Yuri Temirkànov

Orquestra Filharmònica de Sant Petersburg

Màrius Sampere,
“La nostra mort”, Subllum (2000)
“La nostra mort
hauria d’arribar
d’aquesta manera:
llegir i, de sobte, continuar llegint
un altre llibre més savi
(i no ofegar-nos
amb un tub a la gola),
caminar i, de sobte, continuar caminant
per un altre camí més clar
(i no suar a les fosques
amb un rèptil a la cintura),
dormir i, de sobte, continuar dormint
un altre son més dolç
(i no despertar-nos perquè el cor aprengui
la lliçó d’aturar-se).
Però la Mort no en sap.”

Programa
Palau 100
Dijous, 09.05.19 – 20 h
Sala de Concerts

Behzod Abduraimov, piano
Orquestra Filharmònica de Sant Petersburg
Yuri Temirkànov, director

I Part
Piotr Ílitx Txaikovski (1840-1893)
Concert per a piano núm. 1, en Si bemoll menor, op. 23						
1. Allegro non troppo e molto maestroso, Allegro con brio
2. Andantino semplice, puestissimo, tempo I
3. Allegro con fuoco

35’

II Part
Piotr Ílitx Txaikovski
Simfonia núm. 5, en Mi menor, op. 64							
1. Andante - Allegro con anima
2. Andante cantabile, con alcuna licenza
3. Valse: Allegro moderato
4. Finale: Andante maestoso, Allegro vivo

48’

Comentari

d’octubre de 1875, dirigida per Benjamin Johnson
Lang. L’estrena a Rússia va tenir lloc el novembre
següent a Sant Petersburg i vint dies després es va
presentar a Moscou, curiosament sota la batuta del
mateix home que l’havia refusat mesos abans, Nikolai
Rubinstein. Per la seva banda, Txaikovski també
reconsiderà la seva posició i acabà sotmetent la peça a
dues revisions, el 1879 i el 1888.

Entre l’una i l’altra hi ha una
distància de catorze anys, en el
decurs dels quals es produirà
la transformació d’un encara
jove músic a un compositor de
prestigi internacional creixent,
però també un viatge vital ple
de dubtes i dolors soterrats.

La seva va ser una personalitat complexa i turmentada que transità per
la vida sobre el fil prim d’una sensibilitat exacerbada. I aquesta condició
es va veure reflectida en una música de riquesa melòdica inesgotable,
orquestracions opulentes i ritme fascinant; una música que sintetitza, com
poques, la tradició russa i l’occidental i dins la qual batega, inconfusible, una
fonda càrrega emocional i poètica.
Íntegrament dedicat al gran romàntic rus Piotr Ílitx
Txaikovski (Vótkinsk, 7 de maig de 1840-Sant
Petersburg, 6 de novembre de 1893), el concert d’avui
ens porta dues de les seves obres més conegudes i
estimades: el Concert per a piano núm. 1, en Si bemoll
major, op. 23 i la Simfonia núm. 5, en Mi menor, op. 64.
Entre l’una i l’altra hi ha una distància de catorze anys,
en el decurs dels quals es produirà la transformació
d’un encara jove músic a un compositor de prestigi
internacional creixent, però també un viatge vital ple
de dubtes i dolors soterrats.
Txaikovski tenia 34 anys quan es va apropar per
primera vegada al gènere concertant i el resultat va ser
una partitura que ens ofereix un dels diàlegs, veritable
tour de force, més aconseguits entre solista i orquestra,
tot i haver estat objecte, sense que encara s’hagués
estrenat, d’un dels rebuigs més famosos de la història
de la música.

El Concert va ser escrit entre els mesos de
novembre i desembre del 1874 i abans de fer-ne
l’orquestració Txaikovski va voler ensenyar-lo al seu
mentor, el pianista i director del Conservatori de
Moscou Nikolai Rubinstein, tot esperant que aquests
acceptés estrenar-lo en el marc dels concerts de la
Societat Musical Russa. Però la reacció de Rubinstein
va quedar molt lluny de les expectatives de l’autor.
En una carta a la seva mecenes, Nadejda von Meck,
Txaikovski deixaria constància de l’incident: “Va
resultar que el meu Concert no valia res, que era intocable,
que els seus temes eren grollers i tan barroers que ni tan sols
era possible corregir-los. Com a composició tot era pèssim
i ordinari”. Dolgut, Txaikovski va publicar el Concert
sense canvis i va remetre la partitura al pianista i
director Hans von Bülow. Al contrari de Rubinstein,
l’alemany va trobar originalitat i noblesa en les idees
musicals del jove rus i estrenà l’obra a Boston, el 25

