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PROGRAMA 

J.S. BAch: Sonata per a violoncel i piano núm. 2, en Re Major 
BWV 1028
 · Adagio
 · Allegro
 · Andante
 · Allegro

D. XOStAkóVitX: Sonata per a violoncel i piano en Re menor, op. 40 
(dedicada a Viktor kubatsky) 
 · Allegro non troppo
 · Allegro
 · Largo
 · Allegro

PAUSA

A. BeRG: Quatre peces, op. 5 
 · Mäßig (moderato)
 · Sehr langsam (largo)
 · Sehr rasch (vivace)
 · Langsam (lento)

J. BRAhMS: Sonata per a violoncel i piano núm. 1, en Mi menor, op. 38
 · Allegro non troppo
 · Allegretto quasi Menuetto
 · Allegro
  

20.30 h  
Guia musical
a càrrec de
Xavier Paset

Divendres 30 de juny. 21 h. / Claustre de la Catedral

JEAN-GUIHEN QUEYRAS V IOLONCEL

ALENXANDRE THARAUD P IANO



sonates de Ludwig van Beethoven i Johannes Brahms. Profundament inspirat 
per Bach, Brahms fa una veritable declaració d’intencions en la Sonata per a 
violoncel núm. 1 en Mi menor, op. 38, en la qual presenta un joc de modulacions 
en el primer temps, un gran coneixement de la producció classicista en el segon 
i acaba “fugant” un deliciós tercer temps. 

Les primeres dècades del segle xx ens portaran les Quatre peces, op. 5 d’Alban 
Berg. Escrites l’any 1913 per a clarinet i piano (en sentirem una transcripció), 
presenten una innegable influència musical de qui havia estat el mestre de Berg, 
Arnold Schoenberg. A més, són un bon exemple del moviment aforístic de la 
Segona escola de Viena, que cercava escriure obres denses però que fossin 
breus, gairebé miniatures.

I de l’atonalitat de Berg a l’estil polièdric de Dmitri Xostakóvitx. El compositor 
rus va escriure la Sonata per a violoncel i piano en Re menor, op. 40 el 1934, el 
mateix any en què va estrenar l’òpera Lady Macbeth de Mtsensk, que despertaria 
l’animadversió de Stalin. La sonata s’inscriu en el  període en que Xostakóvitx se 
separà de la seva esposa Nina a causa d’una infidelitat de l’autor (es tornarien a 
casar passada una temporada). La música i estructura tradicionals són gairebé un 
manifest del mateix Xostakóvitx en defensa dels seus principis clàssics i estètics. 
Una oda a la bellesa de la música en una època de gran inestabilitat personal. 

Aleix Palau, periodista musical

 
Des de la publicació de les primeres sonates per a violoncel en la Venècia del 
segle xvii, aquest instrument ha rebut el vistiplau i l’admiració de compositors de 
tots els estils i èpoques. De fet, serà la sonata, molt abans que el concert, la que 
determinarà la pervivència i desenvolupament del violoncel i la seva consagració 
definitiva el segle xviii. No obstant això, per tal d’obrir-se camí, el violoncel va haver 
d’enfrontar-se a instruments de característiques similars que, fins llavors, havien 
estat fonamentals. És el cas, per exemple, de la viola da gamba, que serà una de 
les principals víctimes de l’evolució sonora i de l’ampli ventall de possibilitats que 
presentarà el violoncel. 

És coneguda l’afició de Johann Sebastian Bach per tots dos instruments, als 
quals dedicà partitures imprescindibles com ara les Suites per a violoncel sol 
BWV 1007-1012 o les Sonates per a viola da gamba i clavicèmbal BWV 1027-
1029. D’aquestes últimes, aquesta nit en sentirem la número 2, BWV 1028, en 
un arranjament per a piano i violoncel. Escrita en quatre moviments, és la més 
virtuosa de les tres i presenta un diàleg subtil que iguala en condicions tots dos 
solistes i crea moments realment brillants, com l’Andante que conforma el tercer 
temps o les complexes dificultats tècniques de l’Allegro final. 

Haurem d’esperar a l’època romàntica perquè el violoncel es desenvolupi al 
màxim i adquireixi la forma que coneixem actualment. També serà el moment 
de creació més gran per al format piano-violoncel, amb obres universals com les 

El violoncel i la seva consagració

NITSDECLASSICA
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I sota la direcció del mateix compositor, ha 
enregistrat el Concert per a violoncel de 
Peter Eötvös, el novembre del 2014.

