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Sala de Concerts

Anna Maria Chiuri, mezzosoprano
Marcel Reijans, tenor
Detlef Roth, baríton
Àlex Sanmartí, baix
Orfeó Català (Josep Vila i Casañas, director)
Orquestra de Cadaqués
Gianandrea Noseda, director

I
Franz Schubert (1797-1828)
Obertura Rosamunde, D. 644
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Die erste Walpurgisnacht, op. 60
Ouvertüre
Das schlechte Wetter
Der Übergang zum Frühling
Es lacht der Mai
Könnt ihr so verwegen handeln
Wer Opfer heut’ zu bringen scheut
Verteilt euch, wackre Männer
Diese dumpfen Pfaffenchristen
Kommt mit Zacken und mit Gabeln
So weit gebracht, dass wir bein Nacht
Hilf, ach hilf mir, Kriegsgeselle
Die Flamme reinigt sich von Rauch

10’
40’

II
Robert Schumann (1810-1856)
Simfonia núm. 3, en Mi bemoll major, op. 97, “Renana”
Lebhaft (viu)
Scherzo: Sehr mäβig (moderadament)
Nicht shnell (no pas ràpid)
Feierlich (solemne)
Lebhaft (viu)

36’

Catalunya Música enregistra aquest concert.
Per tornar-lo a escoltar, consulteu la programació a www.catmusica.cat
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Comentari
Schubert no va tenir gens de sort amb el teatre. Els seus repetits
esforços per triomfar com a compositor d’òpera mai no es van veure
recompensats i la posteritat ha estat, en general, severa vers uns títols
dels quals se solen lloar les belleses musicals i blasmar les mancances
dramàtiques. Amb Rosamunde, Fürsten von Zypern (Rosamunda, princesa
de Xipre), les coses tampoc no van anar bé. Schubert es va encarregar
d’escriure la música incidental que acompanyava el drama escrit per
Helmina von Chézy, autora d’un dels llibrets operístics més ridiculitzats
de la història, el d’Euryanthe de Weber. Rosamunde s’estrenava el 20
de desembre de 1823 al Theater an der Wien i era retirada l’endemà.
Si el text va ser un fracàs estrepitós, la música va ser lloada i Schubert
n’aprofitaria algunes parts (per exemple, en el quartet homònim). Fins i
tot hi ha musicòlegs que han suggerit que un dels entreactes seria el final
perdut de la Simfonia inacabada.
Per a Rosamunde, Schubert havia fet servir com a obertura la ja
composta per a l’òpera inèdita Alfonso und Estrella, però la que havia de
passar a la posteritat com a Obertura Rosamunde va néixer com a obertura
del melodrama Die Zauberharfe, estrenat tres anys abans. La peça arrenca
amb uns ominosos acords que ens porten de seguida cap a un tema amb
el lirisme efusiu característic de Schubert i un enèrgic desenvolupament.
Schubert tampoc no va tenir gaire sort amb Goethe. El gran literat
va tornar sense resposta les cançons que, sobre poemes seus, havia escrit
el jove compositor. Un dels culpables d’aquest desinterès fou l’assessor
musical de l’autor de Les afinitats electives, Carl Friedrich Zelter,
compositor d’escàs geni però mestre reputat que va tenir entre els seus
pupils un jove prodigi anomenat Felix Mendelssohn. Va ser Zelter qui va
presentar un Mendelssohn de 12 anys a Goethe, el qual quedà admirat
del talent del jove. Com tants altres compositors romàntics (Berlioz,
Schumann, Liszt, Wagner), Mendelssohn també es va sentir atret per
l’opus magnum de Goethe, Faust, i el 1832, poc abans de la desaparició
del seu autor, va escriure una cantata per a quatre solistes vocals, cor i
orquestra, Die erste Walpurgisnacht (La primera nit de Walpurgis).
No es tractava, tanmateix, d’una adaptació de la cèlebre escena
de la primera part de Faust, amb la seva trobada de bruixes i dimonis,
sinó la d’un estudi preliminar que Goethe havia fet el 1799. El text se
centra en les festes paganes de benvinguda a la primavera que tenien
lloc la vigília del primer de maig. Una obertura que representa el pas de
les tempestes hivernals a la claredat primaveral precedeix nou números
vocals. Els druides celebren la marxa de les neus i s’apressen a celebrar
els seus ritus ancestrals. Una anciana i un cor de dones adverteixen del
perill de ser descoberts pels conqueridors cristians, que han prohibit

