BENJAMIN ALARD, clavecí
Organista i clavecinista francès, va néixer a Rouen el 1985. Alumne de l’Escola Nacional
de Música de Dieppe, molt aviat s’apassiona per la música antiga. Comença a estudiar l’orgue
amb Louis Thiry i François Ménissier al Conservatori de Rouen. Alumne d’Elisabeth Joyé
del 2001 al 2005, i de l’Schola Cantorum de Basilea –a la classe de Jean-Claude Zehnder
i d’Andrea Marcon–, l’any 2004 guanya el primer premi i el premi del públic del Concurs
Internacional de Clavicèmbal de Bruges. Des del 2005 és organista titular del gran orgue
Aubertin de l’església Saint-Louis-en-l’Île
de París.

DIMARTS, 9 D’ABRIL DE 2013 · 20.30 H
DIMECRES, 10 D’ABRIL DE 2013 · 20.30 H
ESGLÉSIA DE SANTA ANNA

Benjamin Alard ha rebut el Premi Juventus 2007 i l’any 2008 va ser nominat per a les
“Victoires de la musique classique” en la categoria de revelacions instrumentals. Col·labora
estretament amb La Petite Bande dirigida pel violinista Sigiswald Kuijken. Igualment, la seva
col·laboració amb l’actor i director teatral Benjamin Lazar ha estat remarcada i aclamada per
la crítica.
Els seus nombrosos enregistraments al clavicèmbal i a l’orgue, per als segells Hortus i Alpha,
han estat celebrats per la crítica, i particularment el segon volum del Clavier-Übung de Bach
editat per Alpha el maig del 2011. El proper projecte discogràfic és l’enregistrament
de les Variacions Golberg de Bach.
Considerat com un dels millors clavecinistes de la seva generació, els seu art sobre
el clavicèmbal ha estat qualificat de “fi, elegant i amb raça”.

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DE BARCELONA
El Festival de Música Antiga és un dels festivals especialitzats en aquest gènere més antics
i reconeguts de tot Europa, que després de ser impulsat per diverses entitats al llarg de la
seva història, s’ha dotat d’un fort caràcter, presència i projecció internacional. Enguany, la
proposta es reformula i guanya potència i reconeixement per mitjà de les tres institucions
musicals de la ciutat, tot oferint 34 concerts distribuïts entre L’Auditori, el Palau de la Música
Catalana, el Liceu i altres espais històrics de la ciutat, com les Reials Drassanes, l’església
de Sant Felip Neri o l’església de Santa Anna. La programació inclou una diversitat d’estils
i gèneres que basteixen una programació d’òpera, lírica, música religiosa o de cambra, amb
noms en majúscules com Sir John Eliot Gardiner, Marc Minkowski, Joyce DiDonato o Jordi
Savall. L’excel·lència de les propostes és l’element aglutinador d’una programació que ha
nascut amb la intenció de ser, cada any, més encreuada i transversal.

BENJAMIN ALARD,
clavecí
J. S. Bach: Integral de música per a clavecí (I i II)
Benjamin Alard toca un clavecí franco-flamenc fet
per Marc Ducornet a París el novembre de 1992

PROPERS CONCERTS
19 D’ABRIL DE 2013 · 20.30 H
Parròquia de Santa Anna

3 DE MAIG DE 2013 · 20 H
Palau de la Música

13 DE MAIG DE 2013 · 20.30 H
Palau de la Música

MÚSICA RESERVATA
DE BARCELONA

JEAN-GUIHEN QUEYRAS,
violoncel

JORDI SAVALL,
viola de gamba

PETER PHILLIPS, director
Obres de: J. P. Pujol, F. Guerrero
i T. L.de Victoria

J. S. Bach: Suites per a violoncel,
(integral)

La viola de gamba a la cort i a l’exili

Preu: 17 €

Preus: de 22 a 34 €

Preus: de 22 a 34 €
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PROGRAMA
PRIMER CONCERT (9.04.2013)

COMENTARI DEL PROGRAMA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
1a part
Preludi, segons l’Hortus musicus de J. A. Reinckein, BWV 965

2’

Sonata en Re menor, BWV 964

20’