Amb l’estructura clàssica de tres moviments i
un marcat caràcter simfònic, aquest Concert uneix
una escriptura pianística fortament exigent amb una
orquestració brillant i acolorida. El llarguíssim primer
moviment, gairebé de la mateixa extensió que els dos
següents, s’obre amb una introducció grandiosa, una
melodia de seguida identificable, que constitueix un
dels passatges més inspirats del compositor i que
misteriosament desapareix i no torna a repetir-se en
tota l’obra. Després d’uns instants de calma, entra la
segona part, amb tres temes contrastants –el primer
inspirat per una cançó popular ucraïnesa– i un
dramatisme creixent entre solista i orquestra. Després
d’un segon moviment més serè i calmat, amb una
vertiginosa secció central en prestissimo, on l’autor cita
una cançó de cabaret francesa, Il fau s’amuser, dancer
et rire, arriba el tercer moviment, de gran virtuosisme
i espectacularitat, en què retrobem les citacions
folklòriques que ens retornen a l’esperit del primer
moviment. La coda final imprimeix un aire triomfal
a la partitura.
Una dècada després, la primavera del 1888,
després d’una important gira europea, Txaikovski
se n’anà a viure al camp, als afores de Moscou. En
aquell ambient relaxat abordà una nova simfonia, que
malgrat els dubtes sobre la seva capacitat creadora,
va enllestir ràpidament. El març en començava els
primers esbossos, el 26 d’agost la donava per acabada
i el novembre en dirigia personalment l’estrena a Sant
Petersburg.
Igual que a la Quarta, escrita el 1877, i a la Sisena,
que arribarà el 1893, en aquesta Cinquena Simfonia

Txaikovski aboca tot el seu turmentat món interior,
amb el tema de l’ineluctable poder del destí com a
leitmotiv. Però si la Quarta havia estat, explícitament,
una simfonia de triomf sobre aquest destí, el significat
últim d’aquesta nova partitura no és tan evident. En
anotacions al seu quadern de treball, Txaikovski parla
d’una “resignació total” en el primer moviment i, en el
segon, de “dubtes, lamentacions i retrets a XXX (sic)” –
referència més que probable a la seva homosexualitat–,
abans de concloure amb un interrogant: “¿Haig de
trobar refugi en la fe?”
La resposta, no desvelada, es va desenvolupant
al llarg dels quatre moviments d’aquesta grandiosa
Simfonia, que s’obre amb el clarinet enunciant
l’ombrívol i feixuc tema del destí que, sota diferents
transformacions, apareixerà de forma cíclica al llarg
de tota la peça. El segon moviment és una música
recollida, que conté un dels solos de trompa més
magnífics que s’han escrit mai, una dolça i nostàlgica
melodia. El clarinet obre un raig de llum enmig de
la foscor, però la fanfara de les trompetes proclama
el retorn de les ombres. El tema cíclic reapareixerà
en els darrers compassos del moviment següent i,
completament transformat, cap al final de l’obra,
deixant entreveure, de forma gens concloent, però, un
efímer triomf de la fe.
El compositor mor ir ia exactament cinc
anys després de l’estrena d’aquesta partitura en
circumstàncies que avui ja no s’atribueixen al còlera,
sinó a un possible suïcidi induït en desvelar-se la seva
relació amorosa amb un jove noble rus.

Ana María Dávila
Periodista musical

Aquell any…
1875

1888

Música
Té lloc a la ciutat de Boston, als Estats Units,
l’estrena del Concert per a piano i orquestra núm. 1
de Txaikovski, que esdevindrà una de les obres més
conegudes del compositor. El solista és el pianista
Hans von Bülow, dedicatari de l’obra, acompanyat
d’una orquestra dirigida per Benjamin Johnson Lang.

