Informatius de Catalunya Ràdio
Octubre de 2016
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/el-primer-palau-4concerts-per-impulsar-joves-talents/audio/935530/

Kavakos i Pace amb Beethoven: la integral per a violí i piano (I) | Revista Musical Catalana

Inici

Contacte

Actualitat

Publicitat

Sobre la RMC

Sumari Revista

Crítica

Subscripcions

Punts de venda

Internacional

Webs recomanades

Publicacions

Pàgina 1 de 2

Revista

Concursos i Premis

Opinió

Crítica

Kavakos i Pace amb Beethoven: la integral per a violí i
piano (I)
Redacció

11 octubre, 2016

0 comments

Facebook

…

M'ha agradat

Comparteix

గ

A tu i a un amic més us agrada

Revista Musical Catalana
El violinista grec Leonidas Kavakos i el pianista italià Enrico Pace, duo d’excepció per a interpretar la integral de les sonates per a violí i piano de Ludwig van Beethoven al Palau de la Música Catalana. Foto: Antoni Bofill.
PALAU CAMBRA. Obres de Beethoven. Leonidas Kavakos, violí. Enrico Pace, piano. PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. 4 D’OCTUBRE DE 2016.
Per Jacobo Zabalo.
Leonidas Kavakos és un músic poc comú per la seva aparença continguda, el hieratisme del seu posat i una mirada im-
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El dijous 6 d'octubre va arrencar la
21a edició del cicle El Primer Palau
amb el pianista Bernat Català i el Trio
Arniches. Dijous 13 d'octubre segueix
el cicle amb l'actuació del
contrabaixista Joaquín Arrabal i el
pianista Daahoud Salim. Podeu llegir
la crítica del primer concert a càrrec
de Josep Barcons en aquest enllaç.

pertorbable, que sembla fixada en un món a part. La total absència d’afectació en la seva forma de mostrar-se i tocar contrasta de manera flagrant amb la música que extreu de l’Stradivarius, música d’una expressivitat no gens freqüent. I és
que, com demostrà en les seves anteriors visites al Palau de la Música en tant que solista (i fins i tot com a director d’orquestra al capdavant de la Camerata Salzburg), la serietat innegociable que exhibeix es torna tremendament eloqüent
quan se centra en la interpretació musical.
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El projecte consistent a interpretar la integral de Sonates per a violí i piano de Ludwig van Beethoven conegué en la seva
primera edició una lectura magistral (aquesta temporada se’n donarà la segona, i la temporada que ve la tercera i última),
una lectura que el públic va saber reconèixer al llarg del concert i, per descomptat, a l’acabament. Acompanyat pel pianista Enrico Pace, amb qui ha gravat aquestes mateixes obres, Kavakos va optar per programar d’inici la Sonata per a violí i
piano núm. 6, en La major, op. 30 núm. 1. Una peça atacada amb precisió però d’aires introductoris. No pertany a la primera tanda de sonates per als instruments esmentats, i a excepció de les discretes dissonàncies del primer moviment, no
s’hi aprecia l’atreviment d’altres creacions beethovenianes. L’“Adagio molto espressivo”, marcació temporal que repeteix
amb variacions Beethoven, presenta una melodia llanguida que el violí de Kavakos declamà sense pal·liatius, essent
apuntalat per Enrico Pace amb diligència encomiable. El joc d’intercanvis, més dialogant en la seva dimensió inter pares,
tingué lloc en l’“Allegretto con variazioni” de tancament. Encara en la primera part, els intèrprets van oferir una lectura brillant de la Sonata núm. 3, en Mi bemoll major, op. 12 núm. 3; aquesta sí, pertanyent a la primera sèrie de composicions
per a violí i piano de Beethoven, refulgeix en intensitat i atreviment, des de l’incisiu “Allegro amb spirito” al “Rondó” de tancament, un moviment de reminiscències mozartianes, en què la serietat del joc se celebra sense pudor.
La segona part del recital va oferir de
manera especular dues sonates inversament agermanades amb les escoltades abans. Primerament el públic va poder apreciar la Sonata en La major, op.
12 núm. 2, una peça menys expansiva
que la subsegüent al catàleg (escoltada
just abans de la pausa), però que tot i
això incorpora certs passatges de gran
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interès, com ara l’el·lipsi que l’“Allegro”
inicial promou puntualment, per a sorpresa de l’oient. Mitjançant aquest recurs Beethoven eleva la cota de l’expressivitat, que els intèrprets reunits al
Palau –experts en aquestes arts– van
decantar amb molta sensibilitat. Tot i
això, la sonata de joventut a penes
mostra indicis del que arribarà a ser el
geni de Bonn, molt més compromès i
exposat –ja de manera explícita, no merament insinuada– en la Sonata per a
violí i piano núm. 7, en Do menor, op.
30 núm. 2. A diferència de la seva antecedent dins de la mateixa sèrie (amb la
qual es va obrir el concert en aquesta
ocasió), aquesta és una peça que s’afir-
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ven més apassionat i desconcertant.
El violinista grec Leonidas Kavakos amb el seu Stradivari. Foto: Antoni Bofill.
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El dijous 6 d'octubre va arrencar la
21a edició del cicle El Primer Palau
amb el pianista Bernat Català i el Trio
Arniches. Dijous 13 d'octubre segueix
el cicle amb l'actuació del
contrabaixista Joaquín Arrabal i el
pianista Daahoud Salim. Podeu llegir
la crítica del primer concert a càrrec
de Josep Barcons en aquest enllaç.

