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EL CONCERT D’AVUI

Ens sentim molt afortunats de tornar 
a tenir amb nosaltres al Mestre 

Vladimir Fedosseiev, llegenda viva 
de la recent història musical russa. 
Director de gest natural i profunda 

musicalitat, Fedosseiev va ser 
contemporani i col·laborador de 
Xostakóvitx, de qui ens oferirà la 

cèlebre Cinquena Simfonia. 
Alexei Volodin, pianista de recursos 

tècnics i musicals il·limitats, serà 
el solista ideal per a oferir-nos 
el Concert per a piano núm. 1 

de Txaikovski. 
Tenim la seguretat que aquests 

dos grans artistes ens faran 
percebre aquestes obres, com si les 

escoltéssim per primera vegada.

Per gaudir de la música necessitem: SILENCI

Para disfrutar de la música necesitamos: SILENCIO

To enjoy the music we need: SILENCE

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



PROGRAMA

Orquestra Simfònica Txaikovski
Vladimir Fedosseiev

COMENTA AQUEST CONCERT AMB 
#alexeivolodin #fedoseyev #txaikovski #xostakóvitx #ibercamera 

Piotr Ilitx Txaikovski (1840 – 1893)
Concert per a piano núm. 1, en si bemoll menor,  

op. 23 (1874-75)

I. Andante non troppo e  
molto maestoso – Allegro con spirito

II. Andantino semplice – Prestissimo

III. Allegro con fuoco

Solista: 
Alexei Volodin

— Durada total aprox. 34’

Dmitri Xostakóvitx (1906 – 1975)
Simfonia núm. 5, en re menor, op. 47 (1937)

I. Moderato

II. Allegretto

III. Largo

IV. Allegro non troppo 

— Durada total aprox. 47’

BIOGRAFIES

ORQUESTRA SIMFÒNICA 
TXAIKOVSKI

Fundada el 1930, l’Orquestra Simfònica Txaikovski fou la 
primera orquestra simfònica de la ràdio soviètica. La seva 
intensa i exitosa activitat en les millors sales de concerts 
d’Europa, el Japó i els Estats Units ha anat sempre pre·
cedida pel continu perfeccionament d’uns programes 
acuradament treballats. El seu èxit actual és fruit de les 
històriques col·laboracions amb brillants directors rus·
sos, com Orlov (fundador de l’orquestra), Golovànov, 
Rozhdestvenski i, indubtablement, el seu actual director 
artístic i director principal, Vladimir Fedosseiev, vinculat a 
l’orquestra des de fa més de quaranta anys. 

Miaskovski, Prokófiev, Khachaturian, Sviridov, B. Txaikovs·
ki i molts altres han confiat en la Simfònica Txaikovski per 
a estrenar obres; entre ells es troba Xostakóvitx, que la va 
descriure com “una extraordinària formació d’extraordi-
naris músics”. Al llarg de la història, l’orquestra ha comptat 
amb la col· laboració de prestigiosos músics com Richter, 
Oistrakh i Maazel. Devem a l’orquestra i al seu actual di·
rector, el descobriment del pianista Evgeny Kissin i dels 
violinistes Maxim Vengerov i Vadim Repin, als quals van 
donar a conèixer sent encara molt joves.

El 1993, la formació va ser batejada com Orquestra Sim·
fònica Txaikovski per les seves excel·lents interpretacions 
de la música d’aquest compositor. 

El 2015, la formació va commemorar el 175è aniversari del 
naixement de Piotr Illitx Txaikovski amb un gran concert 
commemoratiu. A Rússia s’està preparant l’edició acadè·
mica de l’obra completa del compositor, el consell edito·
rial compta amb Vladimir Fedosseiev com destacat intèr·
pret i descobridor del Txaikovski més genuí.

