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EL CONCERT D’AVUI

En el Concert número 1 de 
Rakhmàninov, hi trobem totes les 

traces i virtuts que han fet tan 
cèlebres aquesta sèrie de concerts 
per a piano i orquestra. Estiguem 

atents perquè comptar amb 
Daniil Trifonov per aquesta obra 
és un privilegi que avui desitgen 
la majoria de sales de concerts i 

públics de tot el món. 

A la segona part, Gergiev ens 
proposa un contrafort inapel·lable, 
la Cinquena Simfonia de Mahler, 

amb el seu Adagietto, ple de 
sentiments i emoció. 

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

Exposició
de l’11.02.2019
al 16.06.2019

Jordi Fulla
— Llindar i celístia

Museu Can Framis 
Roc Boronat, 116-126 · Barcelona
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PROGRAMA

Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky
Valery Gergiev 

COMENTA AQUEST CONCERT AMB 
#mariinsky #gergiev #daniiltrifonov #ibercamera #BOSpringFestival

Claude Debussy (1862 – 1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune (1891-94)

Serguei Rakhmàninov (1873 – 1943)
Concert per a piano núm. 1, 

 en fa sostingut menor, op. 1 (1890-1919)

I. Vivace – Moderato

II. Andante

III. Allegro vivace

Solista: 
Daniil Trifonov

— Durada total aprox. 44’

Gustav Mahler (1860 – 1911)
Simfonia núm. 5 (1902) 

I. Traeurmarsch. In gemessenem Schritt.  
Streng. Wie ein Kondukt

II. Stürmisch bewegt. Mit grösster Vehemenz.

III. Scherzo. Kräftig, Nicht zu schnell.

IV. Adagietto. Sehr langsam-Attaca.

V. Rondo-Finale. Allegro-Allegro giocoso. Frisch.

— Durada total aprox. 68’

BIOGRAFIES

ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DEL TEATRE MARIINSKY

L’Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky és una de les 
formacions musicals més antigues de Rússia. La seva his-
tòria es remunta a principis del segle XVIII, en el moment 
de màxim desenvolupament de la Capella de la Cort. Al 
segle XIX, l’orquestra va adquirir gran protagonisme grà-
cies a Eduard Nápravník, qui la va dirigir durant més de 
mig segle. 

L’excel·lència de l’orquestra va ser reconeguda en nom-
broses ocasions pels músics de renom internacional que 
la van dirigir, com Berlioz, Wagner, Von Bülow, Txaikovs-
ki, Mahler, Nikisch i Rakhmàninov. Durant l’era sovièti-
ca, la formació va mantenir també una impressionant 
trajectòria amb directors com Vladimir Dranishnikov, Ari 
Pazovski, Yevgeni Mravinski, Konstantin Simeonov i Yuri 
Temirkánov. L’orquestra sustenta l’honor d’haver estrenat 
gran quantitat d’obres de Txaikovski, òperes de Glinka, 
Mussorgsky i Rimsky-Korsakov i ballets de Xostakóvich, 
Khatxaturian i d’Asafiev.

Des de l’any 1988, l’orquestra ha estat dirigida per Valery 
Gergiev. Amb l’arribada del mestre, el repertori de l’or-
questra s’ha ampliat significativament, i actualment inclou 
la totalitat de simfonies de Beethoven, Mahler, Prokófiev 
i Xostakóvich,, els rèquiems de Mozart, Berlioz, Verdi, 
Brahms i Tishchenko, a més de diverses obres de compo-
sitors com Stravinsky, Messiaen, Dutilleux, Henze, Shche-
drin, Gubaidulina, Kancheli i Karetnikov. L’orquestra actua 
en els escenaris internacionals més prestigiosos.

L’Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky debutà a la 
Temporada Ibercamera l’any 1994 i aquesta serà la seva 
divuitena actuació.

Global Partners of the Mariinsky Theatre: 
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BIOGRAFIES

VALERY GERGIEV

Valery Gergiev, vívid representant de l’escola de direcció 
de Sant Petersburg, va debutar com a director al Teatre 
Mariinsky l’any 1978. Deu anys més tard fou nomenat di-
rector musical del Teatre i el 1996 es va convertir en el seu 
director general i artístic. Amb la seva arribada, es van dur 
a terme tot tipus de representacions, no només de parti-
tures conegudes sinó també d’obres rarament interpreta-
des o mai abans posades en escena. 

Gràcies als esforços de Gergiev, el Teatre Mariinsky pre-
sentà les òperes de Wagner i l’any 2003, la tetralogia com-
pleta de L’Anell dels Nibelungs: fou la primera producció 
russa integra de l’obra després d’un interval de gairebé un 
segle i la primera representada en la seva llengua original. 

