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Aquest programa ha estat possible gràcies  
al generós suport de la Fundació Vila Casas

Avui torna a la Temporada 
una de les més grans 
orquestres del món, la 

Philharmonia Orchestra. 
Dirigida per Karl-Heinz 
Steffens, un director de 

referència en el repertori 
alemany, ens presenta la 

simfonia que obre la porta al 
Romanticisme, l’heroica de 
Beethoven. Sergei Redkin, 

col·laborador habitual 
de Gergiev, debuta a la 

Temporada amb el Concert 
per a piano núm. 1 de Chopin.



programa

Philharmonia Orchestra
Sergei Redkin, piano

Karl-Heinz Steffens, director 

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)
Obertura de  “Les Hèbrides”, op.26 (1833)

— Durada aprox. 10’

Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Concert per a piano núm. 1, en mi menor, op. 11 (1830)

 — Durada aprox. 40’

I. Allegro maestoso 

II. Romance – Larghetto 

III. Rondo – Vivace  

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Simfonia núm. 3, en mi bemoll major,  

op. 55, “Heroica” (1804)

— Durada aprox. 50’

 I. Allegro con brio 

 II. Marcia funebre – Adagio assai

 III. Scherzo – Allegro 

 IV. Finale – Allegro molto

Per gaudir de la música necessitem: SILENCI 

Para disfrutar de la música necesitamos: SILENCIO

To enjoy the music we need: SILENCE

Contingueu els estossecs

Contengan la tos

Contain your coughs

Mòbils apagats

Móviles apagados

Mobile phones switched off

Alarmes desconnectades

Alarmas desconectadas

Alarms disconnected

Moltes gràcies / Muchas gracias / Many thanks

AVÍS IMPORTANT / AVISO IMPORTANTE / IMPORTANT NOTICE

SI US PLAU / POR FAVOR / PLEASE

COMENTA AqUEST CONCERT AMB 

#heroica #philharmoniaorchestra #ibercamera
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SERgEI REdKIN 
pIaNo

bIografIeS

Sergei redkin va néixer a Krasnoiarsk (Sibèria) l’any 1991. 
Va iniciar els seus estudis de piano als sis anys a l’acadè-
mia estatal de música, estudiant també des de molt jove  
improvisació i composició. al 2004 es va traslladar a Sant 
petersburg i va emprendre els seus estudis al Conserva-
tori estatal. a partir de l’any 2009, va assistir regularment 
a les classes d’alexander Sandler. becat per la Saint pe-
tersburg music house, redkin també va seguir els seus 
estudis de composició amb alexander mnatsakanyan, un 
dels darrers alumnes de Xostakóvitx.

Des de l’any 2011, redkin ha col·laborat amb la Interna-
tional piano academy Lake Como (Itàlia) juntament amb 
músics com Dimitri bashkirov, peter frankl i fou ts’ong.

redkin ha estat guardonat en concursos de renom inter-
nacional; ha estat guanyador del  maj Lind piano Com-
petition celebrat a hèlsinki al 2012 i del International 
tchaikovsky Competition de moscou l’any 2015. Des de 
llavors, ha estat convidat per Valery gergiev a actuar a 
parís, Nova York i mèxic amb l’orquestra del teatre ma-
riinsky. al novembre de 2016, redkin va ser convidat a 
participar al festival mphIL 360º dedicat a prokófiev, on 
va interpretar les dues darreres Sonates per a piano del 
compositor.

ha actuat en recital i com a músic de cambra a moscou, 
Sant petersburg, alemanya, Àustria, frança, polònia, fin-
làndia, Suècia i Suïssa. aquesta temporada ha actuat al 
palau hofburg de Viena, al auditorio Nacional de madrid, 
al théâtre des Variétés de mònaco i al prestigiós Lucerne 
festival a Suïssa.

Sergei Redkin debuta avui a la Temporada Ibercamera.

