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Sala de Concerts
Royal Concertgebouw Orchestra
Jean-Yves Thibaudet, piano
Semyon Bychkov, director

I
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Concert per a piano núm. 5, en Mi bemoll major, op. 73, ”Emperador”
Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo: Allegro ma non troppo

40'

II
Richard Strauss (1864-1949)
Ein Heldenleben, op. 40* (Una vida d’heroi)
Sinfonische Dichtung* (poema simfònic)
Der Held (L’heroi)
Des Helden Widersacher (Els adversaris de l’heroi)
Des Helden Gefährtin (La companya de l’heroi)
Des Helden Walstatt (El camp de batalla de l’heroi)
Des Helden Friedenswerke (Les obres de pau de l’heroi)
Des Helden Weltflucht und Vollenfung (La retirada del món
i la culminació de l’heroi)
* Violí solista: Vesko Eschkenazy

45'
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Comentari
El concert d’avui reuneix dues obres separades per noranta anys, que obren
i tanquen un segle, el xix, i un estil, el Romanticisme; músiques d’altíssim
voltatge, d’esperit heroic i d’alè titànic, filles de temps convulsos; autoretrats
formidables de dos compositors germànics genials i controvertits, que
representen l’artista heroi cridat a transcendir el seu temps amb la seva obra.
El 9 d’abril de 1809 Àustria va declarar la guerra a França. Pocs mesos
més tard les tropes de Napoleó posaven setge a la ciutat de Viena, on vivia i
treballava Beethoven. Va ser en aquestes circumstàncies, amb el so dels canons
i les bombes de fons, que Beethoven va compondre el seu cinquè concert per
a piano i orquestra. “Quina vida més turmentada i esgotadora que m’envolta; tot
són tambors, canons i misèries humanes de tota mena”, va escriure al seu editor el
26 de juliol. Tanmateix, un caràcter solemne i triomfal, un alè èpic i grandiós
embolcalla tota l’obra, i els recents avenços tècnics en la construcció de pianos
van permetre Beethoven explorar un nou llenguatge compositiu i assignar al
solista un rol inusual: amb aquesta obra neix el concepte romàntic de concert
del segle xix, en què s’estableix una nova relació entre solista i orquestra. El
Concert està dedicat a l’arxiduc Rodolf d’Àustria, i es va estrenar dos anys més
tard, el 28 de novembre de 1811, a la Gewandhaus de Leipzig, amb Johann
Schneider al piano: per primera vegada Beethoven va haver de renunciar a
tocar la part de solista perquè la seva sordesa ja era absoluta i notòria.
Els acords inicials de l’orquestra semblen aclamacions al veritable líder,
el piano, que hi respon amb una cadència sumptuosa i eloqüent, talment
una arenga de guerra orgullosa i altiva: és l’apoteosi de la individualitat i una
al·legoria de la llibertat. L’“Adagio” central és una meditació serena i plàcida,
un dels episodis més tendres i dolços que mai escrigué Beethoven, en què
el piano vola i somia. El Concert acaba amb un “Rondó” exultant i enèrgic
conduït pel piano amb una força irresistible, viva expressió d’un romanticisme
enfebrat i acabat de néixer. Goethe va quedar profundament impressionat per
aquesta obra.
Ein Heldenleben (Una vida d’heroi) és el punt culminant d’una dècada,
l’última del segle xix, en què Richard Strauss s’havia dedicat a fons al gènere
del poema simfònic. En va compondre set en nou anys, i Una vida d’heroi és
l’últim, el més extens i el més ambiciós de tots, amb uns efectius instrumentals
descomunals, un desplegament formal i temàtic excepcional, passatges
d’enorme intensitat i de gran potència, i un rerefons autobiogràfic inequívoc.
Strauss tenia 34 anys però ja era el dominador absolut del panorama musical
europeu de l’època: les seves obres orquestrals sonaven arreu i eren un símbol
musical del poder, l’orgull i la força expansionista de l’Alemanya d’aquells
anys. Aquests ideals troben la màxima expressió en el poema simfònic que
escoltarem avui, Ein Heldenleben, compost a Munic durant els últims mesos
de 1898 i dedicat al director Willem Mengelberg i a la seva orquestra, la
del Concertgebouw d’Amsterdam. L’estrena, però, la va dirigir ell mateix
a Frankfurt el 3 de març de 1899 i va generar reaccions dràsticament
contraposades: bona part del públic abonat a aquells concerts va marxar de
la sala, però la crònica de Romain Rolland, que la va escoltar a Düsseldorf
pocs dies després, ens parla d’entusiasme i eufòria: “Veig el públic estremir-se
i gairebé aixecar-se del seient en alguns passatges. Al final ovacionen Strauss, li
ofereixen corones, sonen trompetes i les dones fan voleiar mocadors...” Dominique

