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EL CONCERT D’AVUI

Elisabeth Leonskaja arriba a 
Ibercamera, convidada pel 

mestre Ádám Fischer, amb el 
bellíssim Concert per a piano 

núm. 5, “Emperador” 
de Beethoven. 

En la seva anterior visita, Fischer 
i la Düsseldorfer Symphoniker 

ens van impressionar amb la seva 
versió de la 9a de Mahler. Tornen 

ara amb la titànica Simfonia 
núm. 1 del mateix compositor.

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



Per gaudir de la música necessitem: SILENCI 

Para disfrutar de la música necesitamos: SILENCIO

To enjoy the music we need: SILENCE

Cal mantenir la distància de seguretat en 
tot moment.

Es necesario mantener la distancia de seguridad en 
todo momento.

Social distancing must be observed at all times.

L’ús de la mascareta és obligatori durant tot 
el concert.

El uso de la mascarilla es obligatorio durante 
todo el concierto.

The use of mask will be mandatory during 
the concert.

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



PROGRAMA

Orquestra Simfònica de Düsseldorf
Ádám Fischer, director

Elisabeth Leonskaja, piano

Ludwig van Beethoven (1970 - 1827)
Concert per a piano núm. 5, op. 73 

“Emperador” (1809 - 1810)

I. Allegro

II. Adagio un poco moto

III. Rondo. Allegro

Gustav Mahler (1860 - 1911)
Simfonia núm. 1, en re major, “Tità” (1884 - 1888)

I. Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut 
- Im Anfang sehr gemächlich

II. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell

III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen

IV. Stürmisch bewegt

— Durada total aprox. 92’ 

Aquest concert tindrà un entreacte de 20’

COMENTA AQUEST CONCERT AMB 
#DUSSELDORFERSYMPHONIQUER #ADAMFISCHER 
#ELISABETHLEONSKAJA #BEETHOVEN #MAHLER

Cicle Orquestres Internacionals a L’Auditori 
coproduït amb



Ádám Fischer és un dels principals directors dels nostres 
temps. Nascut el 1949 a Budapest, va estudiar amb Hans 
Swarowsky. El 1987 va fundar l’stersterreichisch-Ungarisc-
he Haydn Philharmonie amb músics dels seus dos països 
d’origen Àustria i Hongria, per superar no només les fron-
teres del Teló d’Acer, sinó també els prejudicis contra la 
música de Joseph Haydn. El seu enregistrament de les 
104 simfonies completes de Joseph Haydn segueix sense 
superar-se fins avui. El compromís indestructible d’Ádám 
Fischer també es manifesta en el Festival de Haydn a Ei-
senstadt, que va fundar al mateix temps i que es va con-
vertir en un centre internacional per a l’actuació de la 
música de Haydn al llarg de 30 anys. El 2021, en el 50è 
aniversari del Conservatori de Joseph Haydn, el Premi Jo-
seph Haydn va ser atorgat per primera vegada a Eisens-
tadt, en honor a l’obra d’Ádám Fischer.

Ja sigui a Beirut, on va ser nomenat director de l’any per la 
revista Opernwelt, al Metropolitan Opera o al Teatro alla 
Scala de Milà, ja sigui amb la Wiener o la Berliner Philhar-
moniker, l’Orquestra de l’Edat de la Il·lustració o al Festival 
de Salzburg: Ádám Fischer és reconegut, per audiències i 
músics per igual, com a mediador entre la música i el món 
exterior.

Ádám Fischer va adquirir la seva profunda comprensió del 
món de l’òpera i el seu repertori inusualment ampli, se-
guint els passos de la carrera clàssica des de répétiteur 
(Graz) fins a Director Musical General (Freiburg, Kassel, 
Mannheim i Budapest). És venerat com a soci intuïtiu i 
sensible per cantants i orquestres. El seu avanç internaci-
onal va arribar el 1978 quan es va fer càrrec de la batuta de 
Karl Böhm, dirigint “Fidelio” al Bayerische Staatsoper. Des 
de llavors ha estat un garant de les nits d’òpera en tots els 
principals teatres d’òpera del món. Els seus vincles més 
propers són amb el Wiener Staatsoper: aquí va fer el seu 
debut el 1980 amb “Otello”, i des de llavors ha dirigit 26 
obres diferents. El 2017 va ser nomenat membre honorífic 
d’aquesta institució llegendària.

