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Isabelle Faust (Esslingen am Neckar, Alemanya, 1972) 
és una intèrpret excepcional. La seva discografia 
abraça un repertori amplíssim: de Bach a compositors 
contemporanis. Un dels aspectes més interessants del 
seu treball és que en cada projecte hi ha una mirada 
profunda que vol comprendre cada música, amb 
l’idiomatisme de cada estil i amb l’instrument i el tipus 
d’arc més adequat a cada context. El festival Nits de 
Clàssica la va programar l’estiu passat (2018): els dos 
primers concerts varen ser per completar el cicle de les 
sonates de Mozart per a violí i piano que havia iniciat 
en l’edició anterior i el tercer per oferir un recital de 
cambra d’alt nivell. Toca un violí Stradivarius de 1704.
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Les sonates per a violí de 
Mozart que va oferir en els 
dos primers concerts ens 
permeten aprofundir en la 
idoneïtat dels instruments 
i les tècniques històriques 
que vostè i el seu col·lega 
Alexander Melnikov han 
utilitzat a diferència d’al-
tres intèrprets que opten 
per instruments moderns. 
A grans trets en què diver-
geixen? 
El piano modern té una 
sonoritat completament 
diferent. De fet és un 
instrument molt diferent 
[comparat amb els fortepia-
no de l’època de Mozart]. El 
violí amb corda metàl·lica 
no canvia tant. Òbviament 
utilitzar diferents tipus 
d’arquet segons el repertori, 
com jo faig, et permet so-
bretot treballar l’articulació. 
Pots fer diferents sonori-
tats, sobretot l’articulació. 
La gran diferència és en 
el piano. Per això no hem 
fet aquest repertori quan 
no podíem disposar d’un 
d’històric. En un concert és 
complex tenir dos pianos a 
l’escenari, un fortepiano per 
les sonates de Mozart i un 
Steinway, posem per cas, 
per les obres de Brahms. 
A Berlín el meu col·lega 
Alexander Melnikov va 
encarregar una còpia d’un 
fortepiano seguint un model 
de Walter. Un constructor 
en va fer dos exemplars dels 
quals Melnikov en va triar 
un amb el qual va comen-
çar a treballar. La còpia de 
Walter és un instrument 
realment molt difícil de 
tocar i ha estat amb aquest 
amb el qual hem començat 
recentment a enregistrar les 
sonates de Mozart.

Amb un repertori tan am-
pli com el seu ha de ser 
molt complex dominar la 
tècnica dels diversos arcs 
que utilitza. Expliqui’m 
com ha estat el procés 
que l’ha portat a utilitzar 
un arc diferent per a cada 
repertori (barroc, clàssic 
i modern). 
De fet ara ja ho he siste-
matitzat però per a mi no 
ha estat gens fàcil. Ja fa 
temps que vaig canviar. Si 
entens que això et pot ajudar 
finalment et fa la vida més 
fàcil i la música també es 
fa més fàcil perquè t’acosta 
a allò que volia aconseguir 
el compositor. Tocar la mú-
sica de Mozart amb cordes 
metàl·liques i arc modern 
falseja la seva música; t’obli-
ga a falsejar moltes coses. 
Pensi que fa uns dies estava 
tocant Biber i vaig utilitzar 
cinc instruments diferents, 
sobretot pel tema de les 
scordature. Sembla una ne-
cessitat natural dominar els 
tres arcs històrics. Bé, no és 
una necessitat en si però si 
entens que és un avantatge, 
ho voldràs fer.

A vegades pot semblar 
que aquestes sonates de 
Mozart són una simple 
galanterie però en realitat 
estem parlant d’una mú-
sica de gran profunditat. 
Crec que totes les sonates 
de Mozart són extraordi-
nàriament belles. Quan 
vam decidir enregistrar-les 
t’adones que cadascuna és 
una peça mestra. Cap d’elles 
m’ha semblat superficial. 
És clar que hi ha estil galant 
però trobes caràcters molt 
diversos: populars, filo-
sòfics, sturm und drang... 

Extremadament variades? 
Crec que sí! És una música 
increïble. No sabem com 
s’ha de tocar cada caràcter i 
hem de prendre moltes deci-
sions. És molt complicat, se-
gurament més del que creu 
el públic. Per a mi Mozart 
és un dels compositors més 
difícils d’interpretar. És una 
música increïble. Hi ha mol-
tes preguntes a fer-se. Tot 
depèn del que pot considerar 
cadascú, és clar, per això és 
tan difícil d’interpretar. 

Sabem que durant un 
dels seus periples viat-
gers a Mannheim —on 
Mozart quedà fascinat 
per la magnífica sono-
ritat de l’orquestra del 
príncep Karl Theordor— 
va conèixer el model de 
les sonates de Joseph Sc-
huster que ja havien su-
perat el marc típicament 
galant en dos moviments 
que Mozart havia pres 
del model de Johann-C-
hristian Bach. Les quatre 
sonates que va escriure 
en aquesta ciutat, les 
K. 301, 302, 303 i 305, 
conegudes amb el nom de 
sonates palatines, repre-
senten una música feliç, 
intensament melòdica en 
la qual el violí explora la 
plena independència re-
centment conquerida. En 
aquest context, què creu 
que va aportar  Mozart 
en la construcció de la 
sonata moderna?  
Ell va jugar un rol molt im-
portant. Les parts del violí 
eren molt semblants a les del 
piano. Va ser molt democrà-
tic amb les parts que havia 
de jugar cada instrument. 
Això era una novetat.
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Sóc una gran fanàtica 
de la música de Webern. 

