Stephen Kovacevich, piano
Sonates de Beethoven
Dimarts, 14 de gener de 2014. 20.30 h

–
Sala de Concerts

I
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata per a piano núm. 5, en Do menor, op. 10 núm. 1

17’

Allegro molto e con brio
Adagio molto
Finale (Prestissimo)
Ludwig van Beethoven
Sonata per a piano núm. 30, en Mi major, op. 109

19’

Vivace ma non troppo – Adagio espressivo – Tempo primo
Prestissimo
Gesangvoll, mit innigster Empfindung
(Andante, molto cantabile ed espressivo) - Variacions I - VI

II
Ludwig van Beethoven
Bagatel·les op. 126

12’

Núm. 1. Andante con moto, cantabile e compiacevole (Sol major)
Núm. 2. Scherzo. Allegro (Do major)
Núm. 5. Quasi allegretto (Sol major)
Núm. 6. Presto. Andante amabile e con moto (Mi bemoll major)
Ludwig van Beethoven
Sonata per a piano núm. 31, en La bemoll major, op. 110
Moderato cantabile molto espressivo
Allegro molto
Adagio ma non troppo – Arioso dolente – Fuga
– Allegro ma non troppo – L’istesso tempo di Arioso – L’inversione
Catalunya Música enregistra aquest concert.
Per tornar-lo a escoltar, consulteu la programació a www.catmusica.cat

20’
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Beethoven i el piano,
entre revolucions i utopies
Els instruments de teclat van acompanyar Ludwig van Beethoven
al llarg de tota la vida, des dels anys de formació a Bonn fi ns als darrers
moments d’existència, passant per les aparicions públiques com a
improvisador i intèrpret de les seves obres amb orquestra.
El concert d’avui es mou d’un extrem a l’altre d’aquest itinerari. Els
primers esbossos de la Sonata op. 10 núm. 1 es remunten a l’any 1795 i
foren el principi d’un procés compositiu complex que va desembocar en
una obra concisa i plena d’originalitat. Les múltiples referències al món
mozartià són una ocasió per comprovar fi ns a quin punt Beethoven,
llavors jove revolucionari, venia a subvertir l’ordre conegut.
Tres dècades més tard, després de moltes decepcions polítiques i
personals, el llenguatge de Beethoven s’havia tornat més enigmàtic:
visionari en les formes i alhora carregat de referències cap a compositors
barrocs que sentia cada vegada més propers. Si en les primeres sonates
estaven presents Mozart, Haydn i Clementi, en la Sonata op. 109,
publicada el 1821, la partitura remet constantment a Bach i sobretot a
les seves Variacions Goldberg, model omnipresent en les extraordinàries
variacions del tercer moviment.
La rememoració del segle XVIII, tan típica de l’època de la
Restauració, és molt present també en les moltes obres breus que
Beethoven va compondre els seus últims anys. Entre aquestes, les més
elaborades, amb les sis Bagatel·les op. 126, compostes el 1824, i quatre de
les quals ocupen el principi de la segona part del programa.
En la Sonata op. 110, el model bachià encara és més evident
(en la “Fuga” particularment), així com abunden les referències a
Händel, autor molt estimat per Beethoven, tant en l’“Arioso” com en
el “Recitativo” que el precedeix. Però no es tracta d’una imitació: des
de la planificació global fi ns al més mínim detall, tot ens parla de la
singularitat del seu autor. Igual que en l’arquitectura neogòtica, les
formes del passat inspiren a Beethoven (i a Mendelssohn, Schumann,
Brahms i tants altres) creacions que, malgrat les similituds amb els
models originals, parlen llargament de la cultura del temps en què
van ser construïdes. Un temps extraordinari en el qual mirar al passat
significava traçar camins de futur.
Luca Chiantore
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Stephen Kovacevich, piano
És un dels intèrprets més admirats per les seves interpretacions de Beethoven,
Brahms, Mozart i Schubert. A més de la seva carrera com a solista, ha dirigit durant
molts anys i ha rebut nombrosos premis pel seu treball amb orquestres amb repertori
dels segles xviii i xix. Com a solista, ha actuat amb les millors orquestres i directors,
com Sir Colin Davis, Hans Graf, Bernard Haitink, Kurt Masur, Sir Simon Rattle i
Sir Georg Solti.
Nascut a Los Angeles, als 18 anys es va traslladar a Anglaterra per estudiar amb
Dame Myra Hess. Des de llavors la seva fama internacional s’ha fonamentat tant en
les actuacions en concert, distingides per la seva intensitat i pensament creatiu, com
en els seus aclamats enregistraments.
Entre els compromisos més recents té el retorn triomfal amb la Simfònica de
Montreal (David Zinman), Simfònica Yomiuri del Japó (Sylvain Cambreling) i
Simfònica de Sydney (Vladimir Ashkenazy). La temporada passada va esgotar totes les
entrades en el seu recital al Queen Elisabeth Hall de Londres. En aquesta temporada
destaquen els recitals al Palau de la Música Catalana, Arts Center de Seül, Sala Pleyel
i Théâtre des Champs Elysées de París, entre d’altres.
En el terreny discogràfic, ha col·laborat amb Philips i posteriorment amb EMI.
Amb aquesta última va gravar les Sonates de Schubert i la integral de les Sonates de
Beethoven. També ha enregistrat els Concerts de Beethoven, Brahms i el Concert per a
piano núm. 2 de Bartók amb Sir Colin Davis.
El 2009 Kovacevich va editar, amb grans elogis de la crítica, les Variacions
Diabelli de Beethoven per al segell Onyx Classic, just quaranta anys després del seu
primer enregistrament d’aquesta obra per a Philips. El «Financial Times» va escriure:
“una aproximació temperamental, gairebé explosiva, que ressona amb energia nerviosa i
rítmica, però que també deixa espai per a l’elegància, l’humor i la introspecció”. Aquest
enregistrament va guanyar l’any 2009 el Premi Classic FM Gramophone Editor’s
Choice.
Stephen Kovacevich també està compromès amb la música de cambra, i ja
en l’inici de la seva carrera va col·laborar amb Jacqueline du Pré en un famós
enregistrament de les Sonates per a violoncel i piano núm. 3 i 5 de Beethoven. Entre els
seus col·legues passats i recents en projectes cambrístics cal esmentar Steven Isserlis,
Gautier Capuçon, Renaud Capuçon, Kyun-wha Chung, Truls Mørk, Emmanuel
Pahud, Anna Larsson, Khatia Buniatishvili, Martha Argerich i el Belcea Quartet.
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Propers concerts al Palau:
Intèrprets Catalans