Música
Piotr Ílitx Txaikovski dirigeix l’estrena de la seva
Simfonia núm. 5, escrita el mateix any, al Teatre
Mariïnski de Sant Petersburg. L’obra està dedicada
a Theodor Avé-Lallemant, un músic i professor
alemany que havia conegut mesos abans a la ciutat
d’Hamburg.

Història
El gener del 1875 Alfons XII arriba a Espanya
per ser proclamat rei. Durant el seu regnat, que
s’allargarà deu anys, fins a la seva mort, posarà fi a
la tercera de les guerres carlines, promulgarà una
nova constitució (1876) i aconseguirà que cessi
momentàniament la insurrecció de Cuba.

Història
Entre els mesos de maig i desembre se celebra
l’Exposició Universal de Barcelona. L’esdeveniment
transforma la ciutat i obre les portes de la modernitat
als barcelonins i als catalans. El Parc de la Ciutadella,
l’Arc de Triomf o el monument a Colom són fruits
d’aquesta mostra.

Art
S’inaugura l’Opéra de París, edifici d’estil neobarroc
dissenyat per l’arquitecte francès Charles Garnier
per encàrrec de Napoleó III, en un concurs al qual
s’arriben a presentar 170 projectes. També coneguda
amb els noms de Palau Garnier o Opéra Garnier, és
una de les icones de la capital parisenca.

Art
L’artista neerlandès Vincent van Gogh pinta la Casa
Groga, a Arles. El pintor havia instal·lat aquell mateix
any el seu estudi en aquesta localitat de la Provença.
El quadre és un oli on s’observa l’entorn exterior
de l’edifici i actualment es pot veure al Museu Van
Gogh d’Amsterdam.

Cultura
Mor als setanta anys, a la ciutat de Copenhaguen,
l’escriptor Hans Christian Andersen. Tot i que va
publicar poesia, novel·les i obres teatrals, Andersen
és recordat sobretot pels contes infantils, gràcies a
títols com L’aneguet lleig, El soldadet de plom, El vestit
nou de l’emperador o La sireneta, entre d’altres.

Cultura
Neix a Molins de Rei l’actriu i directora teatral
Margarida Xirgu. Nom de referència del teatre del
segle XX, actuarà sovint per Espanya i Amèrica
estrenant obres d’autors com ara García Lorca, de
qui fou gran amiga. Després de la Guerra Civil es va
veure obligada a exiliar-se a Amèrica, on moriria.

Ciència
Neix a la localitat de Kesswill, a Suïssa, Carl Jung,
metge, psiquiatre i psicòleg, un dels noms de
referència de la psicologia del segle XX. Va ser el
creador de la psicologia analítica (també anomenada
psicologia profunda), una disciplina basada en
l’existència d’un inconscient col·lectiu en la ment de
cada individu.

Ciència
Es funda a la ciutat de Washington, als Estats
Units, la National Geographic Society: trenta-tres
estudiosos d’àmbits diversos creen una entitat que
té com a objectiu principal augmentar i difondre
el coneixement de la geografia. El mateix any
comencen a publicar la seva pròpia revista, «The
National Geographic Magazine».

Pere-Andreu Jariod, divulgador

Biografies

Behzod Abduraimov, piano
Nascut el 1990 a Tashkent (Uzbekistan), va començar
a tocar el piano als cinc anys com a alumne de Tamara
Popovich a l’Uspensky State Central Lyceum de
Tashkent. El 2009 va guanyar el primer premi del
Concurs Internacional de Piano de Londres. És antic
alumne del Centre Internacional de Música (ICM)
de la Park University, on va estudiar amb Stanislav
Ioudenitch, i ara hi és artista resident.
Les seves interpretacions combinen una profunda
musicalitat amb una tècnica fenomenal i una delicadesa
corprenedora. Treballa amb les principals orquestres
d’arreu: Filharmònica de Los Angeles, London
Symphony Orchestra, Orquestra Simfònica de l’NHK i
Münchner Philharmoniker, i prestigiosos directors, com
V. Gergiev, V. Ashkenazy, M. Honeck, L. Viotti, V.
Petrenko, J. Gaffigan, J. Hrůša i V. Jurowski. Els seus
pròxims compromisos europeus inclouen l’Orchestre de
París, Leipzig Gewandhaus, Luzerner Sinfonieorchester
–en gira al Festival Internacional de Tongyeong, sota
la direcció de M. Sanderling–, English Chamber
Orchestra i Orquestra Filharmònica de Sant Petersburg.
Es presentarà en recital a la Kölner Philharmonie i
Festspielhaus Baden-Baden, i tornarà als festivals de
Verbier i Rheingau. Recentment ha col·laborat amb
la Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia
Orchestra, BBC Symphony, hr-Sinfonieorchester,
BBC Scottish Symphony i Orquestra Filharmònica
d’Oslo. El maig del 2018 va ser artista resident al
Festival Zaubersee de Lucerna, amb sèrie de recitals
de cambra. També ha actuat als festivals d’estiu de
Lucerna i Kissinger.

