
Virginia Malandra
Francesca Tamponi
Costanza Scanavini

Marco Ciampa (solista)
Alessandro Rauli (solista)

Violes
Montserrat Coll Torra (solista)
Friederich Binet
Laura Hernandez Garcia
Marcello Salvioni
Clara Garcia Barrientos
Federica Isidori
Davide Bravo
Claudia Chelli
Nicoletta Pignataro
Simone Libralon
Francesco Tosco
Alberto Magon

Flautes
Gianluca Campo (solista)
Roberta Zorino(solista)

Flautí
Sara Tenaglia

Clarinets
Lorenzo Baldoni (solista)
Simone Nicoletta (solista)

Fagots
Angela Gravina (solista)
Andrea Mazza(solista)

Trompes
Alessandro Piras (solista)
Simone Ciro Cinque (solista)
Francesco Mattioli (solista)
Davide Bettani
Fabrizio Giannitelli

Trompetes
Nicola Baratin (solista)
Daniele Colossi

Trombons
Giuseppe Nuzzaco (solista)
Biagio Salvatore Micciulla
Francesco Piersanti

Tuba
Alessio Barberio

Violoncels
Enrico Graziani (solista)
Peter Krause (solista)
Martina Biondi
Caterina Vannini
Valeria Sirangelo
Martin Pratissoli
Irene Zatta
Jacopo Cesaratto
Giada Vettori
Martino Maina

Timbales
Sebastiano Nidi (solista)

Percussió
Carlo Alberto Chittolina
Paolo Nocentini
Saverio Rufo

Inspector de l’orquestra
Leandro Nannini

Palau de la Música Catalana
C/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
93 295 72 00

Troba’ns a:

Propers concerts de Palau 100:
Palau 100

Palau 100 Constel·lació

DIUMENGE, 12.04.15 – 20.30 h

DIMARTS, 14.04.15 – 20.30 h
DIMECRES, 15.04.15 – 20.30 h

Gustav Mahler Jugendorchester

Kristian Bezuidenhout, fortepiano

Cor de Cambra del Palau de la Música
Orfeó Català
Jonathan Nott, director

W. A. Mozart: integral de Sonates (III)

Sala de Concerts

Petit Palau

W. A. Mozart: integral de Sonates (IV)

G. Mahler: Simfonia núm. 2, en Do menor,
“Resurrecció”
Preus: 20, 40, 50, 85 i 125 euros

Preu: 15 euros per concert

Palau 100 Piano

Palau 100 Cambra

DIJOUS, 16.04.15 – 20.30 h

DIUMENGE, 19.04.15 – 18.00 h

Elisabeth Leonskaja, piano

Mark Padmore, tenor
Paul Lewis, piano

Sala de Concerts

F. Schubert: Sonata núm. 4, en La menor, D. 537
F. Schubert: Wandererfantasie, op. 15 D. 760
F. Schubert: Sonata núm. 21, en Si bemoll major,
D. 960

Preus: 20, 28, 35 i 50 euros

Sala de Concerts

F. Schubert: Die schöne Müllerin, D. 795

Preus: 30 i 40 euros

