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1. PROGRAMACIÓ 2019-20: 
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La programació de la 36a Temporada Ibercamera està configurada per un total de 10 concerts, que 
se celebraran a L’Auditori de Barcelona i al Palau de la Música, sempre responent al criteri d’idoneïtat 
acústica de la sala, en funció dels intèrprets i els programes presentats. Fidels als seus principis artístics i 
a la seva manera d’entendre la programació, s’ha convidat a aquells artistes que garanteixen l’excel·lència 
en la interpretació del repertori de les obres programades. 

Aquesta Temporada celebrarem el 250è aniversari del naixement de Beethoven i ho farem inaugurant 
amb la  Novena Simfonia i tancant amb el Concert per a violí, que interpretarà el gran Pinchas Zukerman. 

A la portada del llibre de programació, hem decidit tornar als nostres orígens recuperant la tipografia 
que va dissenyar Yves Zimmermann als nostres inicis; volem així retre homenatge a l’autor del logotip, 
que és i ha estat, la nostra imatge al llarg de tots aquests anys. 
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1. PROGRAMACIÓ 2019-20: 

1.1 LA TEMPORADA CONCERT A CONCERT
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Donem el tret de sortida a la 
36a Temporada Ibercamera 
amb el debut d’Evgeni 
Koroliov, que presentarà 
les seves extraordinàries 
Variacions Goldberg. El 
pianista és reconegut arreu 
del món per la seva capacitat 
d’expressar i preservar la 
veritat d’aquesta música 
imprescindible, escrita per 
Johann Sebastian Bach.

Celebrem el 250è aniversari 
del naixement de Ludwig 
Van Beethoven regalant 
al nostre públic la Novena 
Simfonia, que al llarg dels 
anys s’ha anat convertint en 
símbol de reconciliació i pau 
entre pobles. Per aquest gran 
esdeveniment, comptarem 
amb l’Orquestra de l’Òpera de 
Praga i l’Orfeó Donostiarra, 
tots ells dirigits pel mestre 
Karl-Heinz Steffens.

Acompanyat per l’Orquestra 
Simfònica de Ràdio Frankfurt 
i el mestre Andrés Orozco-
Estrada, Fumiaki Miura torna a 
la Temporada Ibercamera per 
a interpretar el Concert per 
a violí de Txaikovski, joia del 
repertori molts anys absent a 
les nostres programacions. La 
segona part anirà dedicada a 
Richard Strauss, compositor 
històricament molt vinculat a 
la nostra ciutat:  “A Barcelona, 
sempre m’han brindat la 
millor de les acollides. Se’m 
va aplaudir i animar quan, el 
1897, vaig donar a conèixer al 
Líric el” Don Joan “i” Mort i 
Transfiguració”, digué Strauss. 

 EL CAVALLER DE LA ROSA NOVENA DE BEETHOVEN VARIACIONS GOLDBERG

4 Dossier de Premsa Ibercamera 36 Temporada



5 Dossier de Premsa

Forma Antiqva s’ha guanyat el 
dret a ser el grup de referència 
en la interpretació de música, 
amb instruments originals a 
la nostra Temporada. Després 
de les meravelloses Quatre 
Estacions de Vivaldi que 
ens van oferir en la 34ena 
Temporada, en aquesta 
ocasió, els germans Zapico 
ens proposen Stabat Mater, 
obra cabdal del barroc italià. 
La soprano María Espada i el 
contratenor Carlos Mena seran 
els encarregats d’interpretar 
les parts solistes.

Ens sentim afortunats de 
poder donar la benvinguda 
a la Temporada Ibercamera 
al mestre Teodor Currentzis, 
que s’acaba de fer càrrec de 
l’Orquestra Simfònica SWR 
Stuttgart, la qual ens va 
deixar impactats amb la seva 
Quarta Simfonia de Bruckner 
en la Temporada anterior. 
Currentzis ens proposa Mort i 
Transfiguració de Strauss i la 
Simfonia Tità de Mahler, obra 
a cavall entre el llenguatge 
simfònic orquestral i el 
llenguatge poètic. 