És membre fundador del Quartet Arcano. 
Els seus companys habituals en música 
de cambra són els pianistes Alexander 
Melnikov, Alexandre Tharaud i la violinista 
Isabelle Faust. També col·labora amb 
Kevyan i Bijan Chemirani, especialistes en 
zarb, instrument de percussió iranià.

La seva versatilitat l’ha portat a nombroses 
sales, festivals i orquestres, i també a ser 
Artista en residència al Concertgebouw 
d’Amsterdam, al Festival d’Aix-en-
Provence, Vredenburg d’Utrecht, De 
Bijloke de Gante i al Wigmore Hall de 
Londres, entre d’altres.

Ha tocat amb les principals orquestres del 
món: Orquestra de Filadèlfia, Orquestra 
Simfònica de la Ràdio de Baviera, 
Philharmonia Orchestra, Orchestre 
de París, Orquestra Simfònica NHK, 
Gewandhausorchester i l’Orquestra de 
la Tonhalle de Zuric. Ha col·laborat amb 
directors com ara Iván Fishcer, Philippe 
Herreweghe, Yannick Nézet-Séguin, Jiři 
Bělohlávek, Oliver Knussen i Sir Roger 
Norrington.

Té una impressionant discografia. Els 
seus enregistraments dels concerts per a 
violoncel d’Edward Elgar, Antonin Dvorák, 
Philippe Schoeller i Gilbert Amy han 
rebut el reconeixement de la crítica. Dins 
el projecte d’Harmonia Mundi dedicat 
a Schumann, ha enregistrat la integral 
de trios per a piano amb Isabelle Faust i 
Alexander Melnikov, així com el Concert 
per a violoncel amb l’Orquestra Barroca 
de Friburg sota la direcció de Pablo 
Heras-Casado. Els enregistraments del 
Concert per a violoncel i del Trio per a 
piano núm. 1 de Robert Schumann s’han 
editat a començaments del 2016. Entre 
els projectes per a la temporada 2016/17 
destaca la gira per Japó amb l’Orquestra 
Filharmònica Txeca i els compromisos 
amb l’Orquestra de Cambra d’Europa, amb 
la Gewandhausorchester i amb l’Orquestra 
Simfònica de Birmingham. 

Jean-Guihen Queyras té una càtedra a 
la Universitat de Música de Friburg i és 
director artístic del festival Rencontres 
Musicales de Haute-Provence de 
Forcalquier. Toca amb un violoncel 
construït per Gioffredo Cappa l’any 1696, 
que té en préstec del Mécénat Musical 
Société Générale.

JEAN-GUIHEN QUEYRAS
Curiositat, diversitat i integritat són els 
qualificatius que defineixen el treball 
artístic de Jean-Guihen Queyras. Sigui 
en directe o en els seus enregistraments 
es percep un artista apassionat i dedicat 
totalment a la música, amb una visió sobre 
la partitura humil i sense pretensions, que 
reflecteix de forma clara la seva essència. 
“Les motivacions del compositor, de 
l’intèrpret i del públic han d’estar en 
sintonia amb la finalitat d’aconseguir una 
experiència excepcional”. Jean-Guihen 
Queyras va aprendre aquesta màxima 
interpretativa de Pierre Boulez, amb qui va 
establir una llarga col·laboració artística. 

Aquesta filosofia, juntament amb una 
tècnica impecable i un estil captivador, es 
materialitzen en cadascuna de les seves 
actuacions i en el seu absolut compromís 
envers la música. 

Els seus apropaments a la Música 
Antiga –amb la seva col·laboració 
amb l’Orquestra Barroca de Friburg, 
amb l’Akademie für Alte Musik Berlín 
i amb el Concerto Köln – i a la Música 
Contemporània són igualment exhaustius. 
Ha estrenat obres d’Ivan Fedele, Gilbert 
Amy, Bruno Mantovani, Michael Jarrell, 
Johannes-Maria Staud i Thomas Larcher. 

