Julian Rachlin

Diumenge, 27 de gener de 2013 — 18 h

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
Julian Rachlin, violí
Josep Pons, director

I PART

Joan Guinjoan (1931)
Fantasia de Trencadís
Johannes Brahms (1833-1897)
Concert per a violí i orquestra en Re major, op. 77
Allegro non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace

9’

38’

II PART

Johannes Brahms
Simfonia núm. 1, en Do menor, op. 68
Poco sostenuto. Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio. Piu andante. Allegro non troppo ma con brio. Piu allegro

45’

El Centre de Documentació de l’Orfeó Català, antiga Biblioteca-Arxiu, amb els seus més de 100 anys
de vida, disposa d’un ampli arxiu de partitures. Relacionades amb el concert d’avui hi podeu trobar:
√

Un nombre importants de programes que van des de l’any 1920 fins a l’actualitat, amb el quals
podem constatar la constant interpretació d’obres de Brahms al Palau.

Els programes interpretats al Palau els podeu consultar al nostre repositori digital Orfeu
http://bibliotecadigital.palaumusica.org, o visualitzar-los personalment visitant-nos a la cinquena
planta del Palau.

Amb la col·laboració especial de
Catalunya Música enregistra aquest concert.
Per tornar-lo a sentir, consulteu la programació a: www.catmusica.cat

02

Comentari del programa

Un colorista homenatge a Gaudí obre el programa d’avui. Trencadís, de
Joan Guinjoan, va ser creat el 1991 i es tracta d’un ballet que pertany a
l’òpera homònima del compositor català inspirada en l’universal arquitecte
barceloní. Amb el segell i l’acusada personalitat que amara l’obra de Guinjoan
–probablement el compositor idoni per introduir-se en l’univers gaudinià–,
el fragment simfònic s’adhereix a l’arquitectura del progenitor del Park Güell
amb una autenticitat espaterrant. Milionades de pigments, motius, ritmes i
llums d’intensitats variadíssimes donen forma a un trencadís caòtic i alhora
enlluernant que atrapa per la complexitat del discurs i per l’indiscutible domini
de l’orquestració. Amb una durada aproximada de nou minuts, l’obra transcorre
en una dissertació sonora en què la recomposició artística dels materials
fragmentaris va reconstruint la forma en si mateixa, i fa cristal·litzar nombroses
atmosferes i sensacions. Res no hi és gratuït i tot hi és necessari, fins i tot la línia
melòdica que, dins la densitat de la xerrada orquestral, troba el seu lloc i no
es deixa mai trepitjar. Una obra, en definitiva, que posa de manifest el marcat
temperament de Guinjoan.
I de l’avantguardisme al romanticisme: una transició enrevessada i atractiva. El
Concert per a violí en Re major de Brahms evoca altres sensacions. Estrenat el
1879 a Leipzig, va ser una obra a la qual va costar consolidar-se en el repertori
concertístic. Una de les raons fou l’extrema dificultat de la part solista a causa
del desconeixement del compositor de la tècnica violinística (després fins i tot
d’algunes correccions de la partitura que el mateix Brahms va deixar fer a una
mà experta –el seu amic i virtuós del violí Joseph Joachim, a qui estava dedicada
l’obra i qui l’estrenà-), però avui dia és una de les peces troncals del repertori al
costat de les grans obres mestres per a violí solista de Beethoven, Mendelssohn
o Txaikovski. Consta de tres moviments, tot i que Brahms va projectar un quart
que, en forma de scherzo, va acabar formant part del seu Segon Concert per a piano
i orquestra. Tots tres, però –l’“Allegro non troppo”, l’“Adagio” i l’“Allegro giocoso,
non troppo vivace”– mostren l’esplèndida mà orquestradora d’un compositor que
–fidel al romanticisme més conservador com és ben present en aquest concert–
en aquell moment ja havia assolit reconeixement professional amb peces com les
seves dues primeres Simfonies i el Primer Concert per a piano.
La Simfonia núm. 1 del mateix Brahms tanca el programa d’avui. De naturalesa
perfeccionista i d’obsessiva capacitat treballadora, la confecció d’aquesta obra
va ocupar el compositor una pila d’anys: ni més ni menys que dues dècades.
És ben sabuda la influència de Beethoven en un Brahms que l’admirava i de
qui molts esperaven que fos el seu just hereu. El llenguatge beethovenià fou
conscientment utilitzat per Brahms en una bona part del seu catàleg, però aquest
es fa prou patent en la primera de les seves simfonies; tant que alguns fins i tot
l’han batejada com la Desena Simfonia del compositor de Bonn. En compondrela, Brahms era un compositor de tècnica ja madura que lluitava per mantenir
determinats preceptes del passat recent per neutralitzar al màxim possible els
aires progressistes dels models orquestrals que s’imposaven a Europa. Per això,
Beethoven era la seva guia. De gran format i en quatre moviments, finalment fou
estrenada el 1876. L’obra mereix regnar entre les més importants de la història
de la simfonia: en ella hi sobresurt tota la vena romàntica brahmsiana.