L’Orquestra Simfònica del 
Teatre Mariinsky i el mestre 
Valery Gergiev tornen a la 
Temporada Ibercamera; en 
aquesta ocasió, interpretaran 
el monumental Rèquiem 
de Verdi. Una vegada més, 
comptaran amb el Cor 
d’Ibercamera, dirigit per Mireia 
Barrera, el qual va deixar al 
mestre Gergiev profundament 
colpit i impressionat, després 
de la inoblidable Segona 
Simfonia de Mahler que van 
interpretar plegats.

 RÈQUIEM DE VERDI SIMFONIA TITÀ STABAT MATER
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La gran Martha Argerich torna 
a la Temporada Ibercamera; 
aquesta vegada acompanyada 
per l’Orquestra Simfònica de 
Lucerna i el director James 
Gaffigan, els quals la pianista 
va proposar com a partners 
ideals per aquest projecte. 

Coincidint amb l’any 
Beethoven, Pinchas Zukerman 
torna a la nostra Temporada, 
acompanyat de la Royal 
Philharmonic Orchestra per a 
interpretar i dirigir el Concert 
per a violí, en re major del geni 
de Bonn. Estiguem atents, 
no perdem ni un instant 
ni una nota, perquè el que 
fa Zukerman amb aquest 
concert, és senzillament 
sublim. 

 BEETHOVEN: 
CONCERT PER A VIOLÍ

 CONCERT DE RAVEL
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la seva vocació musical; 
sempre que escolta aquest 
instrument, busca retrobar el 
so i l’emoció d’aquell darrer 
concert de Neveu. Aquesta 
recerca l’ha portat a iniciar una 
col·laboració amb el violinista 
Fumiaki Miura. 

Allunyada d’una carrera 
convencional, Maria João Pires 
només fa aquells projectes que 
la motiven i toca per a aquells 
públics que estima. Amb tan 
sols 4 anys, la pianista assistí 
a un concert de la violinista 
Ginette Neveu, que un dia 
després, morí en un tràgic 
accident d’avió prop de les 
Illes Açores. Maria João Pires 
creu que aquell concert i 
so del violí li van despertar 

 SONATA DE BRAHMS
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La pianista Varvara, artista 
ja molt reconeguda a 
Ibercamera, ens proposa dues 
Sonates de Beethoven i la 
monumental Sonata de Liszt 
en la intimitat i proximitat de la 
Sala Oriol Martorell. Aquest és 
un concert fora d’abonament, 
en coproducció amb L’Auditori. 

 CLAR DE LLUNA
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Beethoven, Concert per a violí, en re major, op. 61
Beethoven, Simfonia núm. 9, en re menor, op. 125
Txaikovski, Concert per a violí, en re major, op. 35
Mahler, Simfonia núm. 1, en re major, “Tità”
Pergolesi, Stabat Mater, P. 77
Ravel, Concert per a piano, en sol major, M. 83
Verdi, Rèquiem

Carlos Mena, Evgeni Koroliov, James Gaffigan, 
María Espada, Orquestra de l’Òpera de Praga, 
Orquestra Simfònica de Lucerna, Teodor 
Currentzis

Orquestra Simfònica de Ràdio Frankfurt
Orquestra Simfònica SWR Stuttgart
Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky
Royal Philharmonic Orchestra

Ligeti, Concert Romanès
Mussorgsky, Una nit a la muntanya pelada
Porpora, Salve Regina, INP 74
Strauss, Mort i transfiguració, op. 24

Andrés Orozco-Estrada, Carlos Mena, Evgeni 
Koroliov, Fumiaki Miura, Karl-Heinz Steffens, 
Maria João Pires, Martha Argerich, Pinchas 
Zukerman, Teodor Currentzis, Valery Gergiev

LES GRANS OBRES: DEBUTEN A LA 36a 
TEMPORADA:

LES GRANS  
ORQUESTRES:

PRIMERES ESCOLTES 
A LA TEMPORADA: 

ELS GRANS NOMS:
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2. ANY 
BEETHOVEN: 

3. HOMENATGE 
A YVES
ZIMMERMANN

9

Aquesta 36a Temporada arriba marcada pel 
250è aniversari del naixement de Ludwig Van 
Beethoven. A Ibercamera celebrarem aquesta 
data tan senyalada amb dues obres cabdals del 
repertori del geni de Bonn: la Novena Simfonia, 
que presentarà l’Orquestra de l’Òpera de Praga i 
l’Orfeó Donostiarra, tots ells dirigits sota la batuta 
del mestre Karl-Heinz Steffens.