les seves tradicions. Els druides afirmen que, en la solitud dels boscos,
la cerimònia podrà tenir lloc sense problemes. En un cor que juga amb
enginy amb la sonoritat entretallada de les paraules (“Kommt mit Zacken
und mit Gabeln / und mit Gluth und Klapperstöcken”), els celtes es preparen
per disfressar-se i espantar els cristians que gosin atansar-se, un fragment
que deriva en una dansa agitada. L’estratagema funciona i els cristians
fugen davant les visions paoroses. El ritual culmina amb un imponent
càntic de purificació. Estrenada a Berlín el 1832, Die erste Walpurgisnacht
seria revisada per Mendelssohn a Leipzig el 1843, on el seu amic Berlioz
la va escoltar: “una veritable obra mestra”, va ser el seu veredicte.
Mendelssohn va passar els últims anys de la seva vida a Leipzig, on
va fundar, el 1843, el Conservatori de la ciutat. Un dels músics que va
contractar com a professor va ser Robert Schumann, però diverses crisis
nervioses i depressions van afectar el seu pas per la institució. El 1850,
després de molts dubtes, Schumann acceptava el càrrec de director
musical de la ciutat de Düsseldorf. Els primers mesos van ser productius,
i van veure la llum, entre altres obres, la seva Simfonia núm. 3, coneguda
com a “Renana”, nom suggerit pel mateix compositor en homenatge a la
regió que l’acollia.
Escrita entre el 2 de novembre i el 9 de desembre de 1850, la
partitura està estructurada en cinc moviments, i no en els habituals
quatre, un cas amb pocs precedents rellevants (la Pastoral de Beethoven,
la Fantàstica de Berlioz). L’obra reflecteix l’estat d’ànim del compositor
amb una música lluminosa i plena d’energia. Sense preàmbuls, la
simfonia arrenca de forma impetuosa i irresistible, abans d’exposar un
segon tema més melangiós. L’scherzo, més reposat del que és habitual,
havia tingut en un primer moment el títol “Matí al Rin”, i si la música
pot evocar la navegació pel riu, el seu caràcter no està gaire lluny del
d’una dansa rústica. El moviment lent és un intermedi de delicat
intimisme que contrasta poderosament amb el quart temps, evocació
d’una cerimònia que Schumann va veure a la catedral de Colònia.
L’ombrívol tema exposat per tres trombons i l’escriptura contrapuntística
creen un clima d’una severitat corprenedora, però la llum torna a
il·luminar amb força un final ple d’optimisme. La felicitat, però, per a
Schumann havia de durar poc.
Xavier Cester, crític musical
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Pots escoltar alguna de les peces aquí.

Textos
Felix Mendelssohn
Die erste Walpurgisnacht, op. 60 (La primera nit de Walpurgis)

Ouvertüre
1. Das schlechte Wetter			
2. Der Übergang zum Frühling

Obertura
1. El mal temps
2. El pas cap a la primavera

Ein Druide und Frauenchor
Es lacht der Mai!			
Der Wald is frei					
Von Eis und Reifgehange.		
Der Schnee ist fort,			
Am grünen Ort				
Erschallen Lustgesange.

Un druida i cor de dones
Maig somriu!
El bosc és lliure
de gel i gebrada.
La neu se n’ha anat,
en el prat verd
sonen alegres cançons.

Ein Druide und Cor
Ein reiner Schnee liegt auf der Höh;
Doch eilen wir nach oben,
Begehn den alten heil’gen Brauch,
Allvater dort zu loben.
Die Flamme lodre durch den Rauch!		
So wird das Herz erhoben.

