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CONCERT ENREGISTRAT PER:

20 h  
Ens preparem 
el concert amb 
Xavier Paset

Divendres 12 de juliol. Claustre del Monestir de Sant Daniel

PROGRAMA

Jeu de Cartes - Joc de cartes, ballet en tres mans
Première donne – primera mà

Introduction. Alla breve 
Pas d’action. Meno mosso
Dance variation. Moderato assai
Dance of the Joker. Stringendo
Waltz-Coda. Tranquillo

Deuxième donne – segona mà
Introduction. Alla breve
March. Marcia
Variation I - IV. Allegretto
Variation V. Sostenuto e pesante
Coda. Più mosso
Reprise of March. Marcia
Ensemble. Con moto

Troisième donne – tercera mà
Introduction. Alla breve
Waltz. Valse
Battle between Spades and Hearts. Presto
Final dance. Coda. Tempo del principio

Trois mouvements de Petrouchka – Tres moviments de 
Petroushka

Danse russe – Dansa russa
Chez Pétrouchka – Amb Petrushka 
La semaine grasse – La setmana de carnaval

pausa 
 Igor Stravinsky (1882 – 1971)

Joc de cartes / Tres moviments de Petrushka / L’ocell de foc

Alexey Zuev 
PIANO



(>PROGRAMA)

 
l’oiseau de feu - l’ocell de foc 

Introduction - Introducció 
L’oiseau de feu et sa dance - Dansa de l’ocell de foc
Variation de l’oiseau de feu - Variacions
Ronde des princessses Khorovode - Ronda de les princeses
Danse infernale du roi Kastcheï – Dansa infernal del rei 
Kastexei
Berceuse - cançó de bressol
Finale – final

La carrera d’Igor Stravinsky 
(1882-1971) hauria estat ben 
diferent sense Serge de 
Diaghilev. Els encàrrecs per a 
la Companyia de Ballets russos 
van procurar-li un èxit immediat. 
Diaghilev s’havia fixat en 
algunes de les seves primeres 
obres que havia pogut escoltar 
en concert i va apostar pel jove 
desconegut deixeble del gran 
Rimski-Kórsakov. L’olfacte de 
Diaghilev pels nous talents era 
proverbial i de seguida li va 
encarregar l’orquestració de 
dos fragments de Chopin que 
s’havien d’afegir al ballet Les 
Sílfides per al programa de la 
que seria la primera temporada 
de Ballets russos a París (1909) 
al Théatre du Châtelet. L’èxit va 
ser esplèndid i el triomf de grans 
ballarins com Pàvlova, Nijinsky, 
Karsavina, Fokin i Ida Rubinstein 
va ser fulgurant.

L’Ocell de foc va ser una obra 
d’encàrrec de Diaghilev que, 
primerament, va oferir al 
mestre Liadov, qui va rebutjar 
l’oferiment. Llavors, recordant 

l’obra que li havia causat una 
forta impressió —Focs d’artifici— 
va pensar en Stravinsky, que 
aleshores tenia 28 anys. L’obra 
es basa en un conte oriental. Un 
ocell iridescent vola al costat de 
l’arbre màgic amb la intenció 
d’atènyer els seus fruits daurats. 
El jove Ivan vol caçar l’ocell i, 
gràcies a una ploma d’or que li 
fa de talismà, ho aconsegueix. 
També apareix la figura del 
gegant Kaschef l’Immortal, 
que té el poder de petrificar 
tots aquells que se li acosten. 
Ivan, després de descobrir la 
seva ànima amagada en un ou 
que es trenca, podrà alliberar 
les princeses captives. La més 
bonica de totes elles és el seu 
gran amor. Stravinsky va escriure 
una música enlluernadora que 
va obtenir un gran èxit, el primer 
triomf de la seva carrera. Aquest 
ballet consta de 19 números 
que constitueixen un bell 
poema simfònic. La influència 
de Rimski-Kórsakov és molt 
clara —també de Debussy i 
Ravel—. El melodisme cromàtic 
està reservat als personatges 

un principi d’èxits

Xavier Paset Gelmà, crític musical del Diari de Girona



màgics i el diatonisme als éssers 
humans. Es va estrenar el 25 de 
juny de 1910 a París dirigida al 
pòdium Gabriel Pierné amb la 
coreografia de Mikhail Fokine.

Mentre estava treballant en 
una altra obra, Stravinsky va 
tenir una mena de visió, tal com 
explica en les seves cròniques, 
que es transformaria en 
Petruska, el putxinel·li del teatre 
de marionetes rus. En aquesta 
obra Stravinsky s’allibera de 
la influència del seu mestre 
i crea una obra totalment 
genuïna. Encara continua 
utilitzant elements de la música 
tradicional russa. L’harmonia té 
una gran importància. Es tracta 
d’una obra innovadora en què 
el compositor utilitza la tècnica 
de superposició d’acords, amb 
una instrumentació efectista 
i un joc rítmic molt ric que ja 
deixa entreveure la vinguda de 
La Consagració de la primavera. 
Tot i que la versió per a 
orquestra és de 1911, Stravinsky 
va retreballar-la el 1947 quan 
estava als Estats Units, ara amb 
una instrumentació reduïda. La 
versió per piano —conté tres 

números del ballet: Dansa russa, 
Amb Petruska i La setmana 
de carnaval— és del mateix 
compositor i destinada al gran 
pianista Arthur Rubinstein.

El Jeu de cartes és un altre ballet 
però aquesta vegada encarregat 
pel Ballet Americà del qual 
Balanchine acabava d’esdevenir 
nou coreògraf. Està dividit en 
tres actes i la seva estrena va 
tenir lloc a  Nova York el 27 
d’abril de 1937 sota la direcció 
del mateix compositor. L’obra 
simula un joc en tres partides 
en les quals el personatge del 
Jòquer es dedica a fer trampes 
fins que perd. Stravinsky va 
crear una bella pàgina musical 
plena de citacions a altres 
compositors —Strauss, Rossini, 
Ravel i Soroni— amb un efectiu 
orquestral reduït escrita a raig.

Si els germans Jussen van 
oferir-nos l’obra revolucionària 
que va commocionar el públic 
de l’estrena —La Consagració de 
la primavera-— el mestre Alexey 
Zuev protagonitzarà al piano els 
grans èxits de joventut.



Darrerament ha actuat amb 
Alexei Lubimov al House of Music 
de Moscou i a la Filharmònica 
de Sant Petersburg. També al 
Festival Chopin de Varsòvia, 
al Festival Internacional 
Ravinia, a Chicago i al Festival 
Internacional  December Nights 
of Sviatoslav Richter de Moscou.

Entre les actuacions més 
rellevants destaquen els 
concerts realitzats a Moscou 
i Sant Petersburg amb la Sir 
George Solti’s World Orchestra 
for Peace sota la batuta del 
mestre Valery Gergiev, i 
concerts amb la Sant Petersburg 
Philharmonic Orchestra. 

Ha actuat a diversos festivals 
com ara Kreuth Festival, St. 

Gallen Festival, Kissinger Klavier-
Olympiade, els festivals Sommer 
i Winterzauber, el Mecklenburg-
Vorpommern Festival entre 
d’altres. Ha participat també al 
Festival de Les nits blanques de 
Sant Petersburg, al festival de 
Setmana Santa de Moscou o al 
Festival Oleg Kagan de Creta.

L’any 2002 enregistra juntament 
amb Alexei Lubimov, L’après-
midi d’un faune de Debussy, 
en l’arranjament per a dos 
pianos de Maurice Ravel, i l’any 
2017 publica un CD amb obres 
d’Edvard Grieg.

Actualment és professor 
associat de la universitat 
Mozarteum de Salzburg. 

Nascut a Sant Petersburg l’any 
1982, Alexey Zuev va iniciar la 
seva formació musical quan 
tenia set anys a la seva ciutat 
natal, on estudià al conservatori 
especial de música per a 
talents de Sant Petersburg. 
Es va graduar a la universitat 
Mozarteum de Salzburg l’any 
2009, on va estudiar amb Alexei 
Lubimov.

Alexey Zuev ha rebut nombrosos 
premis internacionals i ha 
estat guanyador del Concurs 
Internacional Prokofiev de Piano 
(1999, Sant Petersburg), del 
Concurs Internacional Sviatoslav 
Richter (2008, Moscou) i va 
obtenir el segon premi en el 
prestigiós Concurs de piano 
Geza Anda (2009, Zuric).

Entre els seus compromisos 
més recents destaquen el seu 
debut als Estats Units amb 
la Philadelphia Orchestra i la 
interpretació del Mysterium 
d’Alexander Scriabin al 
Concertgebouw d’Amsterdam 
amb l’Orquestra Simfònica de la 
Ràdio dels Països Baixos. També 
el seu debut amb la London 
Philharmonic Orchestra al Royal 
Festival Hall, l’actuació amb 
Orchestra of the 18th Century 
a Amsterdam i un aclamat 
concert amb el Musikkollegium 
Winterthur a Suïssa. Alexey 
Zuev va estrenar a Rússia el 
Concert per a piano “Century 
rolls” de John Adams juntament 
amb l’Orquestra Filharmònica 
de Sant Petersburg.

Alexey Zuev



EDVARD GRIEG: PIANO CONCERTO / BALLADE / LYRIC PIECES 
Alexey Zuev (piano) · Orchestra of the 18th Century · Kenneth 
Montgomery 
CD THE FRYDERYCK CHOPIN INSTITUTE (2016)

ARTICLE DE LA VIQUIPÈDIA D’ALEXEY ZUEV (EN ANGLÈS)
bit.ly/2xg6aDf

FUNDACIÓ IGOR STRAVINSKI
fondation-igor-stravinsky.org

MEMORIAS Y COMENTARIOS
Robert Craft, Igor Stravinski  
Traducció: Carme Font
448 pàgines 
EL ACANTILADO (2013)

POÈTICA MUSICAL
Igor Stravinski  
Traducció: Oriol Ponsatí-Murlà  
133 pàgines 
ACCENT EDITORIAL (2008)

CRÓNICAS DE MI VIDA 
Igor Stravinski  
Traducció: Elena Villalonga Sierra  
203 pàgines 
ALBA EDITORIAL (2005)

… el pare d’Igor Stravinsky va ser 
un important cantant d’òpera?
Es deia Fiodor i cantava de baix. 
Va començar la seva carrera a 
Kíev, però ben aviat es va traslladar 
a Sant Petersburg, on entraria a 
formar part de la companyia del 
Teatre Mariinski. Allà s’hi estaria 26 
anys, fins a la seva mort, l’any 1902. 
Fiodor Stravinski va participar en 
l’estrena de diverses òperes de 
Txaikovski i de Rimski-Kórsakov.

… el compositor rus està enterrat 
al mateix cementiri que Serguei 
Diaghilev?
Així va ser per expressa voluntat de 
Stravinski. Tot i que aquest va morir 
l’any 1971 a la ciutat de Nova York, 
les seves restes es van traslladar fins 
a l’Illa de San Michele, on està situat 
el cementiri històric de Venècia. 
Des d’aleshores, el músic reposa al 
costat de l’empresari fundador de 
la companyia dels Ballets Russos i 
la persona que més va creure en ell 
quan encara no era gaire conegut, 
encarregant-li tres grans ballets 
que farien història: L’ocell de foc, 
Petruska i La consagració de la 
primavera. 

... fa pocs anys es va recuperar una 
partitura seva que es creia perduda? 
Es tracta del Cant fúnebre, una obra 
per a orquestra que va aparèixer al 
Conservatori de Sant Petersburg el 
2014, mentre es duien a terme unes 
feines de remodelació de l’edifici. 
Va ser aleshores quan es van 
descobrir uns quants manuscrits 
musicals sense catalogar, entre els 
quals hi havia aquesta composició. 

El mateix Stravinsky, que la 
considerava una de les millors 
obres de joventut, la creia perduda. 
L’estrena de Cant fúnebre s’havia fet 
l’any 1909 al mateix Conservatori, 
en un concert en honor a Rimski-
Kórsakov, el seu mestre.

… Stravinsky va compondre la seva 
pròpia versió del Happy Birthday?
El músic rus va escriure una obra 
orquestral basant-se en aquesta 
melodia popular l’any 1955, per a 
celebrar els 80 anys del director 
d’orquestra Pierre Monteux, el 
mateix que havia estrenat Petruska 
o La consagració de la primavera. 
Pocs anys més després, Leonard 
Bernstein inclouria aquesta obra 
en l’inici d’un dels seus programes 
televisius Young People’s Concerts. 
El va dedicar al compositor rus, 
i el va titular precisament Happy 
Birthday, Igor Stravinsky. 

... Stravinsky va venir diverses 
vegades a Catalunya?
En alguns casos va ser per dirigir la 
seva pròpia música, principalment 
al Palau de la Música Catalana i 
al Gran Teatre del Liceu. En una 
d’aquestes estades, l’any 1924, va 
poder presenciar un concert de 
sardanes que es va celebrar en 
honor seu a l’Ateneu Barcelonès. 
Així va poder escoltar la Cobla 
Barcelona interpretant peces de 
Pep Ventura, Pujol, Morera, Lamote 
de Grignon, Casademont i Garreta. 
D’aquest últim va sonar Juny i es diu 
que després de sentir-la, Stravinsky 
va exclamar admirat: “Més Garreta, 
si us plau!”.

Sabies que... RecomanacionsPere Andreu Jariod, divulgador musical Pere Andreu Jariod, divulgador musical
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Segueix-nos a:

Sou instagramers, tuitaires, 
bloguers? Veniu a Nits de Clàssica 
i convertiu-vos en influencer del 
festival. Envieu un correu a info@
auditorigirona.org i aconseguiu 
l’acreditació. Us reservem una 
zona especial per a vosaltres. 
Places limitades. 
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Diumenge 14 de juliol
20h. Catedral de 
Girona 
Preu: 12€

MuSICA 
ReSeRvATA

Dijous 18 de juliol
20h. Claustre Sant Pere 
de Galligants
Preu: 20€
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