Fotografia: © A. Bofill

Manel Cereijo

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu

Biografies

L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu es va crear
el 1847, essent la formació orquestral en actiu més antiga de
l’Estat. Des de llavors ha actuat de forma continuada en totes les
temporades del Teatre.
El seu primer director titular fou Marià Obiols, nomenat el
1847, a qui van seguir Eugenio M. Marco i Uwe Mund, entre
d’altres. El 1999 assumí el càrrec Bertrand de Billy, que inicià
les audicions internes i el treball simfònic com a complement de
l’activitat operística. Els directors musicals següents, Sebastian
Weigle (2004-2008) i Michael Boder (2008-2012), han continuat
aquesta tasca de millora de la formació. Des del setembre del
2012 Josep Pons n’és el director titular.
Durant els seus més de 160 anys d’història, ha estat dirigida
per moltes batutes convidades, com ara Albert Coates,
Antal Dorati, Karl Elmendorff, Manuel de Falla, Aleksandr
Glazunov, Josef Keilberth, Erich Kleiber, Otto Klemperer,
Hans Knappertsbusch, Franz Konwitschny, Clemens Krauss,
Joan Lamote de Grignon, Joan Manén, Ottorino Respighi,
Josep Sabater, Max von Schillings, Georges Sebastian, Richard
Strauss, Igor Stravinsky, Hans Swarowsky, Arturo Toscanini,
Antonino Votto i Bruno Walter; i darrerament Gerd Albrecht,
Aleksandr Anissimov, Harry Bicket, Richard Bonynge, Sylvain
Cambreling, Paolo Carignani, Frédéric Chaslin, Bertrand de
Billy, Franz-Paul Decker, Rafael Frühbeck de Burgos, Romano
Gandolfi, García Navarro, Lamberto Gardelli, Armando Gatto,
M. Á. Gómez Martínez, Janos Kulka, Fabio Luisi, Peter Maag,
Riccardo Muti, Woldemar Nelsson, Vaclav Neumann, Josep
Pons, David Robertson, A. Ros Marbà, Julius Rudel, Pinchas
Steinberg, Peter Schneider, Silvio Varviso, Sebastian Weigle i
Jordi Savall, entre d’altres.
Ha treballat amb els solistes més reconeguts del moment i ha
fet possible l’estrena a Espanya d’un gran nombre d’òperes,
algunes de les quals obres cabdals del segle XX, com El cas
Makropoulos de Janá ek, Lady Macbeth de Msensk de Xostakóvitx,
Die tote Stadt de Korngold, Boulevard Solitude de Henze, Death
in Venice de Britten o Król Roger de Szymanowski. A més de
participar en l’estrena absoluta d’obres de compositors espanyols
contemporanis, com Enrique Palomar, Lleonard Balada, Xavier
Berenguel, Joan Guinjoan, José Luis Turina o Agustí Charles.

Fotografia: © A. Bofill

L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu ha actuat
també al Teatro Real de Madrid, Les Arenes de Nîmes, Òpera de
Ludwigshafen, Théâtre des Champs Elysées de París, Palau de
la Música Catalana, Festival d’Orange, Odeon Herodion Atticus
d’Atenes, Festival de Peralada, Palau de la Música de València,
La Fenice de Venècia i Festival de Savonlinna, entre d’altres.

