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EL CONCERT D’AVUI

Pinchas Zukerman no ha volgut 
que els aficionats d’Ibercamera 

ens quedéssim avui sense concert 
i sense música.

Zukerman és l'hereu i dipositari 
de la més gran tradició violinística 
de la història. En aquesta ocasió ve 
acompanyat de dos grans músics, 
la violoncel·lista Amanda Forsyth 
i el pianista Shai Wosner, per a 

oferir-nos un programa de sonates 
i trios variat i profund.

Amb aquest concert, Pinchas 
Zukerman vol honorar la memòria 

de Pau Casals, un dels seus 
principals mentors i consellers.



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 obligatòri 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

COMENTA AQUEST CONCERT AMB 
#IBERCAMERA #ZUKERMAN #FORSYTH #WOSNER

Pinchas Zukerman, violí
Amanda Forsyth, viol·loncel

Shai Wosner, piano

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Variacions Kakadu en sol major, op. 121 (1803)

 Variació 1 | Variació 2 | Variació 3 | Variació 4
Variació 5 | Variació 6 | Variació 7 | Variació 8

Variació 9. Adagio espressivo | Variació 10. Presto
Coda. Allegretto

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 – 1791)

Sonata per a violí en mi menor, K. 304 (1778)

 I. Allegro | II. Tempo di menuetto

Gabriel Fauré (1845 – 1924)
Elegia, op. 24 (1883)

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Sonatensatz en do menor, WoO2 (1853)

 Scherzo

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Trio en do major, op. 87 (1880 - 1882)

 I. Allegro (moderato) | II. Andante con moto
III. Scherzo. Presto – Poco meno presto

IV. Finale. Allegro giocoso 

— Durada total aprox. 80’
 

Aquest concert s’interpretarà sense pausa





BIOGRAFIA

Pinchas Zukerman
Violí

Amb una cèlebre carrera que comprèn cinc dècades, 
Pinchas  Zukerman  és un dels músics més demandats i 
versàtils d'avui dia, ja sigui com a solista de violí o viola, 
com a director o com a intèrpret de música de cambra. És 
reconegut com un gran virtuós, i admirat pel seu lirisme 
expressiu, la bellesa del seu singular so i la seva impeca-
ble musicalitat, que pot ser admirada en els més de 100 
àlbums de la seva discografia amb els quals ha aconseguit 
dos premis Grammy® i 21 nominacions.

Professor devot i exemple per a músics joves, durant vint-
i-cinc anys va ser responsable del “Pinchas Zukerman Per-
formance Program” de la Manhattan School of Music. Així 
mateix, ha estat un pioner en l'ús de la tecnologia d'en-
senyament a distància, promovent la implementació de 
tecnologia concorde a la Manhattan School, i establint un 
programa avançat per a músics d'altes capacitats al Nati-
onal Arts Center d'Ottawa. També ha estat professor de 
prestigiosos programes educatius a Londres, Israel i la 
Xina, entre altres, i va ser designat com a primer Mentor 
Musical en les prestigioses iniciatives Rolex Mentor i Pro-
tégé Arts.

Ha compartit escenari al llarg de la seva carrera amb 
les orquestres més prestigioses del món i en les princi-
pals sales de concerts. Entre els seus compromisos més 
recents destaquen gires amb la Vienna Philharmonic  i la 
Royal Philharmonic de Londres, així com concerts amb la 
Boston, Dallas  and  Prague  Symphonies,  Berlin  Staatska-
pelle i Israel Philharmonic Orchestra. En la seva cinquena 
temporada (19-20) com a Artista Associat de la  Adelai-
de Symphony Orchestra (Austràlia) ha realitzat gires a la 
Xina i Corea i recentment ha estrenat el Doble concert per 
a violí i violoncel d’Avner Dorman, escrit especialment per 
al mestre i la violoncel·lista Amanda Forsyth el qual han in-
terpretat també a Tanglewood amb la Boston Symphony, 
a Ottawa amb la National Arts Centri Orchestra de la qual 
és director emèrit i amb la Israel Philharmonic.





BIOGRAFIA

Amanda Forsyth
Violoncel

La canadenca Amanda  Forsyth, guanyadora del Premi 
Juno, és considerada una de les violoncel·listes més dinà-
miques d'Amèrica del Nord. És reconeguda com una emi-
nent recitalista, solista i músic de cambra que col·labora 
amb les principals orquestres d'Amèrica del Nord i del 
Sud, Europa, Àsia i Austràlia.