Un druida i cor
Hi ha una neu pura en les altures;
però ens apressem cap amunt,
a celebrar l’antic costum sagrat,
de lloar el Pare Totpoderós.
Les flames s’abrusen entre el fum!
Així s’elevarà el cor.

Eine alte Frau aus dem Volke
Konnt ihr so verwegen handeln?		
Wollt ihr denn zum Tode wandeln?
Kennet ihr nicht die Gesetze		
Unsrer harten Überwinder?		
Rings gestellt sind ihre Netze 		
Auf die Heiden, auf die Sunder.		
Ach, sie schlachten auf dem Walle
Unsrer Weiber, unsre Kinder. 		
Und wir alle nahen uns gewissem Falle!

Una dona vella del poble
Com podeu actuar tan temeràriament?
Voleu caminar cap a la mort?		
No coneixeu les lleis
dels nostres durs conqueridors?
Bastides al voltant són llurs trampes,
per als gentils, per als pecadors.
Ai, degollen en les muralles
les nostres dones, els nostres fills.
i tots ens apropem a la ruïna segura!

Chor der Weiber
Auf des Lagers hohen Walle
Schlachten sie schon unsre Kinder.
Ach, die strengen Überwinder!
Und wir alle nahen uns gewissem Falle!

Cor de dones
En les altes muralles del campament
ja degollen els nostres fills.
Ai, els severs conqueridors!
I totes ens apropem a la ruïna segura!

Der Druide und Druidenchor
Wer Opfer heut’ zu bringen scheut,
Verdient erst seine Bande.
Der Wald ist frei!		
Das Holz herbei,		
Und schichtet es zum Brande!

El druida i cor de druides
Qui avui temi acompanyar-nos,
només mereix les seves cadenes.
El bosc és lliure!
Porteu llenya,
i apileu-la per cremar-la!
					

Doch bleiben wir im Buschrevier
Bei Tage noch im Stillen,
Und Männer stellen wir zur Hut,
Um eurer Sorge willen.		
Dann aber laβt mit frischem Mut
Uns unsre Pflicht erfüllen!

Però quedem-nos entre els matolls
del vedat, callats durant el dia.
I posem homes a l’aguait		
per alleujar els vostres temors.
I després amb vigorós coratge
complim els nostres deures!

Chor der Wächter
Verteilt euch , wackre Männer		
Hier durch dieses ganze Waldrevier,		
Und wachtet hier im Stillen,			
Wenn sie die Pflicht erfüllen.

Cor dels vigilants
Repartiu-vos, homes valents,
per aquí en tot el vedat del bosc,
i vigileu en silenci
mentre compleixen els seus deures.

Einer der Wächter
Diese dumpfen Pfaffenchristen,
Laβt uns keck sie überlisten!
Mit dem Teufel, den sie fabeln,
Wollen wir sie selbst erschrecken!

Un dels vigilants
Aquests apàtics frarots cristians,
deixeu-nos agosarats entabanar-los!
Amb el dimoni, que fabulen,
volem espantar-los!

Kommt mit Zacken und mit Gabeln
Und mit Glut und Klapperstöcken
Lärmen wir bei nächt’ger Weile
Durch die leeren Felsenstrecken.

Veniu amb punxes i forques,
i amb ardor i xerracs
farem gatzara mentre duri la nit
entre els buits penyals.

Kauz und Eule				
Heul’ in unser Rundgegheule.

Que òlibes i mussols
udolin amb els nostres xiscles.

Ein Druide und Chor
So weit gebracht, daβ wir bei Nacht
Allvater heimlich singen!
Doch ist es Tag, sobald man mag
Ein reines Herz dir bringen,
Du kannst zwar heut’		
Und manche Zeit		
Dem Feinde viel erlauben.

Un druida i cor
		
Arribats tan lluny, durant la nit
cantem d’amagat al Pare Totpoderós!
Però serà de dia així que
et portem un cor pur.
Sens dubte pots avui
i en qualsevol moment
permetre molt als enemics.

Die Flamme reinigt sich von Rauch.
So reinig’ unsren Glauben!

Les flames es purifiquen del fum;
purifica així les nostres creences!