La philharmonia orchestra és una orquestra simfònica 
de primer nivell mundial preparada per als reptes del se-
gle XXI. Dirigida per esa-pekka Salonen, director titular i 
assessor artístic des de l’any 2008, la philharmonia té un 
enfocament innovador pel que fa al paper de l’orquestra 
simfònica actual: arriba a nous públics a través del desen-
volupament de l’audiència, la tecnologia digital i els pro-
grames d’aprenentatge i participació.

La seu de l’orquestra és el royal festival hall del Southbank 
Center de Londres, on presenta una temporada de més de 
50 concerts cada any. L’orquestra té el ferm compromís  
de mostrar la seva qualitat en directe en sales de concert 
de tot el regne Unit, especialment a les seves residències 
com bedford, Leicester, Canterbury, basingstoke, al three 
Choirs festival i al garsington opera. a nivell internacio-
nal, la philharmonia és activa a europa, Àsia i als eUa.

el seu reconeixement internacional es deriva, en part, pel 
seu extraordinari llegat d’enregistraments, que en els dar-
rers 10 anys s’ha centrat en la innovació de la tecnologia 
digital. recentment, la philharmonia i Salonen han forjat 
un nou camí utilitzant la realitat virtual. La producció 360 
experience, produïda amb àudio i vídeo en 3D, s’ha pre-
sentat al Southbank Center i en altres llocs a nivell inter-
nacional, i es ven a través de la botiga playStationVr.

fundada l’any 1945, és una entitat autònoma que  pertany 
als seus 80 membres des del 1964. Jakub hruša i Santtu-
matias rouvali són els principals Directors Convidats; 
Christoph von Dohnányi i Vladimir ashkenazy els Direc-
tors honoraris. el productor Wuliangye és el principal soci 
internacional de la philharmonia orchestra. 

La Philharmonia Orchestra va debutar a la Temporada 
Ibercamera l’any 1986. Aquesta és la seva desena actuació.



KARL-HEINz STEffENS 
DIreCtor

bIografIeS

el director d’orquestra alemany Karl-heinz Steffens 
és reconegut com un director de gran distinció tan en 
mons operístics com simfònics. ha dirigit grans orques-
tres com la Simfònica de la ràdio de baviera, l’orques-
tra filharmònica de berlín, l’orquestra filharmònica de 
hèlsinki,l’orquestra filharmònica dels països baixos i la 
tonhalle orchester Zürich. 

Steffens ha treballat freqüentment amb l’orquestra Sim-
fònica de ràdio de berlín, frankfurt, hamburg i Leipzig. 
aquesta temporada seguirà el Cicle dedicat a brahms 
amb la philharmonia i tornarà a dirigir l’orquestra filhar-
mònica de Dresden i la royal Stockholm philharmonic 
orchestra. també dirigirà l’orquestra gürzenich de Co-
lònia i l’orquestra Nacional de Lió. aquest any debutarà 
amb la royal Scottish National orchestra.

Sota el seu lideratge com a director musical de la Sta-
atsphilharmonie rheinland-pfalz se l’ha honorat amb 
molts reconeixements; la philharmonia va rebre el premi 
eCho a la millor orquestra l’any 2015, i fou guanyadora 
pel millor programa de Concert de la temporada 2016/17, 
premi atorgat per la Deutsche musikverlegerverband.

pel que fa a l’òpera, Steffens va oferir l’estrena noruega de 
Pelléas et Mélisande a l’Òpera Nacional d’oslo, on tam-
bé ha realitzat produccions com Cosi fan Tutte, Fidelio i 
Tosca de Calixto bieito. també ha aparegut al teatro alla 
Scala, a la berlin Staatsoper Unter den Linden i a la Zürich 
opera house.

abans d’iniciar la seva carrera professional com a director, 
Steffens fou un gran solista: era el primer clarinet de l’or-
questra simfònica de la ràdio de baviera i de l’orquestra 
filharmònica de berlín.