Va debutar a la Temporada Ibercamera l’any 2012. Aques-
ta serà la seva quarta actuació.
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BIOGRAFIES

ALEXEI VOLODIN

Aclamat per la seva sensibilitat i la seva brillantor tècnica, 
Alexei Volodin posseeix un repertori extraordinàriament 
divers, des de Beethoven i Brahms passant per Txaikovski, 
Rakhmàninov, Prokófiev i Scriabin fins Gershwin, Shche·
drin i Medtner.

Aquesta temporada, debutarà amb la Gulbenkian Orches·
tra, l’Orquestra Simfònica Century del Japó, la Filharmò·
nica de Sant Petersburg i la New Japan. Entre els seus 
últims compromisos, destaca la seva col·laboració amb 
l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orquestra Simfònica 
d’Anvers i l’Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky, sota 
la direcció de Dima Slobodeniouk, Kent Nagano, Robert 
Trevino i Valery Gergiev. En recital, Alexei Volodin apareix 
regularment en les més prestigioses sales de concerts en 
l’àmbit internacional.

El seu últim àlbum amb el segell Mariinsky inclou el Con-
cert per a piano núm. 4 de Prokófiev, dirigit per Valery 
Gergiev. Volodin també ha gravat un àlbum amb obres 
de Rakhmàninov i un altre amb obres de Schumann, Ra·
vel i Scriabin; anteriorment, va enregistrar un àlbum amb 
obres de Chopin, amb el qual va guanyar el Choc de Clas-
sica i va ser guardonat amb cinc estrelles per Diapason.

Nascut el 1977 a Leningrad, Alexei Volodin va realitzar els 
seus estudis musicals a l’Acadèmia Gnessin de Moscou i 
al Conservatori de la mateixa ciutat amb Elisso Virsaladze. 
Va continuar els seus estudis a l’Acadèmia In·ternacional 
de piano del Llac de Como; després de la seva victòria 
en el Concurs Internacional Géza Anda de Zuric, el 2003, 
Volodin va guanyar reconeixement internacional.

Alexei Volodin és artista exclusiu Steinway and Sons. 

Va debutar a la Temporada Ibercamera l’any 2006. Aques-
ta serà la seva novena actuació.

BIOGRAFIES

VLADIMIR FEDOSSEIEV

Nascut a Leningrad el 5 d’agost de 1932, Vladimir Fedos·
seiev va realitzar els seus estudis musicals a l’Acadèmia 
Gnessin de Moscou i al Conservatori Txaikovski de Mos·
cou, juntament amb el professor Leo Ginsburg. Inicià la 
seva carrera com a director en l’Orquestra Filharmònica 
de Leningrad en ser convidat per Evgeny Mravinsky; el seu 
debut escènic va tenir lloc al Teatre Estatal Kirov d’Òpera i 
Ballet, on va dirigir La núvia del tsar de Rimsky·Kórsakov.

Ha estat convidat per nombroses orquestres, com la de 
Ràdio França de París, la Simfònica de Berlín, la Filhar·
mònica de Dresden i les orquestres de Cleveland i Pitts·
burgh, entre d’altres. Entre 1997 i 2005, va ser el director 
principal de l’Orquestra Simfònica de Viena, etapa que va 
marcar el triomf de la formació amb grans gires internaci·
onals, així com la interpretació del cicle complet d’obres 
simfòniques de Beethoven.

Fedosseiev és el director artístic i musical de l’Orquestra 
Simfònica Txaikovski des de fa més de quatre dècades; 
durant aquest temps, el director ha format un estil par·
ticular i reconeixible que ha conduït la formació a asso·
lir fama internacional i a interpretar nombroses estrenes 
d’obres de compositors contemporanis, estenent així 
constantment els seus contactes artístics amb composi·
tors russos i estrangers.

Vladimir Fedosseiev ha estat reconegut amb nombrosos 
premis i guardons, com la Creu de Plata al mèrit de la Re·
pública d’Àustria, la Medalla d’Or de la Societat Internaci·
onal Gustav Mahler o l’Ordre de Daniel de Moscou de Pri·
mer Grau, concedida pel Patriarca de l’Església Ortodoxa.