Ein christlicher Wächter
Hilf, ach hilf mir, Kriegsgeselle
Ach, es kommt die ganze Hölle!		
Sieh, wie die verhexten Leiber		
Durch und durch von Flammen glühen
Menschen-Wolf’und Drachen-Weiber		
Die im Flug vorüberziehen!
Welch entzetliches Getöse!
Laβt uns, laβt uns alle fliehen!

Un vigilant cristià
Ajudeu-me, ai, ajudeu-me, companys
de guerra, ai, s’acosta l’infern sencer!
Mireu com els éssers embruixats
cremen i cremen entre les flames,
homes llop i dones dragó
que desfilen volant!
Quin esgarrifós estrèpit!
Fugim, fugim tots!

Chor der christlichen Wächter
Schreckliche verhexte Leiber,
Menschen-Wolf’und Drachen-Weiber!		
Welch entzetliches Getöse!
Sieh, da flammt, da zieht der Böse!
Aus dem Boden			
Dampfet rings ein Höllen-Broden.

Cor dels vigilants cristians
Horribles éssers embruixats,
homes llop i dones dragó!
Quin esgarrifós estrèpit!
Mireu, ja crema, el dimoni s’envola!
Des del terra ens envolta
fumejant un vapor infernal.

Groβer Chot der Druiden, der
Weiber und das ganzen heidnischen
Die Flamme reinigt sich von Rauch;
So reinig’ unsern Glauben!
Und raubt man uns den alten Brauch,
Dein Licht, wer kann es rauben!

Gran cor dels druides, les dones i
i tots els gentils
Les flames es purifiquen del fum:
purifica així les nostres creences!
I si ens prenen el vell costum,
la teva llum, qui ens la pot prendre!

Text: Johann Wolfgang von Goethe
Traducció: Manuel Capdevila
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Biografies
Anna Maria Chiuri, mezzosoprano

Marcel Reijans, tenor

Aclamada internacionalment com una gran mezzosoprano dramàtica, la seva veu
versàtil i una presència carismàtica han donat vida a molts personatges verdians, així com
també a diversos rols de Wagner i Strauss. Ha interpretat també Adalgisa (Norma); Santuzza
(Cavalleria rusticana); Frugola, Zia Principessa, Zita, Ciesca, (Il trittico); princesa de Bouillon
(Adriana Lecouvreur); la cega i Laura (Gioconda); Carmen, Ragonde (Le Comte Ory), i Dalila
(Samson et Dalila).
Els seus projectes futurs inclouen: el rol de reina (Svanda Dudak de Weinberger) al
Teatro Massimo de Palerm, el Requiem de Verdi a Milà, Azucena (Il trovatore) al Teatro
Sociale di Rovigo, Edwige (Guglielmo Tell), dirigida per G. Noseda al Carnegie Hall de New
York, Chicago i Toronto, Zia Principessa (Suor Angelica) i Pepa (Goyescas) al Teatro Regio de
Torí, i Ulrica (Un ballo in maschera) al Metropolitan de Nova York.
Entre els seus èxits recents destaquen la Novena de Beethoven al Mostly Mozart
Festival de Nova York i Guglielmo Tell a l’Edinburgh Festival, tots dos dirigits per Noseda;
Fricka de Rheingold i Walküre al Teatro Massimo de Palerm; Mrs Quickly de Falstaff, dirigida
per Z. Mehta, amb la Israel Philharmonic, i també a La Scala, dirigida per F. Luisi; Amneris
d’Aida amb l’Òpera Royal de Valònia; Edwige de Guglielmo Tell al Teatro Regio de Torí, etc.
Anna Maria Chiuri ha enregistrat l’òpera contemporània Pasqua Fiorentina d’Isidoro
Capitanio per a Bongiovanni; la Missa en Sol de Bellini i Les obres sacres de Sammartini. Va
enregistrar en DVD Un ballo in maschera per a Eurarte, dirigida per R. Chailly, i Il trittico,
amb direcció de Julian Reynolds per a TDK.
Nascuda a Trentino-Alt Adigi, Anna Maria Chiuri es va graduar al Conservatori
Arrigo Boito de Parma, on va estudiar amb J. Anvelt i va continuar perfeccionant la tècnica
amb F. Corelli. Va guanyar diversos concursos, com els de Cascinalirica, Del Monaco,
Basiola, Tosti, i Masini, i també el Concurs Internacional Txaikovski de Moscou.