Karl-Heinz Steffens debuta avui a la Temporada Ibercamera.
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Bach, Concerts per a piano i orquestra
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Chopin: Concert per a piano núm. 1, en mi menor, op. 11

el llegat per a piano i orquestra de Chopin va quedar defi-
nitivament clausurat quan el músic polonès, d’ascendèn-
cia francesa, tenia vint anys. en ell s’hi alineen sis obres: 
les Variacions sobre “Là ci darem la mà”, op. 2 (1827); la 
Fantasia sobre temes polonesos, op. 13 i Krakowiak, op. 14 
(ambdues de 1828); la Gran polonesa brillant, op. 22 (1830), 
a la qual l’any 1835 s’hi afegiria a mode d’introducció (per a 
piano sol) l’Andante spianato, i els dos concerts compos-
tos en el bienni de 1829-1830, les partitures més desenvo-
lupades i ambicioses de tota la sèrie.

Chopin va escriure totes aquestes obres per al seu propi 
ús en un temps en què, els recitals de piano sol encara no 
existien (moscheles i Liszt no van oferir els primers con-
certs d’aquest tipus fins a finals de la dècada de 1830). 
executar aquest tipus de peces de gran virtuosisme era, 
en definitiva, la millor manera perquè un jove compositor-
intèrpret establís la seva reputació. Chopin va viatjar a 
Viena el juliol de 1829, després d’acabar els seus estudis al 
Conservatori de Varsòvia. allí va entrar en contacte amb 
personalitats musicals influents com el compositor i peda-
gog Carl Czerny, l’empresari robert gallenberg i l’editor 
tobias haslinger. també va aprofitar per oferir dos cèle-
bres concerts, els dies 11 i 18 d’agost, en què va interpretar 
per primera vegada en públic les seves Variacions, op. 2  
i Krakowiak.

per tal de revalidar el triomf vienès entre els seus com-
patriotes, Chopin va preparar per al seu primer concert 
públic a Varsòvia la composició d’una obra nova. així va 
néixer el seu Concert per a piano en fa menor, estrenat 
el 17 de març de 1830 i interpretat pel mateix Chopin. el 
compositor, que considerava les actuacions en públic 
com autèntiques tortures, va preferir ajornar la data del 
concert i escriure una altra obra. D’aquesta manera veuria 
la llum, l’estiu de 1830, el Concert en mi menor, la seva 
creació més extensa per a piano i orquestra. 
 
L’estrena de la partitura, amb Carlo Soliva acompanyant 
el compositor, va tenir lloc l’11 d’octubre de 1830 al tea-
tre Nacional de Varsòvia. tres setmanes després, el 2 de 
novembre, Chopin abandonava la seva terra natal per no 
tornar-hi mai més.

Dedicat a friedrich Kalkbrenner, compositor, pianista i 
professor del Conservatori de parís molt admirat per Cho-
pin, el Concert en mi menor seria el primer a publicar-se, 
el juny de 1833, com op. 11, tot i ser el segon en ordre de 
composició. el fet que el músic extraviés les parts orques-
trals i hagués d’escriure-les novament va postergar fins 
a l’any 1836 la publicació del Concert en fa menor, edi-
tat com op. 21 i numerat com a segon. a l’ampli Allegro 
maestoso inicial, regna un discurs contrastat, que com-
bina energia i lirisme en un diàleg d’accents dramàtics i 

Mendelssohn: Obertura de “Les Hèbrides”, op. 26

felix mendelssohn va fer el seu primer viatge a les illes 
britàniques l’abril de 1829, només unes setmanes després 
d’exhumar a la Singakademie de berlín, la Passió segons 
Sant Mateu de bach. Juntament amb el seu amic, el di-
plomàtic i poeta Karl Klingemann, va arribar a escòcia al 
juliol, on va visitar edimburg, es va trobar amb l’escriptor 
Walter Scott i va recórrer les highlands, el litoral occiden-
tal i l’arxipèlag de les hèbrides, conegudes pels poemes 
del bard ossian. 