De 1999 a 2015, Amanda  Forsyth  va ser violoncel·lista 
principal de la  National  Arts  Centri  Orchestra, on va 
actuar regularment com a solista i en conjunts de cam-
bra.  Forsyth  ha col·laborat com a solista amb orques-
tres de tot el món, incloses l’Orchestre Radio de France, 
Simfòniques de Boston, Chicago, Toronto i Vancouver i 
la  English  Chamber  Orchestra. Ha actuat en gires inter-
nacionals amb l'Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky, 
Royal Philharmonic i Israel Philharmonic. Va començar la 
seva temporada 2019-2020 amb la Filharmònica de  Cal-
gary interpretant Electra Rising de Malcom Forsyth, el seu 
pare.

Amanda va interpretar el Doble concert per a violí i vio-
loncel de Avner Dorman, escrit per a Forsyth i el violinista 
Pinchas Zukerman, a Ottawa amb la National Arts Cen-
tri Orchestra i a Tel Aviv amb la Filharmònica d'Israel. Els 
compromisos orquestrals addicionals d'aquesta tempora-
da van incloure actuacions amb la Simfònica de Lincoln, la 
Filharmònica de Fort Wayne i l'Orquestra IRIS.

Nascuda a Sud-àfrica, Forsyth  es va mudar al Canadà 
quan era nena i va començar a tocar el violoncel als tres 
anys. Els enregistraments d'Amanda  Forsyth  apareixen 
en els segells Sony Classics, Naxos, Altara, Fanfare, Mar-
quis, Pro Art i  CBC, i el seu disc més recent inclou el 
Doble concert de Brahms amb Pinchas Zukerman i la Na-
tional Arts Centri Orchestra editat per Analekta Records. 
Forsyth toca un violoncel italià de 1699 de Carlo Giusep-
pe Testore.



BIOGRAFIA

Shai Wosner
Piano

El pianista Shai Wosner ha atret el reconeixement interna-
cional pel seu excepcional talent artístic, integritat musi-
cal i perspicàcia creativa. Les seves interpretacions d'un 
ampli repertori, des de Beethoven i Schubert fins a Ligeti i 
la música actual, reflecteixen un grau de virtuosisme i curi-
ositat intel·lectual. Descrit com un "Schubertià d'autoritat 
i caràcter indestructibles" per Gramophone, Wosner con-
tinua el seu compromís amb la música del compositor en 
dedicar el seu àlbum més recent d’Onyx Classics a quatre 
de les últimes sonates de Schubert. Aquest àlbum doble 
completa la sèrie gravada de les últimes sis sonates del 
compositor. També ha realitzat cicles de les sis sonates 
finals com a part de la seva sèrie de recitals a Nova York 
a 92nd Street I; a Washington, DC a The Phillips Collecti-
on; a la Duke University de Durham, Carolina del Nord; i al 
Konzerthaus Berlin.

Com a concertista, ha actuat amb les principals or-
questres d'Atlanta, Baltimore,  Berkeley, Chicago, Cle-
veland, Dallas, Indianapolis, Los Angeles, Milwaukee, 
Filadèlfia, Pittsburgh, Ottawa, San Francisco i Toron-
to, entre altres. A més de les orquestres de la BBC, ha 
actuat a l'estranger amb Aurora  Orchestra, Simfòni-
ca de Barcelona,  Bournemouth  Symphony, Simfònica 
de Radio Frankfurt,  Gothenburg  Symphony,  LSO  St. 
Luke's,  Nieuw  Sinfonietta  Amsterdam,  Orchestre  Natio-
nal de Belgique, Staatskapelle Berlin i la Filharmònica de 
Viena entre altres. També es presenta a tot el món com a 
solista i músic de cambra, fins i tot a Nova York com a part 
de la seva residència artística 2020-23 amb la sèrie de con-
certs més antiga de Nova York, People’s Symphony Con-
certs, ara en la seva 120a temporada.

Wosner va rebre el premi Martin E. Segal del Lincoln Cen-
ter, una beca de carrera  Avery  Fisher  i el  Borletti-Bui-
toni  Trust, un premi que va utilitzar per a encarregar el 
concert de Michael  Hersch  Along  the  Ravines, que va 
interpretar amb la Simfònica de Seattle i  Deutsche  Ra-



dio  Philharmonie  en la seva estrena mundial i europea. 
Va estar en residència amb la BBC com a Artista de Nova 
Generació, apareixent sovint amb les orquestres de la 
BBC, i dirigint els concerts de Mozart des del teclat amb 
l'Orquestra Simfònica d'Escòcia de la BBC. Grava princi-
palment per a Onyx Classics, i els seus enregistraments 
abasten des de sonates de Schubert i Sciarrino, les obres 
de cambra de Bartók i Kurtág, fins a concerts d'Haydn i Li-
geti.

Nascut a Israel, Wosner  va gaudir d'una àmplia edu-
cació musical des de molt jove, estudiant piano 
amb Opher Brayer i Emanuel Krasovsky, així com compo-
sició, teoria i improvisació amb André Hajdu. Més tard va 
estudiar a The Juilliard School amb Emanuel Ax.