El Teatre Mariinsky s’ha convertit en un gran referent; els 
projectes realitzats inclouen retransmissions per ràdio, 
televisió i internet a més de la creació d’un estudi de gra-
vació. L’Orquestra del Mariinsky també ha evolucionat, 
assimilant un extens repertori de música simfònica que 
inclou obres de Beethoven, Brahms, Txaikovski, Mahler, 
Prokófiev i Xostakóvitx, entre d’altres.

De 1995 a 2008, Gergiev va ser director principal de la 
Filharmònica de Rotterdam (en segueix sent el seu direc-
tor honorari), i de 2007 a 2015 de la London Symphony 
Orchestra. Des de la tardor de 2015, és titular de la Filhar-
mònica de Munic i des de 2018, de l’Orquestra del Festival 
de Vervier. 

Aquestes activitats li han atorgat prestigiosos reconeixe-
ments estatals a Rússia, Armènia, Japó i altres països de 
la Unió Europea.

Valery Gergiev debutà a la Temporada Ibercamera l’any 
1994 i aquesta serà la seva vint-i-dosena actuació.
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BIOGRAFIES

DANIIL TRIFONOV

Guanyador del Premi Gramophone en la categoria 
d’”Artista de l’any 2016”, el pianista Daniil Trifonov ha rea-
litzat un espectacular ascens en el món de la música clàs-
sica. Recentment, ha afegit a la seva considerable llista de 
guardons el Premi Grammy dins la categoria de “Millor So-
lista Instrumental”, que va guanyar gràcies al seu doble àl-
bum dedicat a Liszt, “Transcendental”; aquest és el tercer 
projecte que realitza com artista exclusiu del segell dis-
cogràfic Deutsche Grammophon. Aquest any, Daniil Trifo-
nov ha inaugurat la temporada 2018-19 de la Filharmònica 
de Nova York, interpretant el Concert per a piano, en sol 
major de Ravel i el Concert Emperador de Beethoven, sota 
la direcció del nou director titular, Jaap van Zweden. Al 
llarg d’aquesta temporada, el pianista té diversos compro-
misos assenyalats, com el seu retorn al Stern Auditorium 
del Carnegie Hall, on interpretarà el Concert per a piano 
de Schumann sota les ordres de Valery Gergiev, amb qui 
col·labora habitualment; així com el seu retorn com artista 
resident de la sala Musikverein de Viena, o la seva resi-
dència artística a la Filharmònica de Berlín, on a més de 
en recital i música de cambra, interpretarà el Concert de 
Scriabin, sota la direcció d’Andris Nelsons. 

Trifonov acaba de llançar el seu nou àlbum “Destination 
Rachmaninov: Departure”, sempre amb el segell discogrà-
fic Deutsche Grammophon, que inclou els Concerts per 
a piano núm. 2 i 4 de Rakhmàninov junt amb l’Orquestra 
de Filadèlfia i Yannick Nézet-Séguin. En recital, aquesta 
temporada, Trifonov interpretarà Beethoven, Schumann 
i Prokófiev a Nova York i Berlín; a més, estrenarà el seu 
propi Quartet per a piano a Cincinnati amb l’Arial Quartet. 
També realitzarà recitals junt amb el seu company habitu-
al, el baríton Matthias Goerne. 

Daniil Trifonov debutà a la Temporada Ibercamera l’any 
2015 i aquesta serà la seva quarta actuació.
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MÚSICA ANTIGA

16 d’abril 2019

PASSIÓ SEGONS
SANT MATEU,
DE BACH
JORDI SAVALL - EL SO ORIGINAL

a u d i t o r i . c a t

Vine a viure la interpretació de la Passió segons sant 
Mateu sota la batuta de Jordi Savall. El mestre farà 
una relectura d’aquesta obra magistral de Bach, un 
diàleg musical entre les veus i els instruments de dos 
cors i dues orquestres.

