Secció de Vent de l’Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu
Dale Clevenger, director
I PART

Giovanni Gabrieli
Canzon septimi toni núm. 2: Sacrae Symphoniae (Venècia, 1597)
Canzone e Sonate (1615): Canzon II

3’
4’

Anton Bruckner
Ave Maria (arranjament de J. Kreiner)

4’

Richard Clemmitt
Magnificat (2012) (arranjament d’una obra coral basada en Lluc 1:46-55)
Nunc Dimittis (2012) (arranjament d’una obra coral basada en Lluc 2:29-32)

3’
3’

Henri Tomasi
Fanfares litúrgiques (per a grup de metalls, timbales i bateria)
I. Annonciation
II. Evangile
III. Apocalypse (scherzo)
IV. Procession du Vendredi-Saint

18’

Secció de Vent de l’Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu

Dimarts, 18 de juny de 2013 — 20.30 h

II PART

Paul Dukas
Fanfare (per precedir La Péri)

2’

Eino Rautavaara
A Requiem in Our Time (1954)
Hymnus
Credo et Dubito
Dies Irae
Lacrymosa

10’

Paul Terracini
Gegensätze (2011) (per a conjunt de metall)
Joseph Kreines
American Song-Set (per a metall i percussió)
I. Red River Valley
II. Polly Wolly Doodle
III. Home on the Range
IV. Turkey in the Straw

Amb la col·laboració especial de

i

Catalunya Música i Radio Clásica enregistren aquest concert.

5’
14’

04

Comentari del programa

Amb la plenitud i la força d’un orgue, però també, i heus aquí el miracle, amb
els seus més càlids matisos, així ressona gràcies a l’alè vivificador de la bufada
aquesta impossible amalgama de tubs retorçats i laberíntics, pistons, pavellons,
embocadures i sordines que són els instruments de metall. I així podrem
comprovar-ho en el concert d’avui.
El programa s’obre amb dues obres de Giovanni Gabrieli, organista i
compositor de la basílica de Sant Marc de Venècia del 1585 fins a la seva
mort el 1612. La Canzon septimi toni núm. 2 i la Canzon II són pàgines
representatives del seu estil instrumental, que tant profit treia de la peculiar
disposició de l’església, amb dues galeries oposades que permetien al mestre
experimentar amb nous efectes espacials i sonors, però sense perdre mai
de vista la voluntat de donar expressió a la seva música. Ja al Romanticisme
trobem l’Ave Maria, escrit el 1861 per a cor a set parts per un Anton Bruckner
que no era encara el gran simfonista que avui coneixem, sinó un organista
de profunda fe catòlica que cercava la seva pròpia veu com a creador. També
adaptacions d’originals corals, el Magnificat i el Nunc dimittis del nord-americà
Richard Clemmitt porten els accents espirituals al present, sense trair la gran
tradició sacra de sempre.
La primera part es tanca amb les Fanfares litúrgiques del prolífic compositor
francès Henri Tomasi. Conegut avui sobretot per obres com el Concert per
a trompeta (1948), en vida va assolir gran èxit amb òperes com Don Juan
de Mañara (1944), de la qual precisament s’extreuen les quatre Fanfares. El
seu llenguatge independent dels ismes del seu temps, sensorial, directe i ple
de color, parla d’un mestre convençut que “la música que no ve del cor no és
música”.
I d’una pàgina sorgida d’una òpera a una altra nascuda d’un ballet. Paul
Dukas va escriure La Péri el 1911 per encàrrec dels Ballets Russos de
Serguei Diàguilev. La seva solemne fanfara inicial, afegida pel mestre un
any després de la composició per anunciar al públic que l’obra comença, avui
dia és habitual com a peça de concert. Aquí obre una segona part en la qual
acte seguit escoltarem A Requiem in Our Time, que Einojuhani Rautavaara
va escriure en memòria de la seva mare el 1953, a la fi dels seus estudis a
Hèlsinki. Influïda pels modes del classicisme nòrdic de Sibelius i Nielsen,
actualitzat amb detalls de Bartók i Xostakóvitx, la partitura va guanyar
el 1954 el Concurs Thor Johnson de composició i va projectar a l’escena
internacional el nom d’aquest mestre finlandès. La tristor que domina el seu
“Lacrymosa” final contrasta amb la brillantor de Gegensätze de Paul Terracini.
Format com a trompetista, aquest compositor australià sap extreure tot el
color dels metalls. Així, la seva obra, estrenada el 2011 per la mítica secció de
coures de la Simfònica de Chicago, fa honor al seu títol (Contrastos) oposant
seccions de gran virtuosisme tècnic amb d’altres d’alè més líric. Trets aquests
que comparteix American Song-Set, quatre melodies populars arranjades per
Joseph Kreines amb sentit de l’humor i una gran fantasia no només tímbrica,
sinó també rítmica i harmònica, l’última de les quals amb un tractament fugat
que faria somriure el mateix Bach.
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Juan Carlos Moreno, historiador i crític musical