Julian Rachlin, violí

Julian Rachlin és un dels violinistes més destacats i respectats del
nostre temps. Durant els darrers 24 anys ha captivat els públics
de tot el món per la seva riquesa de so, una gran musicalitat i unes
interpretacions fantàstiques. Ha establert relacions professionals
molt estretes amb els directors i orquestres de més prestigi. Tot
cercant d’ampliar els seus horitzons musicals, toca també la viola i,
més recentment, ha començat a dirigir.
Aquest any es compleix el dotzè aniversari del Festival Julian
Rachlin & Friends que se celebra cada any a Dubrovnik, una
plataforma per a projectes creatius amb els músics i actors més
destacats. A més de delectar el públic amb les seves actuacions
musicals, Rachlin s’ha guanyat un reconeixement internacional
com a filantrop per la seva obra social com a Ambaixador de Bona
Voluntat de l’Unicef i la seva tasca educativa.
Entre els propers compromisos, figuren en l’agenda de Rachlin els
concerts amb l’Orquestra Nacional de França i Semyon Bychkov,
la Filharmònica d’Israel i Christoph von Dohnányi, l’Orquestra
Mariinski i Valeri Gergiev i l’estrena mundial del Doble Concert de
Krzysztof Penderecki dedicat al mateix Julian Rachlin, que tindrà
lloc al Musikverein de Viena amb l’Orquestra Simfònica de la Ràdio
Bavaresa dirigida per Mariss Jansons. Juntament amb Zubin Mehta,
actuarà amb la Simfònica Heliòpolis, una orquestra de joves de
les favelas de São Paulo. Els compromisos com a director inclouen
col·laboracions amb Kremerata Baltica, Simfònica Heliòpolis,
Simfònica RTE de Dublín, Simfònica de Lucerna, etc.
Amb el pianista Itamar Golan actuarà en una sèrie de recitals que
inclouen la integral de les Sonates per a violí i per a viola de Brahms,
al 92nd Street Y de Nova York, el Concertgebouw d’Amsterdam i el
Saló Daurat del Musikverein de Viena.
Julian Rachlin té una extensa discografia amb Sony Classical,
Warner Classics i Deutsche Grammophon. Nascut a Lituània el
1974, va emigrar a Viena el 1978. Va estudiar amb Boris Kuschnir
al Conservatori d’aquesta ciutat i va rebre classes particulars de
Pinchas Zukerman. Rachlin va atraure l’atenció internacional
en guanyar el 1988 el Premi Jove Músic de l’Any del Concurs
d’Eurovisió, a Amsterdam. Aviat va debutar amb la Filharmònica
de Viena, sota la direcció Riccardo Muti i es convertí en el solista
més jove que tingué aquest privilegi.
Des del setembre de 1999, Julian Rachlin és professor a la
Universitat Privada del Conservatori de Viena.
Julian Rachlin toca l’Stradivarius “Ex Liebig” de 1704, cedit com a
cortesia de Dkfm, Fundació Privada Angelika Prokopp. A més, toca
una viola de Nicola Bergonzi del 1786, cedida per Dmitri Gindin,
de Londres.