Em sembla que tocar-
la al principi i al final 
de Schubert ajuda a 

entendre-la molt millor. 
Després d’escoltar 

Webern la música de 
Schubert és totalment 

diferent

Sabem que Mozart va ser 
un molt bon violinista.
Sí, i també un gran pianista!

Això es deu notar en 
l’escriptura per a violí en 
les seves composicions. 
Són molt idiomàtiques, 
no és així? 
Sí, realment són molt violinís-
tiques. Ell coneixia molt bé 
aquest instrument. La tècnica 
també i li agradava molt diri-
gir mentre tocava la viola.

Coneixent el seu treball 
previ tan exhaustiu per 
preparar les obres que ha 
d’afrontar segurament 
ha estudiat el tractat de 
violí que va escriure el 

pare de Mozart, Leopold. 
És un document im-
portant per entendre la 
tècnica del violí?  
Sí, he fet els deures! [Somriu] 
Però curiosament encara no 
he entès com s’han de fer les 
appoggiature segons aquest 
tractat. No he trobat cap 
expert que m’ho expliqui del 
tot. He llegit tots els llibres 
possibles però no he trobat 
la resposta. Crec que tothom 
està en el mateix cas. El 
tractat de Leopold Mozart 
és un llibre extraordinari i 
sorprenent on pots aprendre 
moltíssimes coses.

Com que també ha enre-
gistrat els concerts per a 

violí solista de Mozart, 
veu elements en comú 
amb el llenguatge de les 
seves sonates? 
Sí, els concerts per a violí 
són molt més virtuosístics 
però el llenguatge, de fet, és 
el mateix. Potser la música 
de cambra estava escrita 
pensant en un públic expert 
i la simfònica podria tenir 
un cert contingut més apte 
per al gran públic. És veritat 
que el gran públic prefereix 
la música simfònica. És un 
clixé que passa no només 
amb Mozart. No sé per 
què! Per a mi la música més 
íntima és la de cambra. 
Però això és molt personal.
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Tocar peces de Mozart 
amb cordes metàl·liques 

i arc modern falseja la 
seva música; 

t’obliga a falsejar 
moltes coses
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L’enregistrament de 
les sonates segueix en 
marxa? 
Sí, però no les enregistrarem 
totes. En les primeres el 
violí tenia poc relleu. Seran 
quatre discs compactes en 
quatre entregues.

No sé si té alguna pre-
ferència en relació amb 
altres músics que han in-
terpretat aquestes matei-
xes sonates i que li sembli 
rellevant? Per exemple, el 
duo Clara Haskil i Arthur 
Grumiaux o d’altres? 
Realment, no ho sé. Crec 
que no en tinc cap realment 
significativa.

Repassant la seva carrera 
discogràfica es comprova 
que el seu interès és molt 
variat perquè ha enregis-
trat compositors de totes 
les èpoques. Del període 
barroc ha enregistrat les 
sonates i partites de Bach 
i les sonates per a violí i 
clavicèmbal, oi?
Sí, i els concerts per a violí 
i orquestra, que he enre-
gistrat amb l’Akademie für 
Alte Musik Berlin i que aviat 
es publicaran. Serà un doble 
disc compacte en què faig  
de concertino. També hi afe-
girem dues sonates en trio 
arranjades per a orquestra i 
algunes simfonies d’alguna 
de les seves cantates.

Què em pot dir sobre els 
nous projectes? 
El que vindrà serà segura-
ment Pietro Antonio Loca-
telli amb la col·laboració de 
Il Giardino Armonico. Un 
projecte molt bonic. M’inte-
ressa especialment Il Pianto 
d’Arianna. Farem també 

alguns dels seus concerti 
grossi. I dues peces de l’Arte 
del violino.

Em sembla que la seva 
carrera discogràfica amb 
el segell Harmonia Mun-
di ha estat com una mena 
de benedicció perquè ha 
pogut enregistrat tot allò 
que ha volgut pel que fa al 
repertori. 
De fet no ho sé perquè sem-
pre he gravat amb el mateix 
segell. Bàsicament he gravat 
amb ells però és veritat que 
hi ha moltes pressions. Al 
principi vaig enregistrar uns 
projectes, dos o tres CD’s, 
amb altres companyies però 
bàsicament he treballat amb 
Harmonia Mundi. Quin 
artista no ha estat convençut 
per enregistrar un repertori 
concret? Crec que no és una 
bona estratègia.

Parlant d’aquesta compa-
nyia vostè ha trobat excel-
lents companys amb qui 
ha treballat moltíssim i 
que també són artistes de 
la casa. Estem parlant de 
músics extraordinaris. És 
com una petita família. 
Sí, és cert! Hi ha grans 
artistes en aquest segell. 
Amb alguns d’ells ja hi havia 
treballat abans en diferents 
festivals. De forma natural 
molts d’aquests músics 
tenen una mateixa línia 
artística, però també hi ha 
altres músics que no són 
pròpiament de la casa com 
Daniel Harding —dirigint la 
Mahler Chamber Orches-
tra— amb qui he enregistrat 
el Concert de Brahms. De 
tota manera, la companyia 
mai diu amb quins partners 
has de tocar.
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És veritat que el gran 
públic prefereix la música 

simfònica. És un clixé 
que no passa només amb 

Mozart. No sé per què! 
Per a mi la música més 
íntima és la de cambra
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M’