Quan es va convertir en director en cap de l’Orquestra de 
la Cambra Danesa el 1998, va trobar els socis ideals per a 
les seves idees innovadores i radicals: músics de mentali-
tat oberta que gaudeixen experimentant. Junts, al llarg de 
molts anys de col·laboració, han pogut desenvolupar el 
seu propi estil individual. Amb un enregistrament de to-
tes les simfonies de Mozart (International Classical Music 
Award 2015) i un enregistrament complet de Beethoven 
(International Classical Music Award Recording of the 
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Year 2020 i nominat per a un OPUS Klassik 2020), Ádám 
Fischer es va aventurar en un nou territori en termes d’in-
terpretació musical.

Ádám Fischer també es va embarcar en un camí comple-
tament nou el 2006 quan va fundar els Wagner Days a Bu-
dapest. Enfocant-se en la música de Wagner, els Wagner 
Days de Budapest sota el lideratge artístic d’Ádám Fischer 
s’han establert com un festival d’òpera de classe mundial 
que ha estat anomenat “Beirut al Danubi” pel New York 
Times.

Com a director principal del Düsseldorfer Symphoniker, 
Ádám Fischer va començar un cicle Haydn-Mahler el 2015 
que també va ser rebut amb entusiasme internacional. A 
més d’excel·lents crítiques en tots els mitjans de comuni-
cació rellevants, els seus enregistraments de Mahler amb 
l’orquestra van rebre les màximes distincions amb el Premi 
de la BBC Music Magazine de 2019 i l’OPUS Klassik 2019 
per a millors enregistraments orquestrals de l’any.

Ádám Fischer utilitza regularment el seu èxit i l’ampli pú-
blic internacional per a transmetre missatges sobre la hu-
manitat i la democràcia. El Premi dels Drets Humans de la 
Tonhalle Düsseldorf que presenta cada any des de 2016 
és un exemple d’això. Pel seu compromís va rebre, entre 
altres, el famós Premi Wolf de la Fundació Wolf a Jerusa-
lem i la Medalla d’Or en les Arts del Kennedy Center, Wa-
shington. Ha estat membre del Comitè de Drets Humans 
d’Hèlsinki durant més de vint anys.

Ádám Fischer és membre honorífic del Musikverein für 
Steiermark de Graz. Ostenta el títol honorífic austríac de 
professor i ha rebut l’Orde de Dannebrog de la reina de 
Dinamarca. Viu amb la seva família a Hamburg, Berlín i 
Budapest.



Orquestra Simfònica 
de Düsseldorf

“Una orquestra per a Düsseldorf”: aquest és l’objectiu de 
la Düsseldorfer Symphoniker. L’orquestra té un perfil poc 
comú, ja que actua no només al Tonhalle, sinó també al 
Deutsche Oper am Rhein a Düsseldorf i a Duisburg.

Ja en els anys 1700, artistes reconeguts internacionalment 
com Händel i Corelli van col·laborar ocasionalment amb 
l’Orquestra de la Cort de Düsseldorf fins que la cort es va 
dissoldre. Un segle més tard, el 1818, la cultura orquestral 
es va tornar a introduir a Düsseldorf quan es va fundar la 
Societat Municipal de Música (Städtischer Musikverein), 
atraient músics famosos com Mendelssohn i Schumann 
per servir com a directors. L’orquestra es va convertir en 
“municipal” el 1864, i després de la d’Aachen és la segona 
orquestra cívica més antiga d’Alemanya.

Al llarg de les dècades següents es va convertir en una de 
les orquestres més importants del país. Els seus directors 
en l’època de la postguerra van ser Heinrich Hollreiser, 
Eugen Szenkar, Jean Martinon, Rafael Frühbeck de Bur-
gos, Henryk Czyz, Willem van Otterloo, Bernhard Klee, 
David Shallon, Salvador Mas Conde, John Fiore i Andrey 
Boreyko. A l’inici de la temporada 2015, Ádám Fischer va 
ocupar el càrrec de director principal.

Sota la direcció d’Ádám Fischer com a director principal 
i Alpesh Chauhan com a director principal convidat, la 
Düsseldorfer Symphoniker espera un futur que estigui a 
l’alçada de les seves reivindicacions i el seu compromís 
com a “orquestra per a Düsseldorf “ en el sentit més mo-
dern.