(a partir de la Sonata en La menor per a violí sol)
Adagio – Fuga: Allegro – Andante – Allegro

Concerto italià, BWV 971

12’

(Allegro) – Andante – Presto

Concert en Re menor, BWV 974

8’

(transcripció del Concert per a oboè d’A. Marcello)
(Allegro) – Adagio – Presto

2a part
Partita núm. 4, en Re menor, BWV 828

25’

L’obra per a teclat de Bach va esdevenir la sublimació de l’herència musical del passat
i mirall per a futures generacions. Malgrat viure sempre dins un àmbit geogràfic alemany,
va conèixer l’obra d’autors italians (Vivaldi), francesos (Couperin) i, naturalment, alemanys,
com Buxtehude, tot congeniant estils internacionals. Aquesta reunió de gustos exemplificada
en concerts, transcripcions per a clave d’obres alienes o pròpies –com la Suite per a llaüt en
Mi menor, o la Sonata per a violí en La menor– i un gènere comú basat en la successió de
danses anomenat suite, obertura o partita, integren els dos recitals. El Preludi, segons l’Hortus
musicus, s’inclou dins el seu primer període, quan Bach era organista de la Neue Kirche
d’Arnstadt i va treballar després a Mülhausen. Ja a Weimar transcriu els setze concerts
italians del qual forma part el Concerto després de Marcello, basat en el cèlebre concert d’oboè.
L’any 1717 Bach serà nomenat Kapellmeister de la cort calvinista de Cöthen, on es prodiga
en obres per a teclat i a partir del 1723 esdevé Kantor de Sant Tomàs de Leipzig. El Concert
italià i l’Obertura en estil francès –escrites per a un clavicèmbal de dos teclats– integren
la segona part del Clavier-Ubüng publicada a Nuremberg l’any 1735. Els onze moviments
de l’Obertura sintetitzen la suite instrumental i l’obertura orquestral; els seus clarobscurs
queden també reflectits en el “vivaldià” Concert italià i en la Partita núm. 4, publicada
el 1729, celebèrrimes obres del llegat de Bach.
Lluís Trullén

Ouvertüre – Allemande – Courante – Aria Sarabande – Menuet – Gigue

Convidat pel Palau de la Música Catalana, Benjamin Alard, hereu i deixeble del gran Gustav
Leonhardt, inicia amb aquests dos concerts a l’església de Santa Anna i dins el Festival de
Música Antiga de Barcelona, el projecte d’interpretar la Integral de música per a clavecí sol
de J. S. Bach. Durant cinc anys consecutius, Alard repassarà el conjunt d’aquest monument
inigualable de la història de la música en deu recitals (dos cada any). Un compromís del
Palau de la Música amb un dels intèrprets de referència actuals, d’enorme talent i una tècnica
depurada, caracteritzat per unes interpretacions personals que es mouen entre la simplicitat,
la fidelitat a la partitura, l’originalitat i la modèstia davant el virtuosisme.

SEGON CONCERT (10.04.2013)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
1a part
Preludi en Do menor, BWV 999

3’

Suite per a llaüt en Mi menor, BWV 996

18’

Präludium: Presto – Allemande – Courante –
(Sarabande) – Bourrée – Gigue

Adagio en Sol major

3’

(a partir de la Sonata per a violí sol en Do major, BWV 1005)

Fuga en Si menor, sobre un tema de Corelli, BWV 578

4’

2a part
Obertura en estil francès, BWV 831
Ouverture – Courante – Gavotte I/II – Passepied I/II –
Sarabande – Bourrée I/II – Gigue – Echo

30’

Projecte de llarg recorregut del Palau de la Música Catalana amb Benjamin Alard:
2013: Les transcripcions (Concert Italià i Ouverture française) (I I II)
2014: El clavecí ben Temperat (Llibre I i II) (III i IV)
2015: Obres de joventut i didàctiques (Tocates, Invencions i Simfonies, Capriccio) (V i VI)
2016: Les Variacions Goldberg (i altres Variacions Partitures, Suites i Cànons) (VII i VIII)
2017: L’Art de la Fuga (i extractes de l’Ofrena Musical i Suites) (IX i X)