Nascut a Holanda, és reconegut pels seus papers lírics del repertori de Mozart,
Strauss i Wagner. Ha actuat en importants teatres d’Europa i Amèrica: Berlín, Barcelona,
Amsterdam, Brussel·les, París, Hamburg, Dresden, Baden-Baden, Düsseldorf, Gènova,
Nova York, Boston, Lió, Filadèlfia, Saint Louis, Marsella, Angers, Nantes, Càller,
Montpeller, Ais de Provença, Anvers, Palerm i Bolonya. Reijans compta amb extens
repertori de més de seixanta-cinc òperes, de Mozart a Alban Berg, Poulenc i Stravinsky.
Entre les seves activitats concertístiques cal destacar actuacions amb orquestres com
la Royal Concertgebouw, Rotterdam Philharmonic, BBC National de Gal·les, Chicago
Symphony, Boston Symphony, Staatskapelle Dresden, NDR Sinfonieorchester, Concerto
Köln, etc.
Ha estat convidat a prestigiosos festivals i cicles de concerts: BBC Proms,
Schwetzinger Festspiele, festivals d’Ais de Provença, Tanglewood, Montreux, Innsbruck
i Brisbane. Reijans ha treballat amb directors d’orquestra com Daniel Barenboim, Bertrand
de Billy, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Christoph Eschenbach, Peter Eötvös, Valery
Gergiev, Thomas Hengelbrock, René Jacobs, Philippe Jordan, Ton Koopman, Sir Simon
Rattle, Seiji Ozawa, Edo de Waart i Jaap van Zweden.
Un cop acabats els estudis de ciències polítiques i ciències de la comunicació, es va
formar com a cantant al Sweelinck Conservatorium d’Amsterdam, al Curtis Institute de
Filadèlfia i a San Francisco, formant part del Merola Opera Program. Va guanyar el primer
premi del Concurs Cristina Deutekom 1996 i va representar els Països Baixos en el Cardiff
Singer of the World Competition el 1997. És professor convidat al Prins Claus Conservatory
de Groningen i al Royal Conservatoire de la Haia.

Detlef Roth, baríton

Àlex Sanmartí, baix

La seva carrera arrencà quan, als 22 anys i essent encara estudiant de la
Musikhochschule d’Stuttgart, va guanyar el concurs de veu Belvedere a Viena. Dos anys
més tard va guanyar el primer premi i el premi del públic al primer Concours des Voix
Wagneriennes d’Estrasburg. Ha treballat amb algunes de les orquestres més importants del
món i ha actuat sota la batuta d’alguns dels directors de més prestigi de l’actualitat.
El seu talent natural per la comèdia li ha comportat molt bones crítiques pels seus
papers de Dulcamara de L’elisir d’amore i Papageno de La flauta màgica a París, Roma i
Frankfurt. Alguns papers més seriosos inclouen Gunther de Götterdämmerung, Escamillo
de Carmen i Marcello de La bohème. Roth està dotat d’una veu realment noble, tal com
ha pogut comprovar l’audiència amb la seva interpretació del paper principal de Ievgueni
Onieguin, així com del príncep Ieletski de Queen of spades, totes dues de Txaikovski, com del
tsar Pere I el Gran de Zar und Zimmerman, i com a comte de Les noces de Fígaro. També al
seu país, dins del repertori modern, va rebre una extraordinària acollida com a Pentheus
de Bassarids de Henze, l’any 2005, al DNO d’Amsterdam. Entre els teatres on ha actuat
destaquen el Grand Théâtre de Ginebra, el Covent Garden de Londres i l’Òpera de
Frankfurt.
Igualment brillant és la seva trajectòria com a concertista, amb obres de Mendelssohn,
Orff, Händel, Beethoven, Haydn, Mahler, Schubert, Schumann, Brahms i Fauré, a més dels
oratoris i les passions de Bach.
Els seus viatges l’han portat a les capitals d’Europa, Israel i l’Extrem Orient.
Canta habitualment amb la Filharmònica de Viena i l’Orquestra del Concertgebouw
d’Amsterdam.
Detlef Roth viu a Freudenstadt, la seva ciutat natal, a la regió de la Selva Negra
(Alemanya) i a Fort Lauderdale (Florida).