Palau 100 Cambra

DIJOUS, 16.01.14 — 20.30 h

DIMARTS, 04.02.14 — 20.30 h

Albert Guinovart, piano

Ferhan & Ferzan Önder

Sala de Concerts

A. Guinovart: Valsos poètics
M. Martines: Sonata en La major
L. van Beethoven: Sonata Appassionata
F. Poulenc: Les Soirées de Nazelles
A. Guinovart: Fantasia - Evocació / Estampes

Sala de Concerts

Dos pianos
S. Rakhmàninov: Suite núm. 1 Fantasie-Tableaux
F. Liszt: Rapsòdia hongaresa
I. Stravinsky: La consagració de la primavera

Preu: 15 euros

Preus: 15 i 20 euros

Intèrprets Catalans

Palau 100 Piano

DIJOUS, 06.02.14 — 20.30 h

DIMECRES, 12.02.14 — 20.30 h

Jordi Camell, piano

Iván Martín, piano

J. Brahms: Sonata núm. 3, en Fa menor, op. 5
P. Casals: obres per a piano

L. van Beethoven: Sonata núm. 1, op. 2
L. van Beethoven: Sonata núm. 8, op. 13, “Patètica”
F. Chopin: Nocturns
F. Chopin: Ballada núm. 1, op. 23
F. Chopin: Andant spianatao i Gran polonesa, op. 22

Preu: 15 euros

Preus: de 10 a 30 euros

Petit Palau

Sala de Concerts