El 2019, Ádám Fischer i la Düsseldorfer Symphoniker van 
rebre el Premi de la BBC Music Magazine en la categoria 
“millor enregistrament orquestral” a Londres. L’enregis-
trament de la 1a Simfonia de Gustav Mahler (Tità) va ser 
descrita pels jutges com “brillantament fresca”.

En els últims anys, la Düsseldorfer Symphoniker ha cele-
brat un gran èxit en gires de concerts a Espanya, Viena, 
Varsòvia, Moscou, Tòquio i Budapest. En les seves gires, 
l’orquestra porta la reputació de Düsseldorf com a ciutat 
de cultura al món.
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Elisabeth Leonskaja
piano

Durant dècades, Elisabeth Leonskaja ha estat entre les pi-
anistes més cèlebres del nostre temps. En un món domi-
nat pels mitjans de comunicació, Elisabeth Leonskaja s’ha 
mantingut fidel a si mateixa i a la seva música. Segueix 
els passos dels grans músics russos de l’època soviètica, 
com Oistrakh, Richter i Gilels , que mai van renunciar a la 
seva manera d’interpretar la música malgrat un ambient 
polític molt difícil.

Nascuda a Tbilissi, Geòrgia, en una família russa i sent 
nena prodigi va fer els seus primers concerts ja als 11 anys. 
Mentre encara era estudiant del Conservatori, va guanyar 
premis en prestigiosos concursos internacionals de piano 
com Enescu, Marguerite Long i la Reina Isabel.

El desenvolupament musical d’Elisabeth Leonskaja va ser 
modelat i influenciat de forma decisiva per la seva col-
laboració professional amb Richter. El 1978 Elisabeth Le-
onskaja va marxar de la Unió Soviètica per a crear la seva 
nova llar a Viena, on ja havia actuat diverses vegades.

Ha aparegut com a solista amb pràcticament totes les 
orquestres més importants del món, sota la direcció de 
directors com Thomas Dausgaard, Charles Dutoit, Vladi-
mir Fedoseyev, Iván Fischer, Tugan Sokhiev, Yuri Temirka-
nov, i molts altres. A més, és convidada amb freqüència 
a festivals de música d’estiu, com el Wiener Festwochen, 
Schleswig-Holstein Festival,  Schubertiade  a Hohe-
nems i Schwarzenberg. Malgrat la seva atapeïda agenda 
com a solista, la música de cambra sempre ha jugat un 
paper prominent en el seu treball. Elisabeth amb freqüèn-
cia apareix amb les formacions com Artemis Quartet, Bel-
cea Quartet, Borodin Quartet i Emerson Quartet.

Els enregistraments més destacats inclouen els concerts 
de piano de Txaikovski amb l’Orquestra Filharmònica de 
Nova York sota la batuta de Kurt Masur, concerts de Cho-
pin amb l’Orquestra Filharmònica Txeca sota la batuta de 
Vladimir Ashkenazy i els concerts de piano de Xostakóvitx 
amb l’Orquestra de Cambra de Sant Pau.
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El seu enregistrament titulat PARIS va incloure obres de 
Ravel, Debussy i Enescu, llançades pel segell berlinès ea-
Sonus i va ser triada com a Enregistrament de l’Any 2014 
pel Jurat  ICMA  (International  Classical  Music  Awards). 
SAUDADE, un disc amb obres de Txaikovski, Xostakóvitx 
i Rakhmàninov, es va publicar el 2017. El primer volum de 
la col·lecció completa de Sonates de Schubert va ser llan-
çat al febrer 2016 i el segon es va presentar al maig de 
2019. Al gener de 2020 es va publicar un doble CD amb 
obres per a piano de Schumann.



Beethoven, 
Concert per a piano i orquestra 

núm. 5, en mi bemoll major, 
op. 73, “Emperador”

Beethoven va escriure aquest concert el 1809, l’any en què 
Viena va ser ocupada per segona vegada per les tropes de 
Napoleó, i el va dedicar al seu deixeble i protector, l’ar-
xiduc Rodolf. Es va estrenar a Lepzig l’any 1811 i a Viena, 
tocat per Carl Czerny, l’any següent, amb acollides dife-
rents, càlida entre els alemanys i freda entre els austríacs. 
El sobrenom d’ ”Emperador” es va imposar un cop mort 
Beethoven i ha acompanyat l’obra, col·laborant a fer-la 
cèlebre, des d’aleshores. El 1815 Beethoven va pensar en 
un sisè concert, el va esbossar, però va acaben abando-
nant-ne la idea i va fer consolidar així la fascinació que 
aquest número 5 exerceix sobre l’imaginari col·lectiu com 
a obra definitiva i insuperable. 