Manté la seva col·laboració amb Truls Mørk
després de les exitoses gires de la temporada passada,
i els pròxims recitals inclouen Wigmore Hall i
Washington DC. Als Estats Units tornarà amb les
simfòniques de Pittsburgh i Seattle i en recital amb la
Chicago Symphony Orchestra i 92nd Street Y, entre
d’altres. El juliol del 2018 va tornar al Hollywood
Bowl amb una espectacular interpretació del Concert
per a piano núm. 2 de Rachmàninov, sota la direcció
de Gustavo Dudamel. També va debutar al Bravo!
Vail amb la Dallas Symphony Orchestra i va tornar al
Festival d’Aspen en format de recital i de concert. Altres
compromisos recents inclouen les simfòniques de San
Francisco, Atlanta, Houston i Mont-real i Minnesota
Orchestra, i ha actuat a l’Stern Auditorium del Carnegie
Hall en recitals i concerts.
En l’apartat discogràfic, el seu primer disc de
concerts (Decca Classics, 2014), amb el Concert per
a piano núm. 3 de Prokófiev i el Concert núm. 1 de
Txaikovski amb l’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI, sota la direcció de Juraj Valčuha. El seu
impressionant debut als BBC Proms amb la Münchner
Philharmoniker, sota Gergiev (juliol del 2016), es va
publicar en un DVD l’any 2018.

Orquestra Filharmònica de Sant Petersburg
Els seus inicis es remunten al segle XIX amb el tsar
Alexandre III, que va decretar la creació del Cor de
Música de la Cort, que més endavant es va transformar
en l’Orquestra de la Cort. Valorada per la premsa
estrangera entre l’elit mundial i l’orquestra més
històricament significativa de Rússia, tota una sèrie
de llegendaris directors occidentals hi han col·laborat:
B. Walter, F. Weingartner, H. Abendroth, O. Fried, E.
Kleiber, P. Monteux, i O. Klemperer, entre d’altres,
mentre que B. Horowitz i S. Prokófiev van actuar-hi
en solitari. Ha presentat sempre un extens repertori
modern, com el 1918 va ser l’estrena de la Simfonia
Clàssica de Prokófiev i el 1926 la Primera Simfonia
de Xostakóvitx; la música del segle XX té un paper
fonamental als seus programes.
L’època del director Mravinski va durar del 1938
al 1988: amb un treball meticulós, amb qui va fer
la primera gira el 1946, la primera d’una orquestra
simfònica russa, seguida de gires freqüents per tot
el món i amb actuacions als festivals europeus més
prestigiosos. Les últimes dues temporades ha ofert
concerts al Theatre du Champs Elysées de París (on
és l’única orquestra russa resident), Concertgebouw
d’Amsterdam, Carnegie Hall de Nova York, Musikverein
de Viena, Washington Kennedy Center, Teatro San
Carlo de Nàpols, filharmòniques de Berlín, Munic i
Hamburg, Royal Festival Hall de Londres, Teatro Real
de Madrid, així com a Israel, on la Simfonia Leningrad
de Xostakóvitx va sonar per primera vegada.