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu

Biografies

L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu es va crear el 1847,
fet que la converteix en la formació orquestral en actiu més antiga de
l’Estat. Des de llavors ha actuat continuadament 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) van continuar aquesta tasca de millora
de la formació. I des del setembre de 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, L. A. García Navarro, Lamberto Gardelli, Armando Gatto,
Miguel 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 Enric Palomar, Lleonard
Balada, Xavier Berenguel, Joan Guinjoan, José Luis Turina o Agustí
Charles.
L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu ha actuat també
en altres escenaris, com ara el Teatro Real i Palacio Real de Madrid,
Les Arenes de Nîmes, Òpera de Ludwigshafen, Théâtre des Champs
Elysées de París, Palau de la Música Catalana, Auditori de Barcelona,
Festival d’Orange, Odeon Herodion Atticus d’Atenes, Festival de
Peralada, Palau de la Música de València, Teatro La Fenice de Venècia,
Festival de Savonlinna i als principals auditoris de Catalunya, entre
d’altres.

Dale Clevenger, director

Trompa solista de la Chicago Symphony Orchestra (CSO)
des del febrer de 1966, la seva ha estat una carrera versàtil
en molts gèneres musicals, entre els quals la música de
cambra, jazz, enregistraments comercials i actuacions i
enregistraments en solitari. Els seus mentors van ser dues
llegendes de la secció de metalls de la CSO: Arnold Jacobs i
Adolph Herseth.
Abans d’unir-se a la CSO, Clevenger va ser membre de
la Leopold Stokowski’s American Symphony Orchestra
i de la Symphony of the Air dirigida per Alfred
Wallenstein. També va ser trompa solista de la Kansas City
Philharmonic. Ha actuat com a solista amb orquestres de
tot el món i en nombrosos festivals de música.
Ha participat com a solista en diverses gravacions de la
CSO, amb obres de Martin, Schumann, Britten i Mozart.
Va participar també en l’enregistrament de The Antiphonal
Music of Gabrieli, guanyador del Premi Grammy, amb els
grups de metalls de les orquestres de Chicago, Filadèlfia i
Cleveland. John Williams va compondre un Concert per a
trompa per a Clevenger, que va ser estrenat per la CSO el
2004.
Durant 17 anys Clevenger va formar part del grup Ears,
Jazz of All Eras. Actualment és professor de trompa a la
Universitat Roosevelt i professor adjunt a la Universitat
d’Indiana.
En la seva faceta com a director, va ser director musical de
l’Elmhurst Symphony Orchestra durant 14 anys. Ha estat
convidat a dirigir nombroses orquestres, com la New Japan
Philharmonic, Orquestra Simfònica de Xangai, Western
Australia Symphony Orchestra, Orquestra Filharmònica
Nacional d’Eslovàquia i la Filharmònica d’Opole, a
Polònia, entre d’altres.
Recentment ha dirigit l’Orquesta Sinfónica de Castilla y
León amb Daniel Barenboim com a solista.

Propers concerts de la temporada del cicle Liceu al Palau 2013-14

Diumenge, 10.11.13 — 20.30 h
Petit Palau

Orquestra Simfònica del Gran Teatre
del Liceu (Secció de Vent)
Josep Pons, director
I. Stravinsky: Simfonia per a instruments de vent, op. 44
W. A. Mozart: Serenata “Gran Partita”, KV 361

Diumenge, 12.01.14 — 20.30 h
Sala de Concerts

Orquestra Simfònica del Gran Teatre
del Liceu
Sol Gabetta, violoncel
Josep Pons, director
J. Pahissa: Intermezzo (Suite intertonal)
A. Dvořák: Concert per a violoncel, op. 104
R. Strauss: Així parlà Zarathustra

Dissabte, 15.02.14 — 20.30 h
Sala de Concerts

Orquestra Simfònica del Gran Teatre
del Liceu
Anja Harteros, soprano
Josep Pons, director
J. Manén: Festivitat, op. A-49
R. Strauss: Lieder
G. Mahler: Lieder
R. Strauss: Till Eulenspiegel
R. Strauss: Mort i transfiguració

Dissabte, 26.03.14 — 20.30 h
Sala de Concerts

Orquestra Simfònica del Gran Teatre
del Liceu
Cristoforo Pestalozzi, violoncel
Paul Cortese, violí
Josep Pons, director
R. Gerhard: Les danses de Don Quixot
R. Strauss: Don Joan
R. Strauss: Don Quixot