Nascut a Barcelona, va estudiar amb Montserrat Pueyo i Maty Pinkas. Premiat en
el VII Concurs Nacional de Cant Eugenio Marco, va formar part de l’Escola d’Òpera
de Sabadell, on va debutar amb Così fan tutte el 1998. Des de llavors ha participat
en diverses temporades a Sabadell, tot cantant Il barbiere di Siviglia, Maria Stuarda,
Lucia di Lammermoor, Manon i Roméo et Juliette. Ha cantat La fille du régiment al Teatre
Principal de Barcelona, L’elisir d’amore al Teatre Principal de Maó i Medea de G. Pacini
al Teatro Antico de Taormina (Sicília).
Del 2004 al 2006 va formar part de la companyia de l’Stadttheater de
Friburg (Alemanya), on va cantar The civil wars de Ph. Glass, Così fan tutte, Lucia
di Lammermoor, Aida, La petita guineu astuta, Les contes d’Hoffmann, Le nozze di
Figaro, Lady Macbeth de Mtsensk, La bohème i Les nègres de M. Lévinas en l’estrena
a Alemanya. Com a convidat ha cantat als teatres d’Aquisgrà, Augsburg (Madama
Butterfly), Coblença, Duisburg, Essen, Magúncia i Nuremberg, entre altres ciutats
alemanyes.
Al Gran Teatre del Liceu ha cantat Il viaggio a Reims, Giulio Cesare, La fille du
régiment, Carmen, Daphne de R. Strauss, Jo, Dalí de X. Benguerel, tot participant també
en l’estrena mundial al Teatro de la Zarzuela, així com en Les contes d’Hoffmann, Rienzi,
L’Atlàntida, La sonnambula i La llegenda de la ciutat invisible de Kitej de N. RimskiKórsakov. També ha col·laborat amb l’Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera
(ABAO) en Roméo et Juliette i Maria Stuarda; i amb el Festival de Peralada en les
produccions de Das Liebesverbot de R. Wagner i Andrea Chénier.