Després del número 4, que és un concert tres anys ante-
rior i de caràcter més experimental, aquest mira cap en-
rere tot manifestant l’evolució del compositor i uns sòlids 
lligams, com a antecedents, amb les simfonies número 3 
i 5 i amb l’òpera Fidelio, i, com a obres coetànies, equiva-
lents en envergadura i en demandes de virtuosisme, amb 
la Setena simfonia, amb la sonata per a piano “Els adéus” 
o amb el trio “Arxiduc”.

El primer moviment, “Allegro moderato”, és més llarg 
que els altres dos junts. El piano s’incorpora als emfàtics 
acords de la introducció, emmudeix durant la llarga expo-
sició dels dos temes, reprèn els temes variant-los amb un 
elaborat tractament harmònic, dialoga meravellosament 
amb les fustes en el desenvolupament i en la reexposició 
i es llança a una coda de gran entitat en què l’orquestra, 
com gelosa del seu protagonisme, s’afegeix a una cadèn-
cia que, d’altra banda, no deixa marge a la improvisació. 
Aquesta imbricació del moment de bravura del solista en 
l’estructura de l’obra és un tret de modernitat. 

L’”Adagio un poco mosso” estableix una clara relació to-
nal amb el primer moviment. És una llarga meditació que 
Beethoven va polir llargament fins a obtenir una estructu-
ra híbrida entre la forma lied ABA i unes variacions orna-
mentals sobre els dos temes que generen cinc passatges 
distints. La coda modula a la tonalitat principal de mi be-
moll major i s’encadena al “Rondo (allegro)” amb un pas-
satge de notes lentes -que es transformen sobtadament 
en ràpides- que introdueix un moviment de gran puixança 
en el qual cal notar la diferent pulsació rítmica entre les 
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Beethoven

mans. Cap al final sembla que la música vulgui retrocedir 
a cotes de major intimitat abans de l’exultació definitiva, 
que retrata la del vienesos per la reinstauració de la pau 
els dies en què Beethoven treballava en aquest moviment. 
Si l’obra no fos tota ella tan complexa i magnífica, aquest 
final justificaria el sobrenom d’ “Emperador”.

Xavier Casanoves Danés
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Mahler, 
Simfonia núm. 1, 

en re major, op. 66, “Tità”

Kassel, Praga, Leipzig i Budapest –ciutats en què el jove 
Mahler forjava la seva ascendent carrera com a director 
d’orquestra– formen part de la geografia urbana que va 
contemplar el naixement de la primera partitura plena-
ment simfònica del músic bohemi. Esbossada a partir de 
1884, completada el 1888 i ultimada el 1889, la Primera de 
Mahler és una partitura híbrida, a cavall entre dues for-
mes de llenguatge orquestral que, en aquells anys, sem-
blaven irreconciliables: la gran tradició simfònica, here-
va de Beethoven i continuada, entre d’altres, per Brahms 
i Dvorák, i el poema simfònic d’ascendència lisztiana el 
ceptre del qual es disposava a ostentar una altra estre-
lla emergent de la música alemanya (i rival de Mahler en 
la seva doble faceta de compositor i director): el bavarès 
Richard Strauss que, a finals de la dècada de 1880, escri-
via dues de les seves primeres peces mestres, Don Joan i 
Mort i transfiguració.

El mètode compositiu mahlerià resulta tan heterodox que 
el músic dubta fins i tot respecte la correcta denominació 
de la seva última obra: poema simfònic, simfonia progra-
màtica o, simplement, simfonia; fet que provocarà subs-
tancials revisions que arribaran fins als últims anys de la 
seva vida.

Quan Mahler va dirigir l’estrena al capdavant de la Fil-
harmònica de Budapest, el 20 de novembre de 1889, la 
partitura es va anunciar com a Sinfonische Dichtung (po-
ema simfònic), les dues parts del qual estaven integrades 
respectivament per tres i dos moviments acompanyats de 
títols descriptius. “Blumine”, després descartat, se situava 
després del primer. Posteriors interpretacions a Hamburg 
i Weimar, sempre amb Mahler a la batuta, afegirien a la 
partitura el títol de Tità, poema simfònic en forma de sim-
fonia –com a homenatge a la novel·la homònima de Jean 
Paul Richter, figura clau del romanticisme alemany i un 
dels escriptors favorits del compositor–, abans que l’es-
trena berlinesa de l’obra, el 16 de març de 1896, ometés 
tota referència extramusical i reduís definitivament la sim-
fonia als quatre moviments que avui coneixem.