Beethoven: 
Variacions Kakadu

COMENTARI

La sèrie més interessant, fins i tot de gran originalitat, 
és inqüestionablement la de les Deu variacions per a vi-
olí, violoncel i piano sobre  Ich  bin  der  Schneider  Kaka-
du (Sóc Kakadu el sastre) de Müller, en sol major, op. 112a. 
Trobem aquí la formació del trio amb piano ja utilitzada 
en les Variacions sobre un tema original. L'ària utilitza-
da per Beethoven està extreta de l'òpera  Die  Schwers-
tern  von  Prag  (1794). L'obra va ser versemblantment es-
crita el període 1815 – 1816. L'editor vienès Steiner va ser 
qui la va publicar el 1824. Un vigorós Adagio assai, en el 
qual s'escolta el tema bàsic, introdueix l'enunciat melòdic 
que es prestarà a deu variacions unides en un conjunt de 
sòlida construcció, amb els seus agradables jocs contra-
puntístics i les seves variacions de subtils i diversos colors 
instrumentals. Prega el piano té una part solista, prega el 
violí i violoncel canten a duo sense piano, prega aquests 
evolucionen pel seu compte sobre l'acompanyament pi-
anístic. Destaca en particular la novena variació (Adagio 
espressivo)  que aborda la tonalitat de sol menor ja per-
cebuda en l'Adagio introductori: el tema troba allí una 
formulació especialment càlida, emocionant. La variació 
final (Presto en 6/8) torna a sol major en un moviment de 
dansa i es precipita després cap a un llarg episodi d'estil 
fugat on reapareix el sol menor; finalment desemboca en 
un lliure Allegretto (en 2/4) en el curs del qual el tema, 
més incisiu, espiritualment alegre, adquireix un nou re-
lleu. Però, una vegada més, es restableix l'episodi en tona-
litat menor (quatre compassos) abans que, per a acabar, el 
tema arribi a una cadència plena de lluentor i que subrat-
lla amb força els seus contorns.



Beethoven (Christian Horneman, 1803)



Mozart:
Sonata per a violí

en mi menor

COMENTARI

La Sonata en mi menor, K. 304 va ser composta el 1778 per 
Mozart durant la seva estada a París. En aquesta època va 
morir la mare del compositor, Anna Maria, fet que que-
da reflectit en l'obra. És l'única obra del compositor que 
adopta una tonalitat menor com a principal (a excepció 
de les dubtoses K. 59 i 60). Va néixer al maig de 1778, pre-
cedint immediatament a la no menys dramàtica Sonata en 
la menor, K. 310 per a piano. La desgraciada solitud de 
Mozart a París, el frívol públic del qual no acollia les seves 
obres tan entusiàsticament com aquelles del nen prodigi, 
dotze anys abans, es reflecteix en els sentiments patètics 
d'aquesta bella Sonata, indubtablement el cim d'aques-
ta sèrie Palatina. Per última vegada, Mozart es conforma 
amb dos moviments, però l'Allegro inicial mostra d'entra-
da que aquí dominen els sentiments purament subjectius, 
amb un desenvolupament i una reexposició també tem-
pestuoses, consolidades per un eficaç ús del contrapunt. 
El Minuetto no aporta cap repòs, malgrat el seu lluminós 
trio en mi major, perquè aquest està seguit per una recapi-
tulació condensada del tema inicial, acabant abruptament 
en tonalitat menor.



Mozart (Barbara Krafft, 1819)



Fauré:
Elegia op. 24

COMENTARI

Aquesta obra va ser dedicada al violoncel·lista Jules Loëb i 
estrenada a la Société Nationale de París, el 15 de desem-
bre de 1883 pel seu dedicatari. Concebuda primitivament 
com a moviment lent d'una sonata, conserva, en efecte, 
l'habitual forma ternària amb dos temes (A B A): A és una 
espècie de lament que canta el violoncel, patètic, sobre 
un aire de marxa fúnebre; B, presentat pel piano s'inscriu 
en un lirisme menys tens, sinuosament subtil. L'expressivi-
tat d'aquesta partitura i la seva bella puresa de línies li han 
assegurat l'èxit, que una posterior realització amb acom-
panyament orquestral ha confirmat: aquesta, sens dubte, 
ha accentuat el  pathos, sense preservar, no obstant, la 
seva aguda intimitat.