Orquestra de Cadaqués

Orfeó Català

© Antoni Bofill

És un dels cors amateurs de referència del país, fundat l’any 1891 per Lluís Millet
i Amadeu Vives per difondre el repertori coral català i universal i vetllar per l’excel·lència
artística de les seves interpretacions. Aquests valors n’han marcat la trajectòria fins a
l’actualitat. Té la seu al Palau de la Música Catalana, construït entre el 1905 i el 1908
i declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO.
Al llarg de la seva història l’Orfeó ha interpretat les obres més representatives del
repertori coral i ha protagonitzat primeres audicions al nostre país d’obres com la Missa
en Si menor de Bach o Les estacions de Haydn. Ha estat dirigit per primeres batutes del
panorama internacional, com R. Strauss, C. Saint-Saëns, P. Casals, Z. Mehta, F. Brüggen,
M. Rostropóvitx, C. Dutoit, L. Maazel o G. Dudamel, entre d’altres. Des del 1998 Josep
Vila i Casañas n’és el director titular.
El juny de 2013 l’Orfeó Català va oferir els Gurrelieder de Schönberg a la
Konzerthaus de Viena, al costat de la Wiener Singakademie, sota la direcció de Kent
Nagano, i l’1 de juliol va interpretar el Requiem de Gabriel Fauré amb l’Orquestra
Filharmònica de Berlín sota la direcció de Sir Simon Rattle al Palau de la Música
Catalana. El febrer de 2014 l’Orfeó va oferir un concert a la sala Gulbenkian de Lisboa
amb motiu de la seva reinauguració.
Entre els propers compromisos de l’Orfeó Català cal destacar, l’abril de 2015,
el concert al Royal Festival Hall de Londres actuant al costat de la London Philharmonic
Orchestra i el London Philharmonic Choir, sota la direcció de Tomáš Netopil, per
interpretar la Missa glagolítica de Leoš Janáňek. També a Londres, oferirà en solitari un
concert de música coral al Cadogan Hall, en el marc del festival Choral at Cadogan!
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Es va formar l’any 1988 a partir d’un grup de joves músics espanyols i d’altres països
d’Europa que tenien uns objectius clars: treballar amb els compositors contemporanis vius,
recuperar un llegat de música espanyola injustament oblidat i impulsar la carrera de solistes,
compositors i directors emergents.
Directors com Sir N. Marriner, G. Rozhdestvenski o Ph. Entremont van apadrinar
el projecte i en van esdevenir convidats principals, com també ho van fer A. de Larrocha,
V. dels Àngels, T. Berganza, P. de Lucía o A. Arteta, entre d’altres.
L’any 1992 l’orquestra va impulsar un dels seus projectes de més rellevància: el
Concurs Internacional de Direcció, un certamen biennal que –amb el suport d’altres
orquestres simfòniques d’Espanya– obre les portes del mercat professional a joves directors
de tot el món. Pablo González, Gianandrea Noseda, Vassili Petrenko o Michal Nesterowicz
han estat alguns dels directors guanyadors del concurs.
Gianandrea Noseda, guanyador del concurs l’any 1994, és des del 1998 el director
principal de l’Orquestra de Cadaqués, i Jaime Martín, un dels fundadors de l’orquestra
i primer flauta durant més de vint anys, n’ocupa el càrrec de director titular des del 2011.
A fi de fomentar i difondre la creació contemporània, l’Orquestra Cadaqués va formar
l’Ensemble Orquestra de Cadaqués i va crear la figura del compositor resident. Durant
aquests 25 anys ha estrenat obres de Xavier Montsalvatge, Jesús Rueda, Hèctor Parra, Jesús
Torres, Luis de Pablo o Joan Guinjoan, entre d’altres.
L’orquestra ha realitzat nombrosos enregistraments per als segells Tritó i Philips, i ha
creat la col·lecció de música clàssica per a nens “La Corxera Juganera”.
L’Orquestra de Cadaqués funciona com una entitat privada i té el suport de l’InaemMinisteri de Cultura del govern espanyol i del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya en les seves gires.