el 7 d’agost, el músic hamburguès va escriure a la seva 
germana fanny sobre les “curioses sensacions que vaig 
experimentar durant la meva visita a les hèbrides”, i hi in-
cloïa els vint primers compassos del que a finals de 1830 
es convertiria en l’obertura L’illa solitària, revisada i pu-
blicada l’any 1832 com Les Hèbrides i subtitulada com La 
gruta de Fingal, en record a la gruta situada a l’illa minús-
cula de Staffa, la qual els seus pilars de basalt semblen 
l’interior d’un orgue colossal.

La versió definitiva de la partitura, dedicada a frederic 
guillem IV de prússia, fou estrenada per thomas attwood 
a la philharmonic Society de Londres, el 14 de maig de 
1832. Després de la primera interpretació a berlín, dirigi-
da per mendelssohn el 10 de gener de 1833, a l’octubre 
del mateix any es va publicar l’arranjament per a piano 
a quatre mans, i l’abril de 1835 la partitura completa. La 
representació sonora del mar -ja assajada pel compositor 
en la seva obertura Mar en calma i viatge feliç (1828)- com 
un element que, eternament idèntic, es transforma sense 
parar, és exposat des del començament de l’obra mitjan-
çant un tema a càrrec de les cordes, ondulant, reiteratiu 
i sotmès a contínues variacions rítmiques, imatge de l’in-
cessant balanceig de les onades a la superfície marina.

ITINERARIS EUROPEUS

ComeNtarI



a l’estiu d’aquest mateix any, beethoven esbossava la seva 
Tercera Simfonia i, des del principi, li va semblar evident 
-com assenyala Stähr- que el final “havia de descansar so-
bre el tema de prometeu”. Quan la partitura fou impresa 
el 1806, el seu frontispici la descrivia com una “simfonia 
heroica, composta per celebrar el record d’un gran home”. 
Cal interpretar la identitat d’aquest heroi -d’aquest gran 
home- buscant l’origen del final de la simfonia en la mú-
sica de ballet escrita mesos enrere. el que beethoven in-
voca en aquestes variacions monumentals seria, per tant, 
el record de prometeu i el que aquest significa: la perso-
nalitat de l’artista que, a través de la seva erudició, brinda 
l’emancipació i, amb l’art, la llibertat.

amb la seva denominació d’Heroica i la seva adscripció a 
prometeu, la Tercera de beethoven corrobora la predilec-
ció dels escenaris vienesos pels temes heroics, com acre-
diten les estrenes el 1801 de sengles òperes de paër (Ac-
hille) i teyber (Alexander, sobre llibret de Schikaneder). 
La substitució del moviment lent per una marxa fúnebre 
revela l’esforç de beethoven per integrar en el marc sim-
fònic un gènere qualificat com a escènic i cerimoniós (el 
músic componia el 1801 una “marcia funebre sulla morte 
d’un eroe” per la seva Sonata per a piano, op. 26 i conce-
bia la cinquena de les seves Variacions per a piano, op. 34 
de 1802 com marxa fúnebre).

La inclusió de l’esmentada marxa subratllaria l’interès de 
beethoven per la música francesa posterior a la revolució 
doncs, com comenta grout, “és aquesta marxa, més que 
res, el que vincula la simfonia amb frança i amb els ex-
periments revolucionaris que es portaven a terme allà. La 
secció central de la marxa també s’inspira, en aparença, 
en una altra font francesa: els himnes i cantates en elogi 
dels ideals i herois republicans”. beethoven havia previst 
per l’Allegro con brio inicial uns motius de fanfàrries que 
van desaparèixer en la versió definitiva, potser per no em-
fatitzar l’aspecte marcial de tan imparable moviment; el 
mateix que l’angulós i agrest Scherzo, tan diferent dels 
empleats en les dues simfonies anteriors. escoltant els 
primers compassos de l’Heroica, com afirma rietzler, 
“queda clar de seguida que aquí comença una nova època 
de la música clàssica”.