Jameaux, un crític que va assistir a l’estrena a París, la va titllar de “música
dolenta, sorollosa, vulgar i inacabable”; Claude Debussy també hi era, i tot i
la seva enorme distància estètica amb Strauss, va quedar admirat per aquell
“catàleg d’imatges, gairebé cinematogràfiques” que era Ein Heldenleben. En una
crònica escrita el 30 de març de 1903 confessava haver quedat subjugat per
la “prodigiosa varietat orquestral i per l’energia frenètica que arrossega l’oient allà
on ell desitja i durant tanta estona com vol. En aquesta obra l’autor ens fa perdre el
control de les emocions i posa a prova la nostra paciència”. I conclou: “Cal reconèixer
que l’home que ha creat aquesta obra, amb un esforç tan continuat, és ben a prop del
geni.”
Pocs compositors després de Wagner van generar tanta polèmica i
literatura com Strauss; i aquesta tria d’opinions ens pot ajudar a preparar-nos
per al que sentirem aquesta nit. De fet, Ein Heldenleben és el poema simfònic
més controvertit d’Strauss: hi ha qui el considera una prova inequívoca del seu
egocentrisme, materialitzat en un autoretrat en què es mostra a si mateix com
un heroi. Efectivament, l’obra consta de sis parts encadenades, amb títols molt
eloqüents i un fil narratiu en què apareixen l’heroi (amb un tema triomfal i
victoriós que planarà per tota l’obra), els adversaris de l’heroi (una caricatura
sarcàstica dels enemics de l’heroi... i de l’autor: els crítics!), la companya de
l’heroi, que no és altra que la mateixa esposa d’Strauss, Pauline; el camp de
batalla (“la més formidable batalla que mai s’hagi pintat en música!”, segons
Romain Rolland); l’obra pacificadora de l’heroi (en la qual trobem el catàleg
més sorprenent de citacions musicals d’obres pròpies de tota la història de la
música), i, finalment, la retirada i la plenitud, un moment de calma i serenor
que condueix a l’apoteosi de l’heroi.
Xavier Chavarria, musicòleg i crític musical

Discografia
L. van Beethoven:
Concert per a piano núm. 5, op. 73, “Emperador”
Maurizio Pollini, piano. Berliner Philharmoniker. Claudio Abbado,
director. Deutsche Grammophon.
Daniel Barenboim, piano i direcció. Staatskapelle Berlin. Decca.
Wilhelm Kempff, piano. Berliner Philharmoniker. Ferdinand Leitner,
director. Deutsche Grammophon.
Claudio Arrau, piano. Staatskapelle Dresden. Colin Davis, director.
Philips.
Arturo Benedetti Michelangeli, piano. Wiener Symphoniker. Carlo Maria
Giulini, director. Deutsche Grammophon.
Alfred Brendel, piano. Wiener Philharmoniker. Simon Rattle, director.
Philips.
Rudolf Buchbinder, piano i direcció. Wiener Symphoniker. ORF.
Leif Ove Andsnes, piano i direcció. Mahler Chamber Orchestra. Sony.
R. Strauss:
Ein Heldenleben (Una vida d’heroi), op. 40
WDR Sinfonieorchester Köln. Semyon Bychkov, director. Avie.
Royal Concertgebouw Orchestra. Mariss Jansons, director. RCO Live.
Royal Concertgebouw Orchestra. Bernard Haitink, director. Philips.
Wiener Philharmoniker. Christian Thielemann, director. Deutsche
Grammophon.
Chicago Symphony Orchestra. Fritz Reiner, director. RCA.
Berliner Philharmoniker. Herbert von Karajan, director. Deutsche
Grammophon.
Staatskapelle Dresden. Rudolf Kempe, director. Emi.
Staatskapelle Dresden. Karl Böhm, director. Deutsche Grammophon.
Wiener Philharmoniker. Clemens Krauss, director. Decca.
Staatskapelle Berlin. Daniel Barenboim, director. Deutsche
Grammophon.
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Lorin Maazel, director.
RCA.