Yuri Temirkànov va començar a dirigir l’orquestra
el 1988; any rere any la tasca dels músics i de la
formació és objecte de crítiques excel·lents de la premsa.
El repertori de l’orquestra s’actualitza constantment
amb obres contemporànies, algunes interpretades per
primera vegada a Rússia: de compositors com ara Nono,
Borisova-Ollas, Dutilleux, Adams...
El repertori de la temporada 2018-19 va incloure
la Vuitena i la Tretzena Simfonia de Xostakóvitx; Ivan
el Terrible, la Tercera i Cinquena Simfonia de Prokófiev,
Concert per a orquestra de Bartók i de Lutosławski,
Concert per a dos pianos de Poulenc, Simfonia Holidays
de Charles Ives, Tres peces per a orquestra, op. 6 de Berg,
Concert per a violí núm. 4 de Schnittke, Suite Alladin i
Obertura Helios de Nielsen, així com l’estrena mundial
de Letters to friends de G. Kancheli i, conjuntament
amb l’Ermitage, La nit estelada de Dutilleux (inspirada
en Van Gogh), Concert per a violoncel de Walton... Va
participar en concerts amb motiu del 80è aniversari del
seu director artístic i titular, Yuri Temirkànov, així com
també al Festival Internacional d’Hivern Arts Square.
L’orquestra té previstes gires a Suïssa, la Xina,
Àustria, Alemanya Eslovàquia, Luxemburg, el Japó,
Corea del Sud, França, Espanya, Itàlia, la Gran Bretanya
i continuar actuant a Moscou.

Yuri Temirkànov, director
Director artístic i director titular de l’Orquestra
Filharmònica de Sant Petersburg.
Nascut Nalchik (Caucas), començà els seus
passos musicals als 9 anys, que seguí a Leningrad i al
Conservatori de Sant Petersburg, tot graduant-se en
viola i direcció simfònica. El 1966 guanyà el Concurs
de Directors d’Orquestra de la Unió Soviètica. Convidat
per K. Kondraixin, va anar de gira per Europa i els
Estats Units amb l’Orquestra Filharmònica de Moscou
i el llegendari violinista D. Oistrakh. El 1967 debutà
amb l’Orquestra Filharmònica de Leningrad i en va
esdevenir assistent per iniciativa de Mravinski. Va ser
titular de l’Orquestra Simfònica i Filharmònica de
Leningrad (1968-1976) i del Teatre Mariïnski (19761988). Amb un repertori d’autors russos (Txaikovski,
Prokófiev, Petrov, Xedrín...), la companyia va començar
a viatjar per Europa, els Estats Units i el Japó.
És el director artístic i titular de l’Orquestra
Filharmònica de Sant Petersburg des del 1988, amb
la qual fa gires i enregistraments habitualment. Fa
gairebé dues dècades que se celebra a Sant Petersburg,
per iniciativa i amb direcció artística seva, el Festival
Internacional d’Hivern Arts Square, que aplega artistes
de gran envergadura.
Ha treballat amb les principals orquestres
d’Europa, com les filharmòniques de Berlín, Viena,
Londres, Staatskapelle de Dresden, Simfònica de
Londres, Orquestra Reial del Concertgebouw,
Orquestra de l’Acadèmia Nacional de Santa Cecília a
Roma i Orchestra del Teatro alla Scala de Milà, entre
d’altres.

Debutà amb la Royal Philharmonic Orchestra el
1977, i en va ser el titular entre el 1992 i el 1998. Va ser
principal director convidat de l’Orquestra Filharmònica
de Dresden (1992-1997) i de l’Orquestra Nacional de
la Ràdio Danesa (1998-2008). Actua habitualment
als Estats Units, on ha col·laborat amb les principals
orquestres nord-americanes. Ha estat principal director
convidat de la Baltimore Symphony Orchestra, i
director musical de Teatro Regio de Parma.
Ha fet un gran nombre d’enregistraments
amb l’Orquestra Filharmònica de Sant Petersburg,
Filharmònica de Nova York, Orquestra Nacional de
la Ràdio Danesa, Royal Philharmonic Orchestra de
Londres (amb la integral dels ballets d’Stravinsky i de
les Simfonies de Txaikovski).
Temirkànov ha rebut un gran nombre de premis:
Orde al Mèrit per la Pàtria (1998, 2003, 2008, 2013),
Artista del Poble de l’URSS, Premi Estatal i Premi
Presidencial, Premi Estatal de la Federació Russa per
la seva extraordinària contribució al desenvolupament
de la cultura musical nacional i mundial (2018).
A l’estranger, forma part de l’Orde Japonès del Sol
Naixent... A Itàlia, en dues ocasions va rebre el Premi
Abbiati (2003 i 2007) com a millor director i el 2003
va ser-hi nomenat director de l’any, entre altres premis.
L’any 2015 es va convertir en el primer director
honorífic vitalici de l’orquestra i el cor de l’Acadèmia
Nacional de Santa Cecília de Roma.

