
Propers concerts: 

Ivo Pogorelich, 
piano
Dj. 3/06, 20h

Programa

Frédéric Chopin (1810 – 1848)

Sonata per a piano núm. 3  
en Si menor, Op. 58
— Allegro maestoso 
— Scherzo: Molto vivace 
— Largo 
— Finale: Presto non tanto 

Fantasia en Fa menor, Op. 49 

Polonesa-fantasia en La bemoll major, 
Op. 61

Barcarola en Fa sostingut major,  
Op. 60

Ivo Pogorelich

El prestigiós pianista Ivo Pogorelich ha 
marcat l’escenari de la música clàssica 
de la nostra època. El seu inigualable 
talent i visió innovadora l’han situat 
entre els pensadors més originals de 
l’actualitat i les seves suggeridores i 
refinades interpretacions han ampliat 
els horitzons de la interpretació i la 
comprensió de la literatura del piano.

Nascut a Belgrad l’any 1958, 
comença a estudiar música als set 
anys i als deu ja debuta com a solista 
amb orquestra. Continua els estudis a 
Moscou, primer l’Escola Especial de 
Música del Conservatori Txaikovski i, 
després, al Conservatori de Moscou. 
Els primers èxits comencen a la meitat 
dels anys setanta guanyant el concurs 
estatal de Zagreb (1975), després del 
qual comença una intensa activitat 
artística i triomfs internacionals en 
diferents concursos i escenaris. L’any 
1980 va ser eliminat en la 10ª edició 
del Concurs internacional Chopin i 
aquesta controvertida i infundada 
decisió va portar a una part del 
jurat, entre els quals Marta Argerich, 
a abandonar el concurs. Un fet, de 
gran ressò mundial i, malgrat tot, es 
va considerar Pogorelich l’autèntic 
vencedor del certamen.

L’any 1981 debuta al Carnegie 
Hall de Nova York, i segueix amb 
espectaculars actuacions com a solista 
arreu del món i al costat d’orquestres 
com la Filharmònica de Viena, Berlin, 
Orquestres simfòniques de Londres, 
Boston i Chicago o les filharmòniques 
de Nova York, Los Angeles, les 
orquestres de la Tonhalle i del 
Concertgebouw entre moltes altres.

Simultàniament a l’activitat 
concertística, Pogorelich s’ha dedicat 
a l’enregistrament d’estudi: el primer 
àlbum “Chopin Recital” (Deutsche 
Grammophon, 1981) va ser un èxit 
de vendes i poc després es converteix 
en artista exclusiu d’aquest segell 
discogràfic. La notable discografia 
del pianista compta, fins avui, amb 
catorze àlbums i tres vídeos amb 
interpretacions d’obres d’un ampli estil 
– des del barroc fins a composicions 
del segle XX -. Aquestes edicions, 
de valor antològic i venerades en la 
discografia clàssica, han arribat a un 
gran nombre d’oients i s’han reeditat 
diverses vegades.

Considerat artista de culte, la 
Deutsche Grammophon publica un 
CD doble (2006) amb reculls de les 
seves interpretacions sota el títol “El 
geni de Pogorelich” i també, l’any 
2015, un compendi dels àlbums 
enregistrats entre els anys 1981 i 
1988. Una integral extraordinària, 
que va merèixer el prestigiós guardó 
Diapason d’Or.

Pogorelich, socialment compromès 
amb projectes humanitaris i de suport 
a joves artistes, va crear Fund for 
Young Musicians a Zagreb (1986) 
i un festival internacional a Bad 
Wörishofen (Alemania) amb l’objectiu  
d’impulsar joves músics, formacions 
i orquestres a la consolidació 
internacional. També va ser nomenat 
el 1988, “ambaixador de bona 
voluntat” per la Unesco.

Els compromisos d’aquesta temporada 
el portaran a una gira per orient 
(Xina, Taiwan, Japó), nombrosos 
concerts en escenaris europeus en 
els quals interpretarà el programa 
d’aniversari amb obres de F. Chopin. 
Actualment està treballant en els 
propers enregistraments d’estudi pel 
segell Sony Classical.

S A L A  D E  C A M B R A  |  75  M I N U T S

Love of Lesbian
Ds. 5 i dg. 6/06, 20h

Cala Vento:  
la Comunidad
Dv. 4/06, 20h

Instal·lació 
audiovisual al 
vestíbul a càrrec 
de Perspective 
Events 
Dj. 3– dt. 8/06

Amb el suport de:

P R O G R A M A C I Ó  E S P E C I A L
1 5 È  A N I V E R S A R I



Segueix les mesures 
de seguretat per a la 
prevenció de la Covid 19.

Ajuda’ns a fer de l’Auditori 
Palau de Congressos 
un espai segur.

Moltes gràcies per la teva 
col·laboració.

Col·laboradors principals

Patrons

Mecenes

Mitjans col·laboradors

Ho organitza
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