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

Biografies
Royal Concertgebouw Orchestra
És una de les orquestres més destacades de tot el món, sempre lloada pel seu so
especial i exclusiu: el “vellut” de la seva secció de cordes, la sonoritat “daurada”
dels metalls, el timbre “distintiu” dels instruments de vent fusta i de la percussió
gaudeixen d’una altíssima fama internacional. Tot i que l’excepcional acústica
del Concertgebouw hi juga un paper important, cap altra orquestra sona
en aquesta sala com la Royal Concertgebouw. També hi han exercit la seva
influència els sis directors titulars que ha tingut: Kes (1888-1895), Mengelberg
(1895-1945), Van Beinum (1945-1959), Haitink (1963-1988), Chailly (19882004) i Jansons (2004-2015). A partir de la temporada 2016-17, Daniele Gatti
n’assumirà el càrrec.
Famosos compositors, com Mahler, Strauss i Stravinsky van dirigir
l’orquestra en més d’una ocasió. Col·labora habitualment amb compositors
contemporanis, com John Adams, George Benjamin, Tan Dun i els tres residents,
Michel van der Aa, Detlev Glanert i Richard Rijnvos.
Integrada per cent vint músics de vint-i-cinc països, malgrat aquesta
dimensió funciona més com una orquestra de cambra, per la capacitat de
coordinació dels músics, aspecte que requereix tant un alt nivell artístic
individual com un gran sentit de grup.
A més dels vuitanta concerts anuals que interpreta a la seva seu del
Concertgebouw d’Amsterdam, n’ofereix una quarantena més als principals
auditoris d’arreu del món. El 2013, amb motiu de la celebració del seu 125è
aniversari, va emprendre una gira mundial que la va portar a tots els continents
en un sol any. I encara aconsegueix un públic més ampli gràcies a les emissions
per ràdio i televisió.
Fins avui, l’orquestra ha enregistrat més de 1.100 discos (LP, CD i DVD),
molts distingits amb importants premis internacionals. El 2004 va crear el seu
propi segell, RCO Live. I el 2013 va crear RCO Editions, una aplicació per
internet per a iPad i iPhone.
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Nascut a Lió, als dotze anys va ingressar al Conservatori de París, on va
estudiar amb Aldo Ciccolini i Lucette Davis. Als quinze va guanyar el
primer premi del Conservatori i, tres anys després, les Audicions de Concert
per a Joves Artistes a Nova York, premi que li va permetre el llançament
internacional. Així, poc després va debutar a les més importants sales dels
Estats Units, Europa i Àsia. I des d’aleshores ha tocat arreu del món amb totes
les orquestres més importants.
El 2001 fou distingit pel govern francès com a Cavaller de l’Orde de les
Arts i de les Lletres i el 2012 promogut a Oficial. El 2002 va rebre el premi
Pegasus del Festival d’Spoleto, per la seva llarga vinculació. El 2007 obtingué
la Victoire d’Honneur, el màxim guardó de les Victoires de la Musique, a
França, i des del 2010 és membre del Saló de la Fama del Hollywood Bowl.
Des del seu debut amb la Royal Concertgebouw Orchestra el 1988,
sota la batuta de Riccardo Chailly, se n’ha convertit en un convidat habitual.
La seva col·laboració més recent va ser l’estiu del 2014 en gira per Europa
interpretant el Concert per a piano en Sol major de Ravel, amb Mariss Jansons.
I aquesta temporada 2015-16 és artista resident de la Royal Concertgebouw
Orchestra.