Josep Pons, director

Nascut a Puig-reig, va començar la seva formació musical a
l’Escolania de Montserrat. La tradició secular i l’intens estudi tant
de la polifonia com de la música contemporània han marcat el seu
posterior desenvolupament musical i intel·lectual.
Ha estat director titular i artístic de la Orquesta y Coro Nacionales de
España (2003-2012), amb la qual ha liderat una profunda renovació
en l’àmbit artístic fins a ser considerada com a referent de qualitat i
programació.
També ha estat director musical i artístic de l’Orquestra de Cambra
Teatre Lliure de Barcelona (1985-1997) –que ell mateix va fundar– i
de l’Orquesta Ciudad de Granada (1994-2004), amb les quals va
desenvolupar una intensa activitat discogràfica de la mà d’Harmonia
Mundi France, traduïda en 20 discos, considerats per la premsa
internacional com una renovació en la interpretació de la música
espanyola. Pels seus enregistraments ha obtingut nombrosos premis i
guardons: Diapason d’Or, CD Compact Awards, CHOC Le Monde
de la Musique, 10 de Répertorie, Timbre de Platin, ffff Télérama,
Grand Prix du Disque Charles Cross i Cannes Classical Awards.
L’any 1993 va fundar la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, un
projecte fonamental per als joves músics catalans.
Després de ser principal director convidat del Gran Teatre del Liceu
de Barcelona –on ha dirigit nombrosos títols, entre els quals Die
Zauberflöte, Il barbiere di Siviglia, Peter Grimes, El castell de Barbablava,
Wozzeck, The Light House, La voix humaine, The turn of the screw, Król
Roger, i les estrenes i edicions en DVD de D.Q. (J. L. Turina) i Gaudí
(A. Guinjoan)–, des del setembre del 2012 n’és el director musical.
És convidat habitualment a dirigir orquestres internacionals, com
l’Orchestre National de France, Philharmonique de Radio France,
Tokio Philharmonic, Rotterdam Philharmonic, Danish National
Symphony Orchestra, Royal Philharmonic of Flandes, Stockholm
Philharmonic, Orchestre National de Belgique, Orchestre de
Chambre de Lausana, BBC Symphony, Orchestre de París, Orquestra
Gulbenkian de Lisboa, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen,
Orchestre du Capitole de Tolosa de Llenguadoc, Suisse Romande,
Göteborg Symphony, Deutsche Radio Philharmonie, Orquestra
de l’Òpera de Frankfurt, Berner Symphonie Orchestra, etc. Futurs
compromisos inclouen el debut amb la Detroit Symphony, l’Orquestra
de la Residència de l’Haia i l’Orquestra Simfònica de Dresden.
Josep Pons ha estat distingit amb el Premi Ciutat de Barcelona i
el Premi Nacional de Catalunya. L’any 1999 va rebre el Premio
Nacional de Música del Ministeri de Cultura d’Espanya, per la seva
prolongada i destacada activitat en favor de la música del segle XX,
per la qualitat en les seves interpretacions i per l’interès dels seus
programes.

Propers concerts del Cicle Liceu al Palau

CONCERT 03
Dilluns, 25 de febrer de 2013 — 20.30 h

Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu
Lars Vogt, piano
Josep Pons, director
J. Lamote de Grignon: Scherzo sobre un tema popular
L. van Beethoven: Concert per a piano i orquestra núm. 5
en Mi bemoll major, op. 73 , “Emperador”
J. Brahms: Simfonia núm. 2 en Re major, op. 73

CONCERT 04
Dimarts, 18 de juny de 2013 — 20.30 h
Petit Palau

Secció de Vent de
l’Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu
Dale Clevenger, director
Obres de G. Gabrieli, P. Dukas, H. Purcell, R. Strauss
W. A. Mozart, L. van Beethoven i altres

Propers concerts al Palau

Concerts Simfònics al Palau
Dissabte, 2 de febrer de 2013 — 19.00 h

Gabriela Montero i l’Emperador
de Beethoven
Gabriela Montero, piano
Orquestra Simfònica del Vallès
Rubén Gimeno, director
A. Copland: Fanfare for the Common Man
A. Ginastera: Ballet Estancia, op. 8
G. Montero: Expatria
L. V. Beethoven: Concert per a piano núm 5 “Emperador”

Concerts Familiars al Palau
Diumenge, 3 de febrer de 2013 — 12.00 h

Cobla 2.0
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Carles Lobo, actor
Jordi Oriol, dramatúrgia i direcció escènica

Tardes al Palau
Diumenge, 3 de febrer de 2013 — 18.00 h

Cor Jove de l’Orfeó Català
Cor dels Països Catalans (Esteve Nabona, director)
Banda Municipal de Música
Salvador Brotons, director
A. Borodin: obertura i “Danses polovtsianes”
(Príncep Igor)
P. I. Txaikovski: Francesca da Rimini, op. 32
J. Guinjoan: El foc d’aucell

Cicle d’Orgue al Palau
Divendres, 15 de febrer de 2013 — 19.00 h

Maria Nacy, orgue
P. Hindemith: Sonata II
M. Reger: Fantasia i fuga en Re menor, op. 135b
M. Roger: Obsti-nation (estrena absoluta
J. L. Krebs: Zeuch ein zu deinen Toren
(Entra per les portes del meu cor)
J. L. Krebs: Fantasia sopra “Freu dich sehr, o meine Seele”
(Alegra’t molt, ànima meva)
J. S. Bach: Toccata i fuga en Fa major, BWV 540