Va debutar a la Temporada Ibercamera l’any 1990. Aques-
ta serà la seva cinquena actuació.
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06/11/2019 · PALAU

VARIACIONS GOLDBERG  
Evgeni Koroliov, piano

Bach 

18/11/2019 · L’AUDITORI 

NOVENA DE BEETHOVEN  
Orquestra de l’Òpera de Praga
Karl-Heinz Steffens, director 
Orfeó Donostiarra
José Antonio Sainz Alfaro, director 
Mozart i Beethoven

29/01/2020 · L’AUDITORI 

EL CAVALLER DE LA ROSA 
Orquestra Simfònica 
de Ràdio Frankfurt
Andrés Orozco-Estrada, director 
Fumiaki Miura, violí 

Mussorgsky, Txaikovski i Strauss

07/02/2020 · PALAU 

STABAT MATER 
Forma Antiqva
Aarón Zapico, director
María Espada, soprano
Carlos Mena, contratenor 
Scarlatti/Avison, Porpora i Pergolesi

04/03/2020 · L’AUDITORI 

SIMFONIA TITÀ
Orquestra Simfònica 
SWR Stuttgart
Teodor Currentzis, director

Strauss i Mahler 

30/03/2020 · L’AUDITORI 

RÈQUIEM DE VERDI
Simfònica del Teatre Mariinsky
Valery Gergiev, director
Cor Ibercamera
Mireia Barrera, directora 

Verdi

21/05/2020 · L’AUDITORI 

BEETHOVEN: 
CONCERT PER A VIOLÍ  
Royal Philharmonic Orchestra
Pinchas Zukerman, violí i direcció 

Brahms i Beethoven

02/06/2020 · PALAU 

SONATA DE BRAHMS 
Maria João Pires, piano
Fumiaki Miura, violí

Debussy, Brahms, Bach i Beethoven 

03/12/2019 · L’AUDITORI

CLAR DE LLUNA
Varvara, piano 

Beethoven i Liszt

www.ibercamera.comibercamera@ibercamera.com

PROGRAMACIÓ  

2019 - 2020

NOUS ABONAM
ENTS 

A LA VENDA

Concert fora d’abonament en 
coproducció amb l’Auditori

Homenatge a Ginette Neveu

CONCERT EXTRAORDINARI

20/04/2020 · L’AUDITORI 

CONCERT DE RAVEL 
Orquestra Simfònica de Lucerna
James Gaffigan, director 
Martha Argerich, piano 

Ligeti, Ravel i Dvorák

T. 93 317 90 50              



Txaikovski, Concert per a piano núm. 1, en si bemoll me-
nor, op. 23

Els primers compassos del Concert per a piano número 
1 de Piotr I. Txaikovski són una exaltació de sentiments 
que només la música és capaç d’expressar. Però aquest 
concert, que ha esdevingut tan popular, té tres versions 
fetes al llarg de més de deu anys, entre el 1875 i el 1888. La 
segona versió presenta únicament alguns canvis en la part 
del piano. La tercera i definitiva, la que s’interpreta habitu·
alment, varia de les dues anteriors en el segon temps, que 
en lloc de tenir un ritme d’Allegro vivace assai, es conver·
teix en un Prestissimo, i en el tercer moviment, l’Allegro 
con fuoco, es van retallar el final en dotze compassos. La 
primera versió es va estrenar a Boston, al Music Hall, el 25 
d’octubre del 1875 amb el cèlebre Hans von Bülow al piano 
–qui va ser el director insigne de l’obra de Richard Wagner 
i primer marit de Còssima Liszt. – La segona versió, estre·
nada ja a la terra natal de Txaikvoski, a la Societat Musical 
Russa de Sant Petersburg, el 29 de novembre del 1884, la 
va tocar la pianista Natalya Kalinovskaia·Chikhacheva i va 
ser dirigit pel gran compositor Nikolai Rimski·Korsakov. I 
la tercera, es va estrenar públicament a Hamburg el 20 
de gener del 1888 i, finalment, va comptar amb Txaikovski 
també a l’escenari com a director, tenint a Vasili Sapel·
nikov com a solista. 