Gianandrea Noseda, director
Gianandrea Noseda és actualment un dels directors de més prestigi de la seva
generació. Ha estat nomenat director de l’any per «Musical America» el 2015.
El seu nomenament com a director musical del Teatro Regio de Torí l’any 2007 va
marcar l’inici d’una nova etapa per a aquesta institució, que ha adquirit des d’aleshores
un reconeixement internacional per les seves produccions, gires, enregistraments
i projectes cinematogràfics. Sota la seva direcció, el Teatro Regio ha fet gires de
concerts a Àustria, la Xina, França, Alemanya, el Japó i Rússia, i més recentment
al Festival d’Edimburg. La versió de concert que hi va oferir de l’òpera Guillem Tell
va ser considerada un dels cims d’aquest festival, on ha estat convidat per a futures
temporades. El desembre de 2014 Noseda va dur l’orquestra a una primera gira
històrica pels Estats Units, amb actuacions a Chicago (Harris Theater), Toronto (Roy
Thomson Hall), Nova York (Carnegie Hall) i Ann Arbor, Michigan (University Musical
Society).
Gianandrea Noseda és igualment el director principal convidat de l’Orquestra
Filharmònica d’Israel, director convidat “De Sabata” de la Pittsburgh Symphony
Orchestra, director principal de l’Orquestra de Cadaqués i director artístic del Festival
d’Stresa (Itàlia). Del 2002 al 2011 va estar al capdavant de la BBC Philharmonic, i del
1997 al 2007 va ser el primer estranger a ocupar el càrrec de director principal convidat
al Teatre Mariinski.
Gianandrea Noseda manté una estreta relació amb orquestres de renom, com
la London Symphony Orchestra (que dirigeix periòdicament al Barbican Centre i en
gira), NHK Symphony, Philadelphia Orchestra, i les del Teatro alla Scala i Wiener
Symphoniker. Alhora manté, des de l’any 2002, un vincle molt important amb la
Metropolitan Opera, on ha dirigit nombroses noves produccions, entre les quals destaca
la recent i innovadora producció de l’òpera El príncep Igor, juntament amb el director
d’escena Dmitri Txerniakov, i que ha estat àmpliament elogiada. El príncep Igor ha estat
editada en DVD per Deutsche Grammophon.
Entre els seus compromisos per al 2015, cal destacar els debuts amb la
Filharmònica de Berlín i al Festival de Salzburg, com també concerts amb la
Filharmònica d’Israel, Philadelphia Orchestra i Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia. Dirigint la Filharmònica del Teatro Regio debutarà al Festival d’Ais de
Provença la tardor que ve. La seva tasca al capdavant de músics joves continuarà amb
una gira amb l’European Union Youth Orchestra i Diana Damrau l’agost de 2015.
Artista exclusiu de Chandos, la discografia de Gianandrea Noseda inclou més de
quaranta enregistraments, molts dels quals han rebut nombrosos premis. El seu projecte
d’enregistraments Musica italiana, que va iniciar fa deu anys, inclou repertori italià del
segle xx fins ara desconegut i ha tret a la llum grans obres cabdals. Amb l’Orquestra
Filharmònica de Viena i amb la del Teatro Regio ha enregistrat també àlbums d’òpera
amb reconeguts cantants, com ara Ildebrando D’Arcangelo, Rolando Villazón, Anna
Netrebko (per a Deutsche Grammophon) i Diana Damrau (per a Warner Classics).
El mestre Noseda ha estat distingit com a Cavaliere Ufficiale al Merito della
Repubblica Italiana per la seva contribució a la vida artística d’Itàlia.
© Sussie Ahlburg

Palau de la Música Catalana
C/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
93 295 72 00

Troba’ns a:

Propers concerts de Palau 100:
Palau 100 Constel·lació

Palau 100 Piano

Diumenge, 01.03.15 – 19.00 h

DiMARTS, 03.03.15 – 20.30 h

Nicola Benedetti, violí

Alexandre Tharaud, piano

F. Geminiani: Concerto grosso sopra “La folia”
A. Vivaldi: Concert per a cordes, en Sol b, RV 157;
Concerto en Re major, “Il Gran Mogul”; Concert per a
quatre violins (L’Estro Armonico); Les quatre estacions

W. A. Mozart: Suite, KV 399
W. A. Mozart: Praeambulum, KV deest
W. A. Mozart: Gigue, KV 574
W. A. Mozart: Sonata núm. 11, en La major, KV 331
E. Satier: Gnossiennes, 1, 3 i 4
M. Ravel: Miroirs (1904)

Preus: 30 i 40 euros

Preus: 20 i 30 euros

Palau 100 Piano

Palau 100 Bach

DIMECRES, 11.03.15 – 20.30 h

DIUMENGE, 15.03.15 – 19.00 h

Grigory Sokolov, piano

Jordi Savall

Sala de Concerts

La Cetra Barockorchester Basel
Andrea Marcon, director

Sala de Concerts

J. S. Bach: Partita núm. 1, en Si bemoll major,
BWV 825
L. van Beethoven: Sonata per a piano núm. 7,
en Re major, op. 10 núm. 3
F. Schubert: Sonata en La menor, op. 143 D. 784
F. Schubert: Sis moments musicals, op. 94 D. 780
Preus: 21, 30, 42 i 60 euros

Sala de Concerts

Sala de Concerts

Passió segons sant Mateu de Bach
La Capella Reial de Catalunya
Le Concert des Nations
Jordi Savall, director
J. S. Bach: Passió segons sant Mateu, BWV 244
Preus: 40, 50, 85 i 125 euros