NITSDECLASSICA
festival



... Jean-Guihen Queyras va començar la seva 
carrera al costat de Boulez?
Tenia només 23 anys i era la seva primera experièn-
cia professional com a músic. Queyras va estar nou 
anys com a pianista de l’Ensemble Intercontempo-
rain, el grup de música contemporània fundat i dirigit 
per Pierre Boulez. El violoncel·lista francès, nascut 
al Canadà, reconeix que “aquí és on vaig adquirir 
la meva personalitat com a músic”. D’aquella etapa 
recorda l’exigència de Boulez, que li ha servit a l’hora 
de preparar els diferents repertoris, i el treball al 
costat de compositors actuals.

... Alexandre Tharaud no té piano a casa?
En una entrevista concedida a la revista Scherzo 
l’any 2009, que es pot trobar a la pàgina web del 
pianista, el músic francès explicava que s’havia 
cansat del seu piano, i que ja feia uns anys —ales-
hores eren 10— que estudiava a cases d’amics. No 
tenir piano a casa fa que tingui més ganes de tocar. 
“Treballo molt dins del meu cap, a casa, caminant, 
per això, quan m’assec de nou davant del piano, ho 
faig amb golafreria, amb ànsia i desig”.

... la música d’Emmanuel Chabrier inspirar 
Alexandre Tharaud?
Deia Alexandre Tharaud en una altra entrevista més 
recent, del 2016: “Chabrier és per a mi el pilar de la 
música francesa per a piano de final del segle XIX i 
principis del XX”. Sovint visita la tomba del composi-

tor a París, al Cementiri de Montparnasse. “Tenia una 
alegria de viure que es pot sentir en la seva música, 
directa, càlida. No ocultava res, anava directe al 
cor. Intento tocar la música de tots els compositors 
pensant en ell”.

... els violoncels tenen un llop?
El terme no és gens estrany per als intèrprets 
d’aquests instruments, ni tampoc per als lutiers, 
els seus constructors. De fet, és extensiu als altres 
instruments de corda fregada, com els violins o les 
violes, tot i que en menor mesura. Tots els violoncels 
tenen un llop, independentment que siguin més o 
menys bons. Es tracta d’una vibració especial, que 
trenca la continuïtat del so. És una nota que produ-
eix un so desagradable, que recorda l’udol del llop, 
d’aquí li ve el nom. 

... Alban Berg va estrenar una de les seves obres 
més importants a Catalunya?
Va ser pòstumament. Es tracta del Concert per a 
violí i orquestra “A la memòria d’un àngel”, un dels 
concerts de violí més importants i interpretats del 
segle XX. L’estrena es va produir el 19 d’abril de 
1936 al Palau de la Música Catalana, dins del 
Festival de la Societat Internacional de Música 
Contemporània, que es va celebrar a Barcelona. El 
violinista Louis Krasner va ser el solista de l’estrena. 
L’acompanyava l’Orquestra Pau Casals, dirigida per 
Hermann Scherchen. 

Sabies que...? Pere Andreu Jariod, divulgador musical
La carrera l’Alexandre Tharaud continua 
a l’alça amb concerts a països escandi-
naus, Alemanya, Polònia, Suïssa, Bèlgica 
(fa una residència d’artista al Muziekge-
bouw d’Eindhoven durant la tempora-
da 2015/2016), Espanya (en el cicle de 
Grandes Intérpretes de l’Auditorio Nacio-
nal de Madrid), Itàlia (amb el seu debut a 
Santa Cecília, a Roma), Regne Unit, Àus-
tria i Àsia, amb una gira per la Xina, Corea 
del Sud i Japó (concerts amb la New Ja-
pan Philharmonic). Darrerament, també ha 
actuat en algunes de les sales de concert 
més importants dels Estats Units, com ara 
la Zankel Hall (Carnegie Hall) i la Sym-
phony Hall de Boston i al Walt Disney Hall 
de Los Ángeles. 

L’any 2016 publica l’enregistrament de 
Les variacions Goldberg (Erato), així com 
un llargmetratge que va ser guardonat per 
ECHO Klassic 2016 com a “Music-DVD-
Production of the Year”. El seu últim en-
registrament Tharaud Plays Rachmaninov 
(amb el Concert núm. 2 de Rakhmàninov, 

i peces per a piano a 2, 4 i 6 mans), va ser 
presentat a la Philharmonie de París.