Playlist
Segons la revista «Gramophone» (en la seva darrera actualització del 24.01.2019), els deu
Concerts de piano més populars són:
1) Mozart: Concert per a piano núm. 27
2) Beethoven: Concert per a piano núm. 5, “Emperador”
3) Brahms: Concert per a piano núm. 1
4) Schumann: Concert per a piano
5) Grieg: Concert per a piano
6) Txaikovski: Concert per a piano núm. 1
7) Prokófiev: Concert per a piano núm. 3
8) Ravel: Concert per a piano
9) Bartók: Concert per a piano núm. 2
10) Rachmàninov: Concert per a piano núm. 2
Hans von Bülow (1830-1984) va ser un virtuós pianista i director d’orquestra, a més de
compositor. No només va ser el primer director de l’Orquestra Filharmònica de Berlín,
sinó que va ser un dels intèrprets que més va ajudar a determinar el cànon de les obres més
importants de la seva època. Algunes d’aquestes obres relacionades amb ell són les següents.

Piotr Ílitx Txaikovski: Concert per a piano núm. 1
Bülow va ser el pianista que va oferir l’estrena mundial
d’aquest Concert l’any 1875, a Boston.
Una sessió tempestuosa deslluïda per les esbroncades,
interrupcions i insults.
Sviatoslav Richter, Filharmònica de Berlín, Herbert
von Karajan, DG
Franz Liszt: Sonata en Si menor
També com a pianista, Bülow va estrenar l’any 1857
aquesta partitura extraordinària: una autèntica
simfonia per a teclat.
Claudio Arrau, Philips
Richard Wagner: Tristan und Isolde
Richard Wagner: Els mestres cantaires de
Nuremberg
Com a director, Bülow va admirar molt Richard
Wagner, i molt en contacte amb ell va estrenar
el Tristany (1865) i Els mestres cantaires (1868).
La seva dona, Cosima, va mantenir una relació
extramatrimonial amb Wagner i s’emportà dos dels
quatre fills que tenien en comú. Malgrat això, Bülow
va continuar defensant les obres del compositor.
Flagstad, Suthaus, Greindl, Theobom, Philharmonia,
Wilhelm Furtwängler, EMI
Kollo, Donath, Adam, Evans, Schreier, Staatskapelle
Dresden, Herbert von Karajan, EMI

L. van Beethoven: Sonates per a piano
Va ser el primer intèrpret a la història de la música a
interpretar les 32 Sonates de Beethoven (i de memòria).
Alfred Brendel, Decca
Frédéric Chopin: 24 Preludis, op. 28
Amant d’aquesta col·lecció d’obres pianístiques,
Bülow va posar sobrenom a cada Preludi. Amb el pas
del temps s’han anat perdent, però el més recordat és
“Gota de Pluja” (Preludi núm. 15). D’altres són: núm.
2, “Pressentiment de Mort”; núm. 8, “Desesperació”;
núm. 11, “La Libèl·lula”; núm. 24, “La Tempesta”.
Alfred Cortot també va posar títols a cadascun dels
mateixos Preludis.
Alfred Cortot, EMI
Richard Strauss: Serenade, op. 7
Després d’escoltar Serenade d’Strauss, Bülow va fer
servir la seva influència perquè Strauss tingués la seva
primera oportunitat de dirigir una orquestra.
Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann,
Hänssler
De les seves expressions més celebrades destaca:
“Les tres B de la composició” o “la Santa Trinitat de la
composició”, referits a Bach, Beethoven i Brahms.
Sens dubte, un visionari que cal reivindicar!

Per Víctor García de Gomar

Discografía
Palau 100
Yuri Temirkànov & Orquestra Filharmònica de Sant Petersburg
09.05.19
P. I.Txaikovski: Concert per a piano núm. 1, en Si
bemoll menor, op. 23

P. I. Txaikovski: Simfonia núm. 5, en Mi menor,
op. 64

Behzod Abduraimov, piano. Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI. Juraj Valcuha, director. Decca.

