Diego Martin-Etxebarria

(Buia Reixach i Feixes, directora)

Director

El Cor va ser fundat l’any 2000 per Lluís Vilamajó, i des
de 2007, Buia Reixach i Feixes n’és la directora i Josep
Surinyac el pianista. Està integrat per joves de setze a
vint-i-cinc anys, la majoria de les quals es van iniciar als
cors infantils de l’entitat.
Ha treballat amb directors com X. Sans, J. Busto, T.
Grau, M. Valdivieso, P-Ll. Biosca, X. Puig i X. Pastrana;
i amb l’organista D. Malet, l’Orquestra Camera
Musicae i Vespres d’Arnadí.
Amb actuacions a Catalunya, Estat espanyol, Alemanya,
França i Eslovènia, ha participat en festivals i concursos
d’arreu. El 2005 va rebre el segon premi (modalitat cors
de noies) del Festival Internacional de Cantonigròs.
Ha enregistrat els CD Viatjant... (2004) i Germinans
(2011).
El 2016 va participar en el projecte Cor Simfònic
Femení de Catalunya, dins el Cicle Coral Orfeó
Català, amb Folk songs of the four seasons de R. Vaughan
Williams, amb l’Orquestra de l’Auditori Josep Carreras
i altres cors femenins, dirigits per X. Pastrana. També
aquest any, el Cor ha actuat sota la direcció de Marc
Minkowski en la interpretació d’El trencanous de
Txaikovski en el cicle Palau 100.
El Cor de Noies forma part de l’Escola Coral de l’Orfeó
Català, que rep el mecenatge de Fundación Banco
Santander.

Guanyar el Primer Premi del Concurs Internacional de
Tokio en 2015, que feia quinze anys que es declarava
desert, va brindar el jove director Diego MartínEtxebarria (Bilbao, 1979) la possibilitat d’entrar
definitivament en el restringit circuit internacional de
la música simfònica. Des d’aleshores, malgrat resideix
a Berlin, no para de viatjar. Es el destí dels directors
freelance, una circumstància que no sembla inquietarli sinó que, pel contrari, li està oferint l’oportunitat
de treballar amb formacions musicals de tot el mon i
debutar en alguns dels millors teatres.

Orquestra Simfònica del Vallès
(OSV)
Va néixer el 1987 en el si de l’Associació d’Amics de
l’Òpera de Sabadell i molt aviat s’estructurà com una
societat anònima laboral, en què els treballadors en són
alhora els propietaris. La seva activitat se centra a la
ciutat de Sabadell, amb una temporada pròpia i com a
orquestra del circuit Òpera a Catalunya, i al Palau de la
Música Catalana, amb el cicle de concerts Simfònics al
Palau. N’han estat directors titulars A. Argudo, J. Mora,
S. Brotons, E. Colomer, D. Giménez Carreras i Rubén
Gimeno. A partir de setembre del 2017, serà el director
titular James Ross. Ha rebut el Premi Nacional de
Música 1992, atorgat per la Generalitat de Catalunya, i
la Medalla d’Honor 2012 de la ciutat de Sabadell.

DISSABTE, 21 DE GENER DE 2017 – 19.00 h

Simfònics al Palau Sala de Concerts

Fotografia portada: Pig-Studio (www.pig-studio.com). Dipòsit legal: B 1188-2017

Cor de Noies de l’Orfeó Català

Els planetes
i Star Trek

Troba’ns a:
www.palaumusica.cat
www.orfeocatala.cat
www.osvalles.com

Comparteix la teva experiència del concert a
Twitter: #PlanetesHolst_osv a @osvalles.
Trobaràs més informació sobre les obres, els
compositors i els intèrprets al web www.osvalles.
com, dins l’apartat Notícies, Impressions entre
bastidors.
Amb la col·laboració de:

Patrocinadors principals:

Concert en
col·laboració amb:

L’OSV forma
part del:

CASA PARRAMON
Luthier des de 1987

Patrocinadors:

Cor de Noies de l’Orfeó Català
(Buia Reixach i Feixes, directora)
Lydia Kavina, theremin
Diego Martin-Etxebarria, director
Orquestra Simfònica del Vallès

Programa
I

II

Jerry Goldsmith (1929–2004)
Star Trek: Through the years

Gustav Holst (1874-1934)
Els Planetes
1. Mars, el portador de la guerra
2. Venus, la portadora de la pau
3. Mercuri, el missatger alat
4. Júpiter, el portador de l’alegria
5. Saturn, el portador de la vellesa
6. Urà, el mag
7. Neptú, el místic

Howard Shore (1946)
Ed Wood, suite

Durada aproximada: 1 hora 45 minuts

Els autors i les obres

Naked lunch, Cosmopolis, A dangerous method o Promeses de l’est. Però també cal remarcar els projectes de
Martin Scorsese Hugo, Infiltrats, L’aviador i Gangs of New York, o llargmetratges com El silenci dels anyells,
el recent Spotlight i, per descomptat, Ed Wood.
Eva Muñoz, escriptora i periodista
Col·laboradora habitual de l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Font: www.osvalles.com/noticies
Pots llegir l’article complet i l'entrevista a Diego Martin-Etxebarria
a www.osvalles.com.

Lydia Kavina i el theremin, l’instrument que es
toca sense tocar-lo
La música es màgia, fins i tot de manera literal, però també es ciència. Posem per cas, la màgia d’un
instrument musical que es toca sense tocar-lo: el theremin; però aquesta màgia potser te truc: les ones
electromagnètiques.