Entre els seus projectes més nous es troba 
l’estrena mundial del Concert per a la mà 
esquerra de Hans Abrahamsen, al costat 
de la WDR Sinfonieorchester de Colònia 
(Ian Volkov), amb qui va repetir l’actuació 
que va realitzar amb l’Orquestra Simfòni-
ca de Birmingham. També ha actuat amb 
l’Orquestra de la Ràdio Danesa a Copen-
haguen i amb l’Orquestra Filharmònica de 
Rotterdam (Yannick Nézet-Séguin).

Alexandre Tharaud té una discografia 
eclèctica que abraça des de Bach, Mozart 
i Haydn (amb Les Violons du Roy) a Le 
Boeuf sur le Toit (un homenatge als anys 
vint). Altres enregistraments amb Erato 
són Autograph, Scarlatti i Journal Intime 
(Chopin). Ha ofert recitals en escenaris 
com ara Teatro Colón de Buenos Aires, 
Théâtre des Champs-Élysées, l’Òpera de 
Versalles, Philharmonie de Colònia, Ru-
dofinum de Praga, Philharmonie d’Essen, 

South Bank Center, Royal Albert Hall i 
Wigmore Hall de Londres, Concertge-
bouw d’Àmsterdam, Kennedy Center de 
Washington, Wiener Musikverein, Suntory 
Hall de Tòquio … A més, actua a festivals 
com BBC Proms, Festival d’Edimburg, 
Festival Gergiev de Ròtterdam, Aix-en-
Provence, La Roque d’Anthéron... 

Com a solista, ha actuat amb nombroses 
orquestres com ara l’Orquestra Nacional 
de França, Orquestra Filharmònica de la 
Ràdio Francesa, Orquestra Nacional de 
Bordeaux-Aquitaine, Ensemble Orchestral 

de París, Orquestra del Teatre del Capitoli 
de Toulouse, Orquestra Filharmònica de 
Londres, Orquestra Reial del Concertge-
bouw, Orquestra del Teatre del Bolshoi... 
Treballa amb regularitat sota la direcció 
de mestres com Lionel Bringuier, Bernard 
Labadie, Rafael Frühbeck de Burgos, Ge-
roges Prêtre, Marc Minkowski, Stéphane 
Denève...

Aquesta és la segona vegada que Alexan-
dre Tharaud actua en el Festival Nits de 
Clàssica. La primera va ser el 2012, any en 
què es va inaugurar el festival.

ALEXANDRE THARAUD



Propers concerts

ROLF  
LISLEVAND TIORBA I  GU ITARRA BARROCA

Dimarts 4 de juliol. 21 h. 
Claustre del Monestir de sant Daniel
Preu: 15 €

REINOUD 
VAN MECHELEN TENOR

Diumenge 2 de juliol. 20 h. 
Catedral de Girona
Preu: 15 € (Seient sorpresa: 8 €)

NITSDECLASSICA
festival

WEB DE JEAN-GUIHEN 
QUEYRAS 
www.jeanguihenqueyras.com

WEB D’ALEXANDRE 
THARAUD 
www.alexandretharaud.com

· Entrevista a Jean-Guihen 
Queyras (Catalunya Música)
www.ccma.cat/catradio/
alacarta/solistes/conversa-amb-
el-violoncelista-jean-guihen-
queyras/audio/523352/

· Entrevista A Alexandre 
Tharaud (Revista Scherzo)
www.alexandretharaud.com/
media/SCHERZO_Ene09-
Tharaud.pdf

· Historia del violonchelo en 
Cataluña
Josep Bassal i Jaime Tortella 
296 pàgines
EDITORIAL ARPEGIO (2015)

· Kurtág, Kodaly & Veress: 
Sonatas for cello and piano
Jean-Guihen Queyras, violoncel
Alexandre Tharaud, piano
CD HARMONIA MUNDI (2011)

· Debussy & Poulenc: 
Sonatas for cello and piano
Jean-Guihen Queyras, violoncel
Alexandre Tharaud, piano
CD HARMONIA MUNDI (2008)

· Schubert: Sonata 
Arpeggione
Obres per a violoncel i piano de 
Franz Schubert
Jean-Guihen Queyras, violoncel
Alexandre Tharaud, piano
CD HARMONIA MUNDI (2007)

Recomanacions
Pere Andreu Jariod