Yves Zimmermann, reconegut dissenyador gràfic, 
arribà a Espanya l’any 1961, on va aportar una 
mirada i metodologia nova de disseny, de la qual 
n’ha anat fent difusió a través de la seva activitat 
professional com a dissenyador, docent i editor. 

Aquesta Temporada, a la portada, hem recuperat la 
tipografia que va fer servir als nostres inicis; volem 
així retre homenatge a aquest gran dissenyador, 
autor del logotip que és i ha estat la nostra imatge 
al llarg de tots aquests anys.

Portada i logotip dissenyats per Yves Zimmermann  
per la IV Temporada d’Ibercamera

EL SEGELL D’UN 
ANIVERSARI.
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Fer la música clàssica accessible ha estat sempre 
un objectiu per a Ibercamera. En aquesta 
Temporada continuem treballant per a poder 
oferir tarifes i descomptes adreçades a joves 
i persones amb discapacitat o risc d’exclusió, 
amb diferents opcions per accedir als concerts: 
Abonament Jove, descompte per a menors de 35 
anys, Escena 25, Quadern Cultura, promocions 
específiques per escoles de música i Apropa 
Cultura.

Totes aquestes iniciatives han tingut una 
enorme resposta del públic al qual s’adrecen. 
La Temporada 2017/2018, sense tenir en compte 
l’Abonament Joves, es van tramitar un total de 
1.245 localitats amb una inversió de 65.347 €.  
(preu real: 78.443 €, preu pagat: 13.117 €).

En la present Temporada, tenim 40 Abonats 
Joves, a través de Quadern Cultura, hi assistiran 
un total de 150 joves estudiants de 1r d’ESO de 
la ciutat;  a falta de 4 concerts, 21 grups (un total 
de 174 persones) d’Apropa Cultura, han assistit 
als concerts d’Ibercamera i 69 joves ho han fet a 
través  del programa Escena 25.

Una de les novetats de la Temporada actual ha 
estat l’acció Comunicadors Ibercamera. Amb 
l’objectiu d’acostar la música clàssica als més 
joves, el setembre de 2018 es va fer una crida a 
través de les xarxes socials per tal de trobar joves 
d’entre 17 i 24 anys interessats a interactuar amb 
Ibercamera. Actuen com a altaveu dels concerts 
a través de les xarxes i gaudeixen d’avantatges 
com tenir accés a assajos, trobades amb artistes 
al backstage, etc. Un total de 18 joves ens 
acompanyen en aquesta experiència.
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- Nombre total de localitats venudes: 16.757 
(a data d’avui i amb estimació a falta de 4 
concerts). Creixement estimat respecte de la 34a 
Temporada: 4,4%. 
 
- Mitjana d’entrades per concert: 1.676 (a data 
d’avui i amb estimació a falta de 4 concerts) 
 
 

- Percentatge d’ocupació dels concerts ja 
celebrats: 87.2% 
 
- Nombre total d’abonaments: 1.300; creixement 
respecte de la temporada anterior: 8,15%

Pressupost global: 1.352.656 €
Subvenció total estimada: 114.000 (8%)

5. RESUM ECONÒMIC 
DE LA 35a TEMPORADA:

6. PRESSUPOST PER
A LA 36a TEMPORADA:



7. GRÀCIES
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Volem agrair el suport als nostres abonats, aficionats i mitjans 
de comunicació, que han fet possible aquestes 36 Temporades. 

Disposem-nos doncs a seguir gaudint junts de l’incomparable 
art musical, concert a concert, temporada a temporada.
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