Gustav Holst (Cheltenham, 1874 – Londres, 1934) és un dels compositors anglesos més apreciats del
segle XX, fill d’una família de músics que es remunta a tres generacions enrere. Malgrat demostrar la
seva precocitat projectant grans composicions amb dotze anys, el seu pare va intentar arrossegar-lo cap
a la interpretació de piano, acumulant ben aviat un bagatge musical inusualment nodrit. La seva obra
combina la tradició anglesa amb l’estètica canviant de l’escena clàssica internacional, en la qual tenien
una importància especial els compositors alemanys, austríacs i russos.

En un theremin el so es produeix quan alguna cosa vibra. Aquesta vibració es produeix pel corrent elèctric
que genera l'instrument mitjançant un complex sistema de vàlvules i bobines. Aquest corrent elèctric crea
un camp electromagnètic en el qual les mans del músic interfereixen en acostar-se a les seves antenes,
controlant les oscil·lacions del corrent i creant ones de so. El corrent que es produeix té una freqüència
que no capta l'oïda humana, així que aquest aparell també barreja dos corrents per canviar la freqüència i
fer-la audible. La música brolla de l'instrument sense que les mans del músic arribin a tocar-lo. El truc el
descobriràs avui, en directe, de les mans de la solista Lydia Kavina, deixebla de l’inventor de l’instrument,
el rus Leo Theremin, que convertirá els seus moviments davant la màquina en música.

Els planetes, op. 32, l’obra més coneguda de Holst, és una suite orquestral que consta de set poemes
simfònics dedicats respectivament a cada un dels planetes del Sistema Solar i a les deïtats que els donen
nom. Holst va escriure l’obra entre 1914 i 1916, mentre era director de música de l’escola femenina de
St. Paul. La seva primera interpretació pública va ser l’any 1918 i es va convertir en un èxit immediat.

Lydia Kavina

L’obra fa palès l’ampli bagatge d’un compositor que coneixia bé la tradició musical anglesa, però que
també estava familiaritzat amb les darreres tendències musicals de l’època. Holst aconsegueix sostenir
l’atenció de l’oient dibuixant la personalitat de cada planeta (moviment) amb un gran acoloriment i una
gran precisió, cadascun dels quals contrasta amb el següent. En aquesta obra no hi ha cap argument ni
cap forma dominant. Res, llevat de l’esperit i la riquesa de les melodies i les figures rítmiques emprades
per Holst, incloent-hi cançons populars angleses.
Jerry Goldsmith (Pasadena, 1929 – Beverly Hills, 2004) va ser un compositor innovador i prolífic de
bandes sonores per a cinema i televisió. Les seves partitures inclouen èxits com El planeta dels simis,
Chinatown, Instint bàsic o L.A. Confidential. Moltes de les seves bandes sonores han esdevingut clàssics
i posen de manifest el seu eclecticisme: dels metalls militars de Patton a la grandiositat de la música de
Star Trek, passant per la sentimentalitat del tema principal de la sèrie The Waltons.
De formació clàssica, Goldsmith no tenia un únic estil reconeixible. Va fer servir cants llatins al film La
profecia, guanyador d’un Oscar. Tampoc no va dubtar a utilitzar una gran varietat de sons electrònics,
però molts dels efectes més sorprenents els va aconseguir amb l’ús avantguardista d’una orquestra
convencional. En El planeta dels simis, per exemple, va fer servir trompes bufades sense les embocadures.
També va destacar pel fet de ser molt selectiu a l’hora de decidir on calia posar la música al llarg del film,
i va apostar per l’absència de música molt més que no pas altres compositors.
Howard Shore (Toronto, 1946) és un dels principals compositors actuals de música per a orquestra i
bandes sonores. La interpretació musical de l’imaginatiu món de J.R.R. Tolkien a El senyor dels anells i
El hòbbit: Un viatge inesperat ha captivat durant anys públics de diverses generacions i és una de les seves
composicions més aclamades, guanyadora de tres Oscars, quatre Grammys i dos Globus d’Or, entre
altres premis.
Entre les partitures més conegudes d’aquest prolífic compositor hi ha el tema musical del programa
televisiu Saturday night live i la seva llarga col·laboració amb el director de cinema canadenc David
Cronenberg, per a qui ha escrit la partitura de la majoria dels seus films, incloent-hi La mosca, Crash,

Theremin

Deixeble de Leo Theremin, debuta a Barcelona per primera vegada de la mà de l'OSV
Nascuda a Moscou, va començar a estudiar theremin, l'instrument electrònic rus més popular del món,
sota la direcció del mateix Leo Theremin, que el va inventar el 1919 i que s'executa sense arribar a tocarlo. Això va marcar l'inici d'una carrera musical que l'ha portat a participar en més d'un miler de concerts
i obres de teatre, ràdio i televisió a tot el món. Ha actuat com a solista en auditoris tan prestigiosos com
el Gran Saló del Conservatori de Moscou, el Barbican de Londres, o el Palau de Bellevue a Berlin; i ha
sigut convidada pels festivals internacionals de música més importants. Amb l'Orquesta Filharmònica de
Londres, interpretà theremin a la banda sonora de Howard Shore per a Ed Wood (Tim Burton, 1994),
així com per a la d'eXistenZ (David Cronenberg, 1999) i The Machinist (Brad Anderson, 2004). Kavina
també composa música per a theremin i ha impartit classes a Europa, Rússia i els Estats Units. És també
una activa promotora de la música experimental per a aquest instrument, en col·laboració amb Barbara
Buchholz i la Kamerensemble Neue Musik Berlin.

Dissabte, 4 de FEBRER de 2017 — 19.00 h

Simfònics al Palau — Sala de Concerts

El piano de Fazil Say
F. Say: Silence of Anatolia
W. A. Mozart: Concert per a piano núm. 23, KV 488
F. Liszt: Rapsòdia hongaresa núm. 2, S. 244/2
F. Liszt: Els preludis, S 97
Fazil Say, piano
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès

