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“Les seves presència i tècnica... irradien calma, i malgrat això la precisió i la velocitat dels
seus dits poden ser aclaparadors. Ben poques vegades, per no dir mai, m’havia trobat amb una
combinació tan gran de clara modèstia i brillantor absoluta” («Sunday Times»). La carrera
internacional de Javier Perianes l’ha portat a les sales de concerts més prestigioses del
món i amb les principals orquestres, tot col·laborant amb directors com Barenboim,
Dutoit, Maazel, Mehta, Dudamel, Oramo, Temirkanov, Jurowski i Harding. Descrit per
«The Telegraph» com “un pianista de gust refinat i impecable, dotat d’una extraordinària
calidesa sonora”, Javier Perianes és Premio Nacional de Música 2012 i Artista de l’Any
2019 dels International Classical Music Awards (ICMA). La seva temporada 2018-19
inclou una gira per Espanya amb la London Philharmonic Orchestra i Juanjo Mena
amb culminació a Londres per oferir la integral dels Concerts per a piano de Beethoven
al Royal Festival Hall. També la interpretació de Beethoven en una gira amb orquestres
per Austràlia i Nova Zelanda, i un tour pels Estats Units amb el Concert núm. 27 de
Mozart juntament amb l’Orpheus Chamber Orchestra i el retorn al Carnegie Hall de
Nova York com a cloenda. A més de Mozart i Beethoven, Perianes interpreta durant
aquesta temporada Ravel, Saint-Saëns, Grieg, Falla i Bartók, al costat de les orquestres Gewandhausorchester Leipzig, Konzerthausorchester de Berlín, simfòniques de
Toronto, Saint Louis, San Francisco i Milwaukee, Orchestre de París, BBC Scottish i
amb la Filharmònica Txeca en una nova aparició al Festival de Primavera de Praga. En
recital, en una nova gira pel continent europeu té cites a Londres, París, Frankfurt, Oslo,
Lisboa, Istanbul, Barcelona i Madrid.
De temporades anteriors cal destacar les seves actuacions amb la Wiener Philharmoniker, Royal Concertgebouw, Philharmonia, Cleveland Orchestra, simfòniques
de Chicago, Boston i San Francisco, filharmòniques d’Oslo, Nova York i Los Angeles,
així com també amb l’Orchestre Symphonique de Mont-real.
Artista en exclusiva d’Harmonia Mundi, els seus darrers àlbums inclouen les
Sonates D. 960 i D. 664 de Franz Schubert, “un veritable regal líric” («Gramophone») i el
Concert núm. 3 de Béla Bartók, amb la Münchner Philharmoniker i Heras-Casado.
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Benjamin Grosvenor, piano
Obres de Schumann, Janáček, Prokófiev i
Bellini-Listz
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B 995-2019

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’

Programa

“On he deixat l’alegria?
En quin calaix?
Dins de quin flascó?
¿On era aquella volva d’or, la mosca rossa
que vaig esclafar contra el vidre de la finestra
amb el drap de la pols? [...]”

I
Frédéric Chopin (1810-1849)
Dos Nocturns, op. 48				
Núm. 1, en Do menor
Núm. 2, en Fa sostingut menor
Sonata núm. 3, en Si menor, op. 58
Allegro maestoso
Scherzo. Molto vivace
Largo
Finale. Presto, non tanto

				

15’
Màrius Sampre - On he deixat l’alegria?
Subllum, 2000
25’

Comentari

II
Joan Guinjoan (1931-2019)
La llum naixent (estrena-obra pòstuma)			 			
Claude Debussy (1862-1918)
Estampes			 				
Pagodes
La Soirée dans Grenade
Jardins sous la pluie
Manuel de Falla (1876-1946)
Cuatro piezas españolas			
Aragonesa
Cubana
Montañesa
Andaluza

				

El sombrero de tres picos
				
Danza de los vecinos
Danza del molinero
Danza de la molinera

5’
15’

16’

12’

El Palau de la Música presenta la darrera obra de Joan Guinjoan, compositor molt estimat per aquesta institució i que
en tantes ocasions va trepitjar aquest mateix escenari (per estrenar obres pròpies o dirigint la formació Diabolus in
Musica). Reconegut com el primer compositor convidat, la temporada 2012-13, va dedicar aquesta peça de piano al
mateix intèrpret d’avui, Javier Perianes. Un compositor insubstituïble i necessari.

Frédéric Chopin va compondre aquests dos Nocturns el 1841. Estan dedicats a
Mademoiselle Laure Duperré. Aquesta senyoreta parisenca era la filla de l’almirall Víctor
Duperré i una de les deixebles predilectes de Chopin. Diuen que quan Chopin acabava de
fer-li una classe, l’acompanyava de bracet fins a les escales, cosa que no feia gaire sovint.
El primer Nocturn, compost en tonalitat de Do menor, es diu que té un caràcter heroic,
que ens pot fer recordar la tonada d’un himne introduït lentament fins a l’explosió sonora
que irromp amb l’aparició de les dobles octaves. André Gide qualificava aquest moment
com “una ratxa sobtada de vent”, per la intensitat en què inflama la resta de la peça fins que
conclou amb la mateixa solemnitat pausada de l’inici. El segon Nocturn té un esperit més
melancòlic, perquè va modulant del to menor al major i va alentint el ritme per portar-nos
cap a sentiments molt íntims.
La Sonata núm. 3, op. 58 va ser composta poc després, el 1844, i la va dedicar a una
altra de les seves alumnes distingides, la comtessa Emilie de Perthuis. El primer moviment
sona com una gran reafirmació, un “jo soc això” fet d’escales i d’acords contundents. Una
expressió de força que culminarà amb una melodia que dona una llum molt diferent als
embats passionals que fa aquesta música. La intensitat emocional que sosté en tot moment
va evolucionant per molts estadis sonors fins als acords finals novament afirmatius. El segon
moviment té tot un altre esperit i hi contrasten passatges de gran rapidesa, molt juganers,
i sons suspesos d’una gran tranquil·litat per conduir-nos al temps següent, calmat, eteri.
Arribem a un moment de lirisme meravellós, en què trobem la lírica belcantista que tant
va inspirar el piano de Chopin. L’últim moviment té forma de balada i de nou encén la
flama pianística amb tota la força i el virtuosisme amb què Chopin es va fer immortal.
A la segona part d’aquest concert, Javier Perianes retrà un homenatge al compositor
tarragoní Joan Guinjoan, mort el gener passat, amb l’estrena pòstuma de la seva última
obra, La llum naixent. Un títol que ens evoca el missatge d’eternitat que sempre ens deixa
la música transcendint l’absència del seu creador. Les harmonies de Guinjoan es van
emmirallar en l’impressionisme sonor francès, ple d’una llum suggeridora com la de les
Estampes de Claude Debussy. És un tríptic sonor que el pianista català Ricard Viñes va
estrenar a la Sala Érard el 9 de gener de 1904. Debussy es va inspirar en la música javanesa
que va sentir a l’Exposició Universal de París el 1889 per a la postal de les pagodes. Granada
també és una estampa musical plena del perfum flamenc que destil·lava la seva sensibilitat.
I per acabar, aquesta partitura impressionista d’un jardí sota la pluja en la qual el piano
agafa la màxima volada rítmica i converteix els tresets i els arpegis en les formes de l’aigua.
Les obres de Debussy van conviure amb les del granadí Manuel de Falla, del qual
Ricard Viñes també va ser el primer intèrpret de les Cuatro piezas españolas, compostes
entre el 1906 i el 1909, a la memòria d’Isaac Albéniz com a mostra del domini del substrat
popular que és la matèria primera de la creació contemporània. De Falla també sentirem la
versió pianística del ballet El sombrero de tres picos, sobre l’obra de Pedro Antonio de Alarcón,
que va compondre per encàrrec de Serge Diaghilev i que es va estrenar a Londres el 1919.
Mònica Pagès, periodista de música clàssica