Semyon Bychkov, director
Deixeble del llegendari pedagog rus Ilia Musin, Semyon Bychkov pertany al
selecte grup de grans directors que van estudiar al Conservaotri de Leningrad.
El 1975, amb 22 anys, se’n va anar als Estats Units, on va desenvolupar
una carrera internacional lliure de les limitacions del règim soviètic. Es va
donar a conèixer internacionalment ocupant els càrrecs de director titular
de la Gran Rapids Symphony Orchestra de Michigan. Després va ocupar la
titularitat de l’Orchestre de París i de la Semperoper Dresden. El 1997 va
esdevenir titular de la WDR Sinfonieorchester Köln, càrrec que va ocupar
durant tretze anys.
A més del repertori simfònic, l’escenari operístic s’ha convertit en
un centre d’interès important en la seva carrera. El 2003 va debutar al
Covent Garden amb Elektra de Richard Strauss. Dirigeix produccions a la
Metropolitan Opera, Opéra de París, Wiener Staatsoper, La Scala de Milà i al
Festival de Salzburg.
Col·labora estretament amb les filharmòniques de Viena, Berlín,
Gewandhausorchester Leipzig, i amb les simfòniques de Chicago i San
Francisco. Cada any també dirigeix als BBC Proms.
El 1984 va debutar amb la Royal Concertgebouw Orchestra. El febrer
del 2015 va dirigir-la en un programa amb la Simfonia Alpina d’Strauss, el
Concert per a trompeta en Mi bemoll de Haydn i el Concert per a dos pianos de
Mozart, amb Katia i Marie Labèque.
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Formació orquestral
Daniele Gatti
Director titular
Director emèrit
Riccardo Chailly
Mariss Jansons
Director llorejat
Bernard Haitink
Director convidat
honorari
Nikolaus Harnoncourt
Violins I
Vesko Eschkenazy,
concertino*
Liviu Prunaru, concertino*
Tjeerd Top
Marijn Mijnders
Ursula Schoch
Marleen Asberg
Keiko Iwata-Takahashi
Tomoko Kurita
Henriëtte Luytjes
Borika van den Booren
Marc Daniel van Biemen
Christian van Eggelen
Sylvia Huang
Mirte de Kok
Junko Naito
Benjamin Peled
Nienke van Rijn
Jelena Ristic
Valentina Svyatlovskaya
Michael Waterman
Violins II
Henk Rubingh*
Caroline Strumphler
Susanne Jaspers
Jae-Won Lee
Anna de Vey Mestdagh
Paul Peter Spiering
Herre Halbertsma
Marc de Groot
Arndt Auhagen
Leonie Bot
Sanne Hunfeld
Mirelys Morgan Verdecia
Sjaan Oomen
Jane Piper
Eke van Spiegel
Annebeth Webb
Joanna Westers
Violes
Ken Hakii*

Michael Gieler
Saeko Oguma
Frederik Boits
Roland Krämer
Guus Jeukendrup
Jeroen Quint
Eva Smit
Eric van der Wel
Martina Forni
Yoko Kanamaru
Vilém Kijonka
Edith van Moergastel
Vincent Peters
Jeroen Woudstra
Violoncels
Gregor Horsch*
Tatjana Vassiljeva*
Johan van Iersel
Fred Edelen
Benedikt Enzler
Arthur Oomens
Chris van Balen
Jérôme Fruchart
Christian Hacker
Maartje-Maria
den Herder
Honorine Schaeffer
Julia Tom
Contrabaixos
Dominic Seldis*
Pierre-Emmanuel
de Maistre
Jan Wolfs
Mariëtta Feltkamp
Carol Harte
Rob Dirksen
Georgina Poad
Nicholas Schwartz
Olivier Thiery
Flautes
Emily Beynon*
Kersten McCall*
Julie Moulin
Mariya SemotyukSchlaffke
Flautí
Vincent Cortvrint
Oboès
Alexei Ogrintchouk*
Nicoline Alt
Corn anglès
Miriam Pastor Burgos

Clarinets
Calogero Palermo*
Olivier Patey*
Hein Wiedijk
Clarinet en Mi bemoll
Arno Piters
Clarinet baix
Davide Lattuada
Fagots
Ronald Karten*
Gustavo Núñez*
Helma van den Brink
Jos de Lange
Contrafagot
Simon Van Holen
Trompes
Félix Dervaux*
Laurens Woudenberg*
Peter Steinmann
Sharon St. Onge
Fons Verspaandonk
Jaap van der Vliet
Paulien WeierinkGoossen
Trompetes
Omar Tomasoni*
Hans Alting
Jacco Groenendijk
Bert Langenkamp
Trombons
Bart Claessens*
Jörgen van Rijen*
Nico Schippers
Trombó baix/tenor
Martin Schippers

Aquell any...
Arpa
Petra van der Heide*
Gerda Ockers
Director de gestió
Jan Raes

1811

1899

Música

Ludwig van Beethoven completa el seu
últim Concert per a piano i orquestra,
el cinquè, que serà conegut amb el
sobrenom d’“Emperador”. Dedicat a
l’arxiduc Rodolf d’Àustria, l’estrena
tindrà lloc aquell mateix any a la
Gewandhaus de Leipzig. Al cap de pocs
mesos s’interpretarà també a Viena.

Richard Strauss dirigeix l’estrena del seu
poema simfònic Ein Heldenleben (Una
vida d’heroi) a la ciutat alemanya de
Frankfurt, al capdavant de la Frankfurter
Opern- und Museumsorchester. Strauss
dedicarà la composició al director
d’orquestra Willem Mengelberg i a la
seva orquestra, la del Concertgebouw
d’Amsterdam.

Història

Les tropes franceses ocupen Catalunya en
l’anomenada Guerra del Francès. La presa
de Tortosa al gener i, sobretot, el setge de
Tarragona (del 5 de maig al 29 de juny) van
ser els últims episodis de resistència davant
les tropes de Napoleó. La guerra s’allargarà
fins al 1814.

A Barcelona i en altres ciutats, com Sabadell,
Mataró, Manresa o Vilafranca, es produeix
el Tancament de Caixes, com a protesta per
la llei impulsada pel govern espanyol de
Francisco Silvela. L’alcalde de Barcelona, el
doctor Bartomeu Robert i Yarzábal (el Doctor
Robert), encapçala la protesta.

Art

Jean-Auguste-Dominique Ingres pinta a
Roma el quadre Jupiter et Thétis. L’obra, una
de les que més fama va donar al seu autor,
retrata un fragment de la Ilíada d’Homer,
en què apareixen Zeus i Tetis, una nimfa del
mar. Es pot veure al Museu Granet d’Ais de
Provença.

L’escultora Camille Claudel exposa L’age mûr
(L’edat madura). En aquest grup escultòric
apareixen Auguste Rodin, Rose Beuret i la
mateixa Camille Claudel. L’obra té un clar
component autobiogràfic, ja que Claudel va
estar emocionalment lligada a Rodin, i Rose
Beuret va ser la dona per la qual aquest la va
deixar.

Cultura

L’escriptora Jane Austen publica Sense
and sensibility (Sentit i sensibilitat), la seva
primera novel·la. Ho fa amb el pseudònim
A Lady (una dama). Més endavant vindran
títols com Pride and prejudice (Orgull i
prejudici) i Emma, que convertiran Austen
en una de les novel·listes més destacades del
segle xix.

L’escriptor i periodista Ernest Hemingway neix
a la localitat d’Oak Park, a l’Estat d’Illinois,
als Estats Units. Guanyador del premi Pulitzer
l’any 1953 per l’obra El vell i el mar, i del Nobel
de Literatura un any després, Hemingway és
considerat un dels autors més destacats del
segle passat.

Ciència

L’astrònom francès Honoré Flaugergues
descobreix un cometa brillant i espectacular,
que serà visible a simple vista durant nou
mesos, aproximadament uns 260 dies. El
nom oficial d’aquest cos celeste és C/1811
F1, però habitualment és conegut com el
Gran Cometa de 1811.

El pare de la psicoanàlisi, Sigmund Freud,
publica Die Traumdeutung (La interpretació
dels somnis), la seva obra més important, en
la qual busca interpretar els somnis de manera
científica. El tiratge inicial va ser molt limitat
(uns 600 exemplars) i Freud va revisar l’obra
com a mínim vuit vegades.

Director
d’administració
artística
Joel Ethan Fried
Responsable
de planificació
i producció
Lisette Castel
Responsable de
relacions públiques
i premsa
Anne Christin Erbe
Responsable de gira
Else Broekman
Assistent del
responsable de gira
Manon Wagenmakers
Responsable
wde personal
Harriët van Uden
Peter Tollenaar
Documentalista
Douwe Zuidema
Equip d’escenari
Jan Ummels
Johan van Maaren
Ton van der Meer

Trombó baix
Raymond Munnecom
Tuba
Perry Hoogendijk*
Timbales
Marinus Komst*
Nick Woud*
Percussió
Mark Braafhart
Bence Major
Herman Rieken

*

Solista

Pere Andreu Jariod, divulgador musical

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

Propers concerts al Palau
Palau 100 Grans Veus

Palau 100 Constel·lació

Sala de Concerts
DIMECRES, 03.02.16 - 20.30 h

Petit Palau
DIVENDRES, 05.02.16 - 20.30 h

Juan Diego Flórez, tenor
Avi Avital, mandolina
Ksenija Sidorova, acordió
Vincenzo Scalera, piano

Orquestra Montsalvat
Sergey Malov, violí
Edmon Colomer, director

Cançons napolitanes

L. van Beethoven: Concert per a violí, en Re
major, op. 61
F. Mendelssohn: Simfonia núm. 4, op. 90,
“Italiana”

Preus: 20, 40, 50, 85 i 125 euros

Preus: 30 i 40 euros

Palau 100

Palau 100 Bach

Sala de Concerts
DILLUNS, 08.02.16 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIUMENGE, 14.02.16 - 20.30 h

Orquestra Gulbenkian
Nikolai Lugansky, piano
Ernest Martínez-Izquierdo, director

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

S. Rachmàninov: Concert per piano núm. 2,
op. 18
K. Saariaho: Laterna magica
I. Stravinsky: L’ocell de foc

Preus: 15, 25, 35, 50 i 80 euros

G. F. Händel: Israel in Egypt, HWV 54

Preus: 10, 15, 25 i 35 euros

