Dijous, 6 d’octubre de 2016 – 19.30 h
El Primer Palau Sala de Concerts

Bernat Català, piano
Nascut el 1993 a Molins de Rei, s’ha format com a pianista al Conservatori Municipal de Música
de Barcelona (CMMB), a l’Escola Superior de Música de Catalunya, a la Guildhall School of
Music and Drama i a la Royal Academy of Music de Londres. Entre els seus professors més
destacats figuren Maria Jesús Crespo, Denis Lossev, Peter Bithell i Diana Ketler.
Ha estat premiat en nombroses ocasions en concursos, tant nacionals com internacionals, en els
quals ha obtingut un total de dotze primers premis. Va guanyar, així mateix, el premi d’honor de
piano del CMMB i va finalitzar els estudis amb les màximes qualificacions.
Ha actuat com a solista en sales de concerts i cicles de música de gran prestigi de Catalunya,
Espanya, França, Anglaterra, Holanda, Itàlia i Rússia.
Du a terme una intensa activitat compositiva, manifestada en l’estrena de diverses obres per a piano,
una cantata per a coral infantil, cançons per a grups de música pop i músiques per a aplicacions i
videojocs.
Actualment viu i treballa a Londres, on combina l’ensenyament amb la composició i la vida
d’intèrpret.

Trio Arniches

Amb la col·laboració de:

Troba’ns a:

www.palaumusica.cat
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Nascut a les aules del Conservatorio Superior de Música de Aragón el 2013, els seus integrants
reben formació cambrística del pianista i professor Kennedy Moretti i del Cuarteto Quiroga.
El seu repertori abasta una àmplia varietat d’estils i èpoques, des del Classicisme del segle XVIII fins
a les darreres avantguardes del segle XX, a més de treballar la música actual amb joves compositors
espanyols.
Ha actuat en diverses sales de concerts de la Península, com la Sala Luis Galve de l’Auditorio
de Zaragoza, la Sala CAI-Luzán o la Fundación March a Madrid. En la seva agenda figura el debut
a l’Auditorio Nacional de Música de Madrid el novembre vinent.
Els seus integrants duen a terme una important activitat orquestral i cambrística en formacions
com la Gustav Mahler Jugendorchester, The World Orchestra, Orquestra del Festival SchleswigHolstein o la Joven Orquesta Nacional de España, i actualment compaginen els estudis de postgrau
amb concerts en diferents sales europees.

Proper concert:
Dijous, 13 D’OCTUBRE DE 2016 — 19.30 h

El Primer Palau — Sala de Concerts

Joaquín Arrabal, contrabaix
Astrid Steinschaden, piano
P. Valls: Suite andaluza
F. Schubert: Sonata Arpeggione, D. 821
G. Bottesini: Capriccio di bravura

Bernat Català, piano
Trio Arniches
Amb el patrocini de:

Daahoud Salim, piano

L. van Beethoven: Sonata en La major, op. 101
E. Schulhoff: Suite per a la mà esquerra
M. de Falla: Fantasia Baetica

Programa
I

40’

Bernat Català, piano
B. Català: Omaggio
C. Franck: Preludi, coral i fuga
S. Brotons: primer dels Tres nocturns “alla Chopin”
F. Chopin: Scherzo núm. 2
I. Albéniz: El Albaicín i Corpus Christi en Sevilla
II

40’

Trio Arniches
(Jorge Ripoll Ivorra, clarinet; Paula Romero Rodrigo, viola;
Carlos Sanchis Aguirre, piano)
W. A. Mozart: Kegelstatt trio, KV 498
A. García Planells: Deep web (estrena, encàrrec de la formació)
G. Kurtág: Hommage à R. Schumann, op. 15d

Comentari
Primera part
Omaggio, de l’inquiet pianista Bernat Català (l’obra que inicia el programa d’avui, composta
l’estiu del 2015) vol ser un tribut a la figura de Richard Wagner, lliurement inspirat en el preludi
de l’òpera Tristany i Isolda, que forma part de les preferències musicals del compositor.
Alfred Cortot considerava el Preludi, coral i fuga de César Franck com una de les deu obres
mestres més grans de la literatura pianística. Estrenada el 1895, va ampliar la disposició
tradicional d’un preludi seguit de la seva fuga amb l’addició d’un coral central, l’esperit melòdic
del qual plana per tota l’obra i representa, en paraules del mateix Cortot, “un cop de geni que
humanitza i entendreix una fórmula naturalment austera i, sense treure-li res de la seva dignitat innata,
li confereix aquell poder emotiu, aquella vibració latent del sentiment gràcies a la qual l’obra de Franck
exerceix sobre nosaltres el seu patètic i irresistible ascendent”. Malgrat la influència wagneriana dels
cromatismes i de la concepció formal del darrer Beethoven i de Liszt (forma cíclica), el Preludi,
coral i fuga mostra un llenguatge harmònic i formal essencialment personals.
Salvador Brotons, un músic prolífic i versàtil, només ha compost una desena d’obres per a
piano sol, de gran rellevància tècnica i maduresa musical. Els Tres Nocturns alla Chopin, op. 116,
daten del 2010 i recreen la forma i la textura del compositor polonès tot oferint una personal
visió del segle xix des del segle xxi.
El programa continua amb l’Scherzo en Si bemoll menor, op. 31, el més conegut dels quatre scherzi
chopinians, escrit el 1837. Schumann el considerava una peça extremament captivadora, el
caràcter apassionat de la qual evocava un poema de Lord Byron, amb la seva barreja d’amor i
de menyspreu. Els tresets del principi recorden una pregunta insistent, a la qual responen els
acords enèrgics dels compassos següents.