St. Petersburg Philharmonic.Yuri Temirkànov, director.
RCA/Sony.

Sviatoslav Richter, piano. Lenningrad Philharmonic
Orchestra. Ievgueni Mravinski, director. Urania.

Royal Philharmonic Orchestra. Yuri Temirkànov,
director. RCA/Sony.

Sviatoslav Richter, piano. Wiener Sinfonieorchester.
Herbert von Karajan, director. Deutsche Grammophon.

Lening rad Philharmonic Orchestra. Ievgueni
Mravinski, director. Deutsche Grammophon.

Vladimir Horowitz, piano. NBC Symphony Orchestra.
Arturo Toscanini, director. Naxos.

Münchner Philharmoniker. Sergiu Celibidache,
director. EMI.

Emil Giles, piano. New York Philharmonic Orchestra.
Zubin Mehta, director. Sony.

Israel Philharmonic Orchestra. Zubin Mehta, director.
Decca.

Martha Argerich, piano. Berliner Philharmoniker.
Claudio Abbado, director. Deutsche Grammophon.

London Symphony Orchestra. Igor Markevitch,
director. Philips.

Andrei Gavrilov, piano. Philharmonia Orchestra.
Riccardo Mutti, director. EMI.

Wiener Philharmoniker.Valeri Gergiev, director. Philips.

Ievgueni Kissin, piano. Berliner Philharmoniker.
Herbert von Karajan, director. Deutsche Grammophon.
Lang Lang, piano. Chicago Symphony Orchestra.
Daniel Barenboim, director. Deutsche Grammophon.
Arcadi Volodos, piano. Berliner Philharmoniker. Seiji
Ozawa, director. Sony.

Berliner Philharmoniker. Herbert von Karajan, director.
Deutsche Grammophon.
NewYork Philharmonic Orchestra. Leonard Bernstein,
director. Deutsche Grammophon.
Oslo Philharmonic Orchestra. Mariss Jansons, director.
Chandos
Royal Philharmonic Orchestra. Daniele Gatti, director.
Harmonia Mundi.

Enregistraments disponibles a Spotify
i altres serveis i plataformes de música digital
Selecció a càrrec de Javier Pérez Senz,
periodista i crític musical
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Membres Palau XXI
Mª Dolors i Francesc, Elvira Abril, Pere Armadàs Bosch, Rosamaria Artigas i Costajussà, Marta Barnes,
professor Rafael I. Barraquer Compte, Mariona Carulla Font, Lluís Carulla Font, Carlos Colomer Casellas,
Isabel Esteve Cruella, Josep Ferrer Sala, Pere Grau Vacarisas, María José Lavin Guitart, Horaci Miras Giner,
Anna Saura Miarnau, Jordi Miarnau Banús, Juan Manuel Soler Pujol, Daniela Turco, Joan Uriach Marsal.
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93 295 72 00

També et pot interessar...

Palau 100
Dijous 23.05.19 – 20 h
Sala de Concerts

Palau Piano
Dilluns 20.05.19 – 20 h
Sala de Concerts

Palau Cambra
Dimecres 19.06.19 – 20 h
Sala de Concerts

Akademie für Alte Musik
Berlin (AKAMUS)
Bernhard Forck, concertino
director

Benjamin Grosvenor, piano

Quartet Casals
Vera Martínez, violí
Abel Tomàs, violí
Jonathan Brown, viola
Arnau Tomàs, violoncel
Alban Gerhardt, violoncel

M. Marais: “Tempête”, d’Alcione
M. R. Delalande: suite de Les
fontaines de Versaille
G. Ph. Telemann: obertura de
Wassermusick, TWV 55:C3
G. F. Händel: Water Music, HWV
348-350
Preus: 15, 20, 30, 40 i 60 euros

R. Schumann: Blumenstück, op. 19
R. Schumann: Kreisleriana, op. 16
L. Janáček: Sonata 1.X.1905
S. Prokófiev: Visions fugitives
(selecció)
V. Bellini – F. Liszt: Réminiscences
de “Norma”
Preus: 20 i 30 euros

W. A. Mozart: Quartet núm. 17, en
Si bemoll major, KV 458, “la Caça”
F. Schubert: Quintet en Do major,
D. 956
En col·laboració amb la Fundació
Pau Casals
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Preu: 35 euros