Guia de la Música de Cambra, F-R. Tranchefort, 1989



Fauré (Paul Mathey, 1870)



Brahms:
Sonatensatz, en do menor, WoO 2

Tot i que el catàleg de cambra brahmsià s'inaugura ofici-
alment amb el Trio amb piano núm. 1, Op. 8, existeix un 
moviment de sonata inèdit en vida del músic que repre-
senta el seu bateig real en aquest repertori. A l'octubre 
de 1853 i en ocasió d'una visita del violinista Joseph Jo-
achim a Düsseldorf, Schumann va decidir homenatjar per 
sorpresa al seu amic fent-li lliurament d'un original regal: 
una sonata per a violí i piano composta, per dir-ho així, 
a sis mans. D'aquesta manera, Schumann va escriure en 
dos dies els moviments segon i quart (Intermezzo  en fa 
major i Finale en la major) i Dietrich, un dels seus alumnes, 
va compondre el primer, un Allegro en la menor. Sobre 
Brahms va recaure la tasca de compondre el seu tercer 
moviment, un Scherzo en do menor. El treball col·lectiu va 
quedar disposat en una setmana i el mateix Schumann va 
redactar l'encapçalament: “F.A.E. En ocasió de l'arribada 
del seu estimadíssim i benvolgudíssim amic, Joseph Jo-
achim. Aquesta sonata ha estat escrita per Robert Schu-
mann, Johannes Brahms i Albert Dietrich”. Les sigles re-
presenten la divisa del dedicatari, Frei aber einsam (Lliure 
però solitari), i es corresponen amb les notes fa-la-mi en la 
seva notació alemanya.

Sembla que Joachim no va tenir dificultats a descobrir la 
paternitat de cada secció. Brahms prendria com a refe-
rència el tema de l'Allegro de Dietrich en aquesta ardent 
pàgina: sobre una robusta escriptura pianística el violí 
desplega el seu cant arrabassat al llarg de dues seccions, 
la primera més agitada. Només el trio central resulta una 
mica més pàl·lid d'expressió, allunyat dels grans assoli-
ments futurs. El 1906, mort Brahms, Simrock va publicar 
aquest primer pas en la seva gegantesca marxa cambrís-
tica. L'edició de la Sonata completa esperaria fins a 1935.

J. M. Viana

COMENTARI



Brahms:
Trio en do major

El primer moviment del Trio op. 87 va ser escrit al març 
de 1880 i els altres tres moviments daten de juny de 1882. 
L'estrena va tenir lloc el 29 de desembre del mateix any 
(alhora que el del Quintet op. 88) a càrrec del Quartet Jo-
achim: Heermann al violí, Müller al violoncel i el compo-
sitor al piano. L'obra es va interpretar algunes setmanes 
més tard, el 17 de gener de 1883, a Berlín, i el 15 de març 
següent a Viena (amb músics del Quartet Hellmesberger), 
però sense l'èxit obtingut pel Quintet. El mateix Brahms 
sembla que no estava per la labor de defensar aquest 
Trio op. 87, al qual només excepcionalment fa al·lusió en 
la seva correspondència. Es tracta no obstant d'una par-
titura de gran riquesa temàtica i que uneix a un absolut 
domini de forma, la llibertat d'inspiració, el vigor propi de 
totes les seves fantasies. Presenta quatre moviments: un 
Allegro, un Andante, un Scherzo (Presto) i, com a final, un 
nou Allegro.

Guia de la Música de Cambra, F-R. Tranchefort, 1989

COMENTARI

Brahms (Robert-Schumann-Haus Zwickau, 1855)



AUDITORI DE GIRONA

IBERCAMERA COL·LABORA AMB

PATRONS

MECENES

MITJANS COL·LABORADORS

AMB EL SUPORT DE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

LA TEMPORADA IBERCAMERA AGRAEIX EL SUPORT DE: 

Amics del Museu d’Art de 
Girona

Fundació La Ciutat Invisible 

Conservatori de Música   
Isaac Albéniz

Col·legi de Farmacèutics

El Punt-Avui

Col·legi d’Enginyers  
Industrials de Catalunya – 
Demarcació de Girona

Koobin

COL·LABORADORS PRINCIPALS



PUNTS DE VENDA 
Taquilles de l’Auditori  
T. 872 08 07 09. Dimarts i dijous d’11 h. a 13 h. i una hora 
abans dels concerts.

Ibercamera 
T. 93 317 90 50. Horari: De dilluns a dijous de 9.30 h 
a 14.00 h i de 14.30 h a 18.00 h. Divendres de 9.00 h a 
14.00 h i de 14.30 h a 17.30 h. 
www.ibercameragirona.cat

Taquilles del Teatre Municipal de Girona 
Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona 
Horari: Dimecres i divendres de 13 h a 15 h.  
(Venda únicament d’entrades soltes)

IBERCAMERA 
T. 93 317 90 50 - webgirona@ibercameragirona.cat 
www.ibercameragirona.cat

AUDITORI DE GIRONA 
Pg. de la Devesa, 35 - 17001 Girona 
T. 872 08 07 09 - www.auditorigirona.org
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