La realització d’aquesta obra cabdal del romanticisme 
simfònic rus va ser tota una epopeia. Txaikovski la va 
compondre entre el novembre del 1874 i el febrer del 1875. 

LA INCANDESCÈNCIA DE  
LA MÚSICA RUSSA

COMENTARI En aquell moment, estava treballant en la partitura per a 
piano de la seva òpera “Vakula, el ferrer” i a les cartes al 
seu germà petit, Modest, en fa referència per l’esforç que 
li va suposar compondre’l. Entre el desembre del 1874 i 
el gener de l’any següent, Txaikovski va ensenyar la par·
titura manuscrita al gran pianista Nikolai Rubinstein, tal 
com va explicar a Nadezhda von Meck, la seva mecenes: 
“com que no sóc pianista, era essencial per a mi consultar 
un virtuós que pugui senyalar tot el que pugui ser tècni-
cament difícil o poc efectiu.” Però la revisió que li va fer 
Rubinstein, que va voler canviar moltes coses, no va agra·
dar gens a Txaikovski i el va publicar tal com l’havia com·
post en la versió per a dos pianos. Durant aquell any el va 
orquestrar i el va mostrar a von Bülow, que el va elogiar 
molt, fins al punt que el va voler estrenar a la seva gira 
pels Estats Units aquell any. Txaikovski, que en un principi 
volia dedicar·lo a Rubinstein, va escriure al manuscrit una 
dedicatòria al cèlebre Sergei Taneyev, però davant de la 
resposta entusiasta de von Bülow, va suprimir aquest nom 
i va posar el del pianista i director alemany. Curiosament, 
anys després, dedicaria el seu segon concert per a pia·
no a Rubinstein “per la seva interpretació magnífica del 
primer concert”.

El tema del primer moviment prové d’una cançó popu·
lar ucraïnesa que Txaikovski sentia cantar pel carrer. En 
el segon moviment, també utilitza una cançó, en aquest 
cas francesa, del vodevil La corde sensible de Lambert·
Thiboust, que diu “Il faut s’amuser, danser et rire….” Es 
veu que Txaikovski la cantava sovint amb el seu germà 
Anatoly. I en el tercer temps, utilitza de nou la música 
popular, la cançó ucraïnesa “Vinga, vinga, Ivan” al primer 
tema, i, al segon tema, la cançó russa “Vaig a la capital”, 
que va incloure a les Cinc cançons populars russes que va 
arranjar el 1869. 

Xostakóvitx, Simfonia núm. 5, en re menor, op. 47

Va ser composta entre l’abril i el juliol del 1937 i es va estre·
nar a Leningrad el 21 de novembre del 1937 amb l’Orques·
tra Filharmònica d’allà dirigida per Yevgeny Mravinsky. Va 
aconseguir un èxit tan sorollós, amb una ovació de gai·
rebé mitja hora, que, segons sembla, va deslliurar a Xos·
takóvitx de ser represaliat pel règim a causa del subtítol 
que portava aquesta simfonia: “La resposta d’un artista 
soviètic a una crítica merescuda”, que feia referència a la 
celebració del vintè aniversari de la Revolució d’Octubre. 
En paraules d’aquest compositor, es tracta “d’una simfonia 
lírico-heroica, la idea principal de la qual és l’experiència 
emocional i l’optimisme triomfant de l’ésser humà. Volia 
mostrar com es venç una sèrie de conflictes tràgics, per 
la lluita intensa que agita amb violència l’ànima humana, 
i neix l’optimisme com una concepció del món. Tota obra 
d’art conté elements autobiogràfics i el tema de la meva 
simfonia és el d’un home que s’està fent”. 