Nascut a Camprodon, la condició de pianista fou essencial en la vida i l’obra d’Isaac
Albéniz, que precisament oferí el primer recital a Barcelona als quatre anys. Amb les dotze
“impressions” d’Iberia (1905-1909), repartides en quatre quaderns, va crear una obra
mestra de referència que apunta cap al futur, tant pel llenguatge pianístic com pel contingut
musical. Totes les pàgines respiren un folklore no pas literal, sinó inventat, i no obstant això
profundament autèntic. El Corpus Christi en Sevilla (del primer quadern) és una successió
d’imatges sonores que evoquen la cerimònia d’aquesta festivitat amb la seva processó i els seus
càntics, desenvolupades en una forma molt àmplia de sonata. En contrast, El Albaicín que el
precedeix (del tercer quadern), al·lusiu al barri gitano granadí del mateix nom, pel seu ambient
nocturn i febrós és una de les pàgines més misteriosament belles dels dos darrers quaderns.

Segona part 					
El sobrenom de “Kegelstatt Trio” o “Trio de les Bitlles” (KV. 498, en Mi bemoll major),
suggereix que Mozart l’hauria escrit mentre participava en una partida de bitlles, un títol
que, com bé s’ha demostrat, era fals. Aquest trio, però, té l’atractiu de la seva original plantilla
instrumental (clarinet, viola i piano) i d’una immaculada puresa clàssica. Escrit les setmanes
següents a l’estrena a Viena de Les noces de Fígaro (primer de maig de 1786), es tracta d’un
deliciós divertimento, que oferí al clarinetista Anton Stadler, també dedicatari d’un transcendent
Quintet i d’un Concert per part del compositor de Salzburg.
El concert d’avui té una particular solemnitat amb l’estrena absoluta de Deep web d’Adrián
García Planells, obra encàrrec del Trio Arniches, amb el qual també ha col·laborat sovint amb
uns resultats excel·lents. Adrián García (València, 1990) està cursant a l’ESMUC un Màster
de Composició per a Bandes Sonores i Mitjans Audiovisuals, alhora que estudia composició al
Conservatori d’Aragó (CSMA), a Saragossa. També ha estat alumne d’A. Charles, J. L. Sánchez
Verdú, S. Sciarrino, F. Panisello, S. Gubaidulina, M. Sotelo o T. Murail, entre d’altres.
Malgrat que té un catàleg individual extens, també ha estat seleccionat per a activitats
artístiques de creació col·lectiva, com l’òpera de cambra Resucita Loto (2013) o la composició
de La noche oscura (2015), encarregada pel Grupo Enigma. Participa activament en els grans
concerts del CSMA com a compositor i director.
György Kurtág és un dels músics importants de la generació postbartókiana hongaresa. Format
a l’Acadèmia Liszt de Budapest, de la qual va ser professor, ja no pogué treballar amb Bartók,
que morí exiliat a Nova York el 1945. També estudià a París amb Olivier Messiaen i Darius
Milhaud, entre d’altres. Compositor resident de la Filharmònica de Berlín (1993-1995),
s’entusiasmà amb la música de Ligeti i Stockhausen i va rebre el suport de Pierre Boulez. El seu
estil de maduresa és extremament concentrat i profund, alhora que minuciosament construït.
Hommage a Robert Schumann, op. 15d és una de les obres més divulgades de l’autor, formada
per cinc fragments quasi epigramàtics d’un minut de durada i un moviment conclusiu més
extens. Tots contenen referències més o menys explícites a Schumann (el director d’orquestra
Kreisler que podem intuir en E. T. A. Hoffmann i en la Kreisleriana, op. 16; els personatges del
Carnaval en què el Schumann escriptor es desdoblava –el somniador i contemplatiu Eusebius,
l’impetuós Florestan i el conciliador Mestre Raro, que en la peça conclusiva es retroba amb
Guillaume de Machaut, mitjançant una tècnica de baix obstinat que en recorda les estructures
rítmiques).

Lluís Millet i Loras, musicòleg