ఘ

CICLE EL PRIMER PALAU. Bernat Català (piano). Trio Arniches. Obres de Català, Franck, Brotons, Chopin, Albéniz,
Mozart, García Planells i Kurtág. PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. 6 D’OCTUBRE DE 2016.
Per Josep Barcons
L’edició del cicle El Primer Palau d’enguany presenta quatre concerts amb propostes ben diferents i contrastants: dos pianistes, un trio (clarinet, viola i piano), un contrabaixista, un percussionista, una arpista, un clavicembalista i un quartet de
saxos. Cadascun tindrà uns 40 minuts per estrenar-se com a intèrpret damunt l’escenari modernista (vegeu aquí la proposta de programa de cada un d’ells). Una fita que, de ben segur, serà inoblidable en les seves carreres.
Bernat Català
En el cas del primer concert, el pianista Bernat Català s’hi va estrenar no sols com a intèrpret, sinó també com a compositor. Lluny de ser un gest pretensiós, el fet que Català encetés la seva actuació amb una obra pròpia, solvent i acurada,
servia almenys per a un doble objectiu. D’una banda, el postromanticisme ben destil·lat (sense sucres afegits, diríem) a
partir de les notes del Tristany wagnerià (el títol, Omaggio, no deixa dubtes de la seva subsidiarietat) servia per copsar la
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completa formació (domini harmònic inclòs) d’aquest jove pianista i compositor fincat a Londres. I de l’altra, la seva obra
era tota una declaració d’intencions estètiques, preludiant com preludiava un concert amb un repertori manifestament romàntic.
En l’Omaggio, Català s’hi va mostrar segur, amb la seguretat de qui parla amb veu pròpia, desplegant unes harmonies i
uns girs que –tot i ser hereus de Wagner– desprenien aromes debussynianes i skriabinianes. Sentir-lo en una obra pròpia
va permetre veure que la seva manera d’escriure, delicada i minuciosa, es correspon amb el seu pianisme subtil, pulcre i
sense excessos.
Potser per això, una obra excessiva com el Preludi, coral i fuga de César Franck (un dels deu grans monuments pianístics
de tots els temps, tal com ens recordava Lluís Millet en les notes del programa rememorant el gran Alfred Cortot); potser
per això, dèiem, el Preludi, coral i fuga de Franck va tenir un resultat no excessivament esplèndid. Tot i la correcció innegable de la versió i la netedat de plantejament, al Franck de Català vam trobar a faltar un xic de profunditat i una major
paleta dinàmica i expressiva.
Acte seguit, la subtilesa del primer dels Tres nocturns “alla Chopin” de Salvador Brotons (present entre el públic) va servir
perquè Bernat Català mostrés el seu refinament i sensibilitat, empatitzant al màxim amb aquesta pàgina selecta i profun-
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dament evocadora del compositor barceloní, enguany convidat al Palau.
El dijous 6 d'octubre va arrencar la 21a edició del cicle El

Després d’un nocturn alla Chopin, un veritable Chopin: el del Segon Scherzo, que va ser indubtablement el punt àlgid del
recital i de la vetllada completa. Un Chopin apol·lini, solar, brillant, desafectat, en el qual Català va demostrar tenir una
veu pròpia summament convincent i persuasiva. Una persuasió que exerceix des de la finor i la delicadesa, gairebé en
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la precisa superposició de nota sobre nota, talment fossin pedra sobre pedra del barri granadí) al Corpus Christi en Sevilla, no gens dolorós ni sentimental. Tant en l’un com en l’altre fragment d’Iberia, Català va aportar-hi una dimensió fresca,
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ferències de nivell instrumental que minven la qualitat i la credibilitat final del
grup. A l’expressivitat i amplitud de recursos de Carlos Sanchis al teclat, s’hi
sumava l’expansivitat interpretativa i l’acurat treball
sonor de Jorge Ripoll amb
el clarinet; però a l’hora de
definir un mateix plantejament sonor amb la viola de
Paula Romero, aquesta es quedava enrere respecte dels seus companys amb un so nasal i poc projectat (qui sap si fruit
de l’imponent marc del debut o de la inestabilitat climàtica del dia).
El Mozart del Kegelstatt trio va ser correcte, dins l’estil, amb profusió de matisos pianístics, amb volada i delicadesa del
clarinet i amb un so lleument esmorteït i poc expressiu de la viola.
Amb bon criteri, el trio va estrenar l’obra Deep web, encarregada al compositor company de generació Adrián García Planells. Tal com es va encarregar de fer el mític Trio Verdehr amb una formació similar (violí –en comptes de viola–, clarinet
i piano), és molt lloable que uns intèrprets com els del Trio Arniches estiguin disposats a encarregar una obra i a presentar-la en el seu debut al Palau. La peça del valencià Adrián García Planells és menys demandant per a la viola que per
als altres dos instruments, i potser va ser per això –i per l’efectivitat mateixa de la peça– que el trio va assolir el seu punt
àlgid en aquest moment del concert. Amb un llenguatge híbrid, l’obra de García Planells va permetre als Arniches virar
cap a uns territoris més arravatats i extravertits que els del Mozart. Els fragments més lírics (escrits en un llenguatge plà-
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cidament tonal) dialogaven ara sí ara també amb l’agressivitat dels sobreaguts del clarinet i la percussió de les cordes
greus del piano, sense oblidar un toc scherzando i un notable aire tanguístic.
Al final, amb la presència ominosa d’un bombo al costat del clarinetista, els Arniches van acabar la seva actuació amb
l’Hommage a R. Schumann de Kurtág. Si bé hi va haver moments interessants (sobretot els més àgils i juganers), els
membres del trio no van mantenir del tot la tensió (tasca ben complexa, d’altra banda) en els passatges encalmats de
més transparència i simplicitat. El cop final al bombo requerit per Kurtág va posar, això sí, el punt final a un concert amb
una assistència de públic més que notable i un resultat artístic rellevant.
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