Juan Manuel Viana
Crític musical

melancòlics. el moviment central, Romanze: Larghetto, és 
un nocturn evocador definit per Chopin com una “espè-
cie de somni a la llum de la lluna, una nit de primavera”. 
La dimensió reivindicativa de les seves arrels poloneses 
afloren al rondo: Vivace final, que inclou un enèrgic ritme 
de krakowiak.

Beethoven: Simfonia núm. 3, en mi bemoll major, op. 55, 
“Heroica”

No són pocs els elements que determinen l’excepcionali-
tat de l’Heroica de beethoven: el llarg període de gestació 
(que va des de l’estiu de 1802 fins a la tardor de 1804), les 
seves dimensions (les més grans en el cicle simfònic del 
seu autor, només superades per la Novena Simfonia), la 
treballada elaboració (documentada en nombrosos qua-
derns d’esborranys), la seva plantilla orquestral (que pres-
criu la inclusió de tres trompes), i, especialment, l’abun-
dant literatura derivada de la seva dedicatòria -després 
retirada- a Napoleó.

el 28 de març de 1801 es va estrenar al burgtheater vienès 
una altra partitura extensa del músic de bonn. el seu ballet 
heroic-al·legòric en dos actes, amb obertura, Introducció 
i setze números: Les criatures de Prometeu. al segon acte, 
el mític protagonista condueix les seves criatures - dos es-
tàtues de fang animades- al parnàs, davant d’apol·lo i les 
seves muses. entre danses festives, el final festeja el seu 
alliberament de “l’estat d’ignorància” inicial. per a aques-
ta escena, beethoven exposava com a motiu principal un 
rondó, la setena de les seves Dotze Contradanses Woo 14. 
aquesta mateixa contradansa, fàcilment reconeixible i 
que, per la seva significativa posició en l’apoteosi del ba-
llet, adquireix el rang de tema prometeic de la llibertat, 
servirà al músic l’any 1802 com a base per a les seves pia-
nístiques Variacions “Heroica”.

Retrat de Beethoven component al seu estudi.
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AMB EL PATROCINI DE

AMB EL SUPORT DE

PATROCINADOR PRINCIPAL

Si voleu col·laborar amb nosaltres i conèixer els  
nostres programes de patrocini, contacteu amb:  
mònica tarré: mtarre@ibercamera.com

temporada Ibercamera, a.I.e.
Una producció d’Ibercamera en associació  
amb ramón bilbao.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

TEMPORADA IBERCAMERA AIE COL·LABORA AMB 

ORGANITZA

COL·LABORA AMB NOSALTRES

Cap al futur 
amb la música.



Ser capaz de expresar lo  
que las palabras no pueden. 

Llegar a lo más profundo  
del alma. Transportarte  

a lugares lejanos sin moverte  
de donde estás. Tener el poder  

de inspirar a las personas.  
Ser música. Ser vino.

EL VIAJE 
COMIENZA AQUÍ

www.bodegasramonbilbao.es

CON EL ABONO DE IBERCAMERA
TIENES VENTAJAS EN EL CLUB VENTURIO 

Promoción exclusiva para los poseedores del Abono de Ibercamera. Pedido mínimo  
para poder aplicar el cupón: 30 €. Fecha de validez del código: 31/12/2018.

WWW.TIENDA.BODEGASRAMONBILBAO.ES

941 310 316

Ahora puedes disfrutar de las condiciones de Socios Premium  
en el Club Venturio de Ramón Bilbao:

   15% de descuento en todas las compras      Pedidos sin coste de envío
Date de alta ya en nuestra web con el código:   

RBIBERCAMERA