Sembla que Xostakóvitx descrigui aquest “home que s’està 
fent” amb un diàleg entre la llibertat de creació de l’artista 
i l’encaix d’aquest amb les limitacions del context social, 
que ell mateix va patir en els anys més ferotges del règim 
soviètic. Estableix un collage simfònic entre el lirisme pro·
pi i els ritmes populars de les marxes o de les danses, que 
podem sentir en el primer i en el segon moviment, el que 
té forma de scherzo i on el clarinet agafa relleu juntament 
amb un trio format per l’arpa, el violí i el violoncel. En el 
tercer moviment, el vent metall desapareix i crea un qua·
dre sonor d’una gran meravella amb la corda que crea un 
substrat melòdic molt ben teixit sobre el qual apareixen 
la flauta i l’oboè, aconseguint un moment reflexiu que ens 
porta progressivament cap a l’èxtasi i ens descendeix a 
poc a poc, sospesos per les notes llargues en pianissimo 
dels violins que punteja la celesta. Despertarem d’aquest 
somni, amb forts redobles dels timbals que anuncien de 
nou tota la batalla del metall a punt per escometre amb 
harmonies d’optimisme la força de la voluntat humana, 
fins a impulsar·la cap a un final triomfal que alguns ente·
sos posen en qüestió per la forta càrrega d’ironia que hi ha 
en tota l’obra d’aquest compositor rus.

Mònica Pagès
Periodista especialitzada en música clàssica.
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L’Auditori és un consorci de

Mitjans patrocinadors

17, 18 i 19 de maig

OBC
ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE  BARCELONA
I  NACIONAL DE  CATALUNYA

ROMEU I JULIETA
DE PROKÓFIEV
AMB KAZUSHI ONO

Romeu i Julieta és l’obra de Shakespeare que ha 
inspirat més notes musicals. L’Orquestra, sota la 
batuta de Kazushi Ono, es rendeix al seu romanticisme 
i l’interpreta en forma del ballet que va escriure 
Prokófiev l’any 1935. A més, l’estrena del Concert per a 
dos shamisens i orquestra encarregat a Fabià Santcovsky 
i dedicat a aquest instrument tradicional japonès.  

Kazushi Ono director · Germans Yoshida shamisens

Retrat de Mravinsky i Xostakóvitx (Novossibirsk, 1937)
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AMB EL SUPORT DE

Si voleu col·laborar amb nosaltres i conèixer els 
nostres programes de patrocini, contacteu amb 
Marcos Amat: patrocinios@grupcamera.com

Temporada Ibercamera, A.I.E.

MITJANS COL·LABORADORS

TEMPORADA IBERCAMERA AIE COL·LABORA AMB

ORGANITZA

COL·LABORA AMB NOSALTRES

SEGUEIX-NOS

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

A
 Ib

er
ca

m
er

a 
en

s 
im

p
or

ta
 la

 s
al

ut
 d

el
 n

os
tr

e 
p

la
ne

ta
, e

l p
ap

er
 p

er
 im

p
ri

m
ir

 a
q

ue
st

 p
ro

g
ra

m
a 

p
ro

vé
 d

e 
fo

nt
s 

so
st

en
ib

le
s 

i c
er

ti
fi

ca
d

es
.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

classica_110x270_4mm_sang_CUNI.pdf   1   25/2/19   19:25



PR O PE R  
C O N C E R T

FUMIAKI MIURA
VARVARA

Mozart, Sonata per a violí i piano núm. 23,  
en re major, K. 306

Schubert, Sonata per a violí i piano,  
en la major, op. post. 162, D. 574, “Grand Duo”

Beethoven, Sonata per a violí i piano núm. 9,  
en la major, op. 47, “Kreutzer”

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Dimecres 

29/05/19 a les 20.30 H 

www.ibercamera.com