El dilema entre música pura (aliena a pretensions descrip-
tives) i música de programa (il·lustrativa d’un argument 
literari) s’amaneix en el cas de la Tità de connotacions 
autobiogràfiques que prenen cos en diverses autocites 
liederístiques.



La naturalesa heteròclita de l’obra, que revela ja la insu-
bornable independència i primerenca maduresa de l’es-
criptura mahleriana, provocaria opinions negatives entre 
els seus primers crítics. Així, el Neues Pester Journal va 
apuntar: “Continuarem veient-lo amb plaer al podi de 
director, sempre que no dirigeixi les seves pròpies com-
posicions”. Encara que potser la reacció més furibunda, 
apareguda arran de l’estrena a Viena, el 18 de novembre 
de 1900, va correspondre al temut Eduard Hanslick: “Un 
dels dos ha d’estar boig, i no sóc jo!”. 

En el primer moviment, “Com un so de la Natura”, un sin-
gular acord de rara immobilitat a la corda, exemple pre-
coç d’aquests tensos passatges de transició que Adorno 
denominarà suspensions, en els quals el temps sembla 
aturar-se, representa “el despertar de la Natura després 
del llarg son de l’hivern”. Cants repetits del cucut, llunya-
nes fanfàrries de trompetes procedents d’alguna caser-
na, el soroll del vent entre els arbres velats per la boira ... 
Sons evocadors de les passejades infantils del compositor 
a través dels boscos moravians preparen l’aparició, com 
a tema principal d’aquest episodi, del segon Lied (Vaig 
creuar aquest matí els camps), del cicle Cançons d’un 
camarada errant. A ritme de Laendler (vals rústic austrí-
ac) inspirat en la cançó de joventut Hans i Grete, el breu 
Scherzo –titulat per Mahler, en la redacció primigènia, “A 
tota vela”– no amaga cert parentiu amb pàgines anàlo-
gues de Schubert i Bruckner. El trio central, anunciat per 
la trompa, és un delicat vals lent que incorpora sucosos 
diàlegs entre vents i cordes.

Si la senzillesa d’aquest moviment va agradar als oients 
des de les primeres audicions, el tercer va suscitar, sens 
dubte per la seva radical novetat, les majors reserves. 
Mahler el va denominar en un principi “Marxa fúnebre a 
l’estil de Callot”, en tribut al gravador i dibuixant lorenès, 
i el seu origen procedeix de la contemplació d’un popu-
lar gravat austríac signat per Moritz von Schwind en el 
qual els animals del bosc i un grup de músics acompa-
nyen el fèretre d’un caçador. Paròdia i tendresa, humor 
i dramatisme, es donen cita en aquesta inimitable pàgi-
na caricaturesca edificada sobre la cançó popular Bruder 
Martin Jakob (o Frère Jacques), entonada pel contrabaix 
i després convertida en cànon, a la qual se suma, a la 
secció intermèdia, l’última de les Cançons d’un camara-
da errant. Anomenat en origen “Dall’Inferno al Paradiso”, 
el quart moviment irromp “com el crit sobtat d’un cor 
profundament ferit” amb violència aclaparadora, potser 
sense precedents fins a la data. En el pla formal, aquest 
extens final constitueix un poema simfònic per si mateix. 
Passatges agilíssims a les cordes, fanfàrries a càrrec de 
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les set trompes, reminiscències de l’idíl·lic tema del re-
butjat “Blumine” i el record de la misteriosa “suspensió” 
introductòria i del Lied del Camarada errant ja conegut 
desemboquen en una peroració grandiosa que sembla as-
cendir als cels, com en la novel·la de Jean Paul.

Un final apoteòsic -“una victòria sobre la vida”, en parau-
les de Bruno Walter- per a la que potser sigui la Primera 
Simfonia més original composta des de la Fantàstica de 
Berlioz.

Juan Manuel Viana

Retrat de Gustav Mahler (1907)
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