L’Auditori és un consorci de Mitjans patrocinadors

ANTIGA_QUADRICROMIA_110x270+4mm_PassioSegonsSantMateu.indd   1 08/02/2019   9:28:18

LA PASSIÓ 
SEGONS 

SANT JOAN

Instruments of Time & Truth
Oxford Consort of Voices

Edward Higginbottom

J. S. Bach, La Passió segons  
Sant Joan, BWV 245

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Dimarts 

02/04/19 a les 20.30 H 

www.ibercamera.com

PR O PE R  
C O N C E R T



Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune

Claude Debussy, el gran compositor de l’impressionisme 
musical francès, es va inspirar en un poema de Stéphane 
Mallarmé, L’après-midi d’un faune per a compondre tres 
peces, amb un interludi i una paràfrasi final. Però final-
ment va reunir en una sola obra totes les idees sonores 
que li provocava la imatge d’un faune, l’ésser mític de la 
Grècia antiga amb cos d’home i potes de cabra, que toca 
la seva flauta de doble canya enmig del bosc, a prop de les 
voluptuoses nàiades i dels cants de les nimfes. Aquesta 
visió va donar peu a una música en la qual Debussy fa un 
pas de gegant en el trencament de l’harmonia convenci-
onal, basada en claus i lleis determinades. En canvi, en 
aquesta obra trobem una gran riquesa de cromatismes, 
que donen la sensació d’una mena d’improvisació sonora, 
com la impressió de color que produeix la pintura de la 
seva època, i ens obre tot un ventall de possibilitats amb 
intervals de quartes, terceres, el diabòlic tritó perquè en-
dinsem l’oïda cap a una boira ignota de sons que juguen 
amb la dissonància d’una manera molt original. Debussy 
la va compondre entre 1891 i 1894, quan havia depassat els 
trenta anys. Divuit anys després, el ballarí Vaslav Nijinsky 
l’adaptaria com a ballet, en una producció de la compa-
nyia dels Ballets Russos que dirigia Serguei Diaghilev, i la 
tornaria un referent musical per al segle XX.  

Rakhmàninov: Concert per a piano núm. 1, en fa sostin-
gut menor, op. 1

Quan Rakhmàninov va compondre el Concert per a piano 
núm. 1, en fa sostingut menor, op. 1 entre el 1890 i el 1891, 
només tenia divuit anys i estava a punt de graduar-se amb 
les millors notes i obtenir la medalla d’or en composició. 

DEBUSSY, RAKHMÀNINOV 
 I MAHLER

COMENTARI Aquest era el seu opus 1, que el va dedicar al seu cosí, el 
gran pianista i director Alexander Siloti, que era professor 
al Conservatori de Moscou. El jove pianista i compositor 
ja havia fet un intent de concert per a piano l’any abans, 
que havia deixat inacabat. Però l’estiu del 1890, va sentir 
Siloti que estava estudiant el Concert per a piano i orques-
tra, en la menor de Grieg a la casa de camp d’Ivanovka, 
on Rakhmàninov també passava les vacances. Per aquest 
motiu, es va basar en aquest concert per a compondre la 
seva primera gran obra simfònica. 

En el primer moviment, ja podem notar que la presència 
del piano té una contundència semblant a la del concert 
d’aquest compositor noruec, amb un tema de gran lirisme 
introduït per la corda que va donant pas a l’expansió virtu-
osística del solista. Rakhmàninov va estrenar únicament el 
primer moviment a Moscou el 17 de març del 1892 amb ell 
mateix al piano dirigit per Vasily Sfonov. I, com que el re-
sultat no va ser del tot satisfactori, com tampoc ho seria la 
seva primera simfonia, no el tornaria a revisar fins al 1917, 
després d’haver escrit els seus dos famosos concerts, el 
núm. 2 i el núm. 3. En va fer una versió definitiva que data 
del 1919, ara fa cent anys, i que va tocar quan ja es trobava 
a Nova York, el 29 de gener d’aquell any, amb l’Orquestra 
Simfònica Russa dirigida per Modest Altschuler. 

Al segon moviment, retrobem el caràcter cantabile tan ca-
racterístic del piano d’aquest compositor, per acabar amb 
un tercer temps de ritme viu i moments de calma, però 
sempre amb una extrema agilitat al teclat.  

Mònica Pagès
Periodista de música clàssica

Retrat de Rakhmàninov al piano



Mahler: Simfonia núm. 5, en do sostingut menor

En un compositor com Mahler, propens a escampar claus 
autobiogràfiques en la seva obra, és difícil deixar de ban-
da les circumstàncies vitals que van emmarcar el naixe-
ment d’una peça com la Simfonia núm. 5, pàgina de fron-
tera que transita entre l’univers Wunderhorn, associat a 
les primeres quatre simfonies, i el començament d’una 
nova etapa central, decisiva en la seva producció simfò-
nica, de caràcter purament instrumental. La Cinquena de 
Mahler, compositor podríem dir-ne estival, atès que de-
dicava la resta de l’any a la seva brillant carrera com a 
director, va ser redactada els estius de 1901 i 1902. Entre 
les dues dates, un fet decisiu: el 7 de novembre del primer 
any, el compositor coneix oficialment Alma Maria Schind-
ler, amb qui contraurà matrimoni, després d’un brevíssim 
període de prometatge, el 9 de març de l’any següent. Ja 
serà, doncs, un músic feliçment casat qui conclourà a la 
seva residència de Maiernigg, vora el llac Wörther, aques-
ta Simfonia núm. 5, la fisonomia de la qual hauria estat, 
possiblement, força diversa sense la intervenció d’un es-
deveniment semblant. Així ens ho fa pensar, si més no, el 
testimoni de Willem Mengelberg, director d’orquestra ho-
landès, a banda d’amic i defensor primerenc de l’obra de 
Mahler, segons el qual el cèlebre Adagietto – el cor emo-
cional de la partitura – hauria estat concebut com a “regal 
de compromís” per a Alma. “Ara començo la Cinquena”, 
declarava Mahler a Guido Adler a l’inici de la composi-
ció. “I no tinc res més que això, cap altre “programa”: la 
música neix sense un motiu previ. Es troba en mi.” Sense 
el recurs de la veu cantada – cas de les tres simfonies im-
mediatament anteriors – i sense la necessitat de recolzar 
aquest cop en argumentacions literàries, Mahler elabora 
una simfonia netament abstracta, més dura i despullada 
que les altres i distribuïda en tres seccions, integrades 
les extremes per dos moviments i per un de sol la central, 
més breu. “Amb la Cinquena apareix un Mahler nou. En 
aquesta simfonia, l’ego de Mahler s’oposa a l’Univers en 
una violenta batalla”, afirmaria la seva vídua en una entre-
vista radiofònica de 1960. 

El primer moviment, una opressiva marxa fúnebre (Tra-
eurmarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kon-
dukt), debuta amb un solo de trompeta quatre notes re-
petides que bé podrien ser una transcripció llunyana de 
l’inici d’una altra memorable Cinquena, la de Beethoven – 
que ens condueix fins a l’estrident tutti. Aprofitem per re-
cordar que, el mateix any 1902, Gustav Klimt pinta per al 
pavelló de la Secessió vienesa el conegut Beethovenfries 
(Fris de Beethoven), al lateral esquerre del qual trobem un 
retrat de Mahler sota la forma d’un cavaller amb armadura 
daurada. El segon tema (Stürmisch bewegt. Mit grösster 
Vehemenz), a càrrec de les cordes, consisteix en un lúgu-
bre motiu de marxa cantat pels violins i els violoncels. Ín-
timament lligat a l’anterior per les successives reminiscèn-
cies de la marxa fúnebre, el segon moviment se’ns apareix 

embolcallat d’una atmosfera de violència i desesperació, 
on s’alternen ara ràfegues tempestuoses, adés episodis 
d’una ardent sensualitat. El fascinant i extremament ori-
ginal Scherzo. Kräftig, Nicht zu schnell, el més extens de 
tota la producció mahleriana i clara anticipació del futur 
Rondo-Burleske de la Novena – destaca per un discurs dis-
locat i imprevisible, ple de sorpreses rítmiques (del refi-
nament del vals a la rusticitat d’una dansa camperola), de 
troballes tímbriques i de solos instrumentals que reflectei-
xen una sofisticada elaboració polifònica, fruit de l’estudi 
conscienciat de l’obra de Bach en què aleshores Mahler 
es trobava immers. La sonoritat amb arestes de l’Scherzo 
dóna pas a l’Adagietto. Sehr langsam-Attaca per a arpa i 
cordes, basat en el Lied coetani sobre un text de Rückert 
“Ich bin der Welt abhanden gekommen” (“M’he allunyat 
del món”): una illa de melancolia i de serenitat que Vis-
conti explotaria magistralment, com a mòrbid fons sonor 
per a la seva Mort a Venècia. L’obra culmina amb un Ron-
do-Finale. Allegro-Allegro giocoso. Frisch d’un forçat (o 
almenys ambigu) optimisme, entre arabescos contrapun-
tístics, episodis fugats i reaparicions iròniques a tempo 
accelerat del moviment anterior. Mahler va dirigir l’estre-
na de la Simfonia núm. 5 junt amb l’Orquestra Gürzenich 
de Colònia el 18 d’octubre de 1904. “Déu meu! Què pensa-
rà el públic davant d’aquest caos on no deixen de crear-se 
nous mons, només per caure arruïnats tot seguit?”, va dir 
el compositor a la seva esposa després del primer assaig. 
“Què diran d’aquesta música primitiva, d’aquest oceà so-
nor que rugeix, desencadenat i escumós?”

 
Juan Manuel Viana
Crític musical

 Retrat de Gustav i Alma Mahler a Roma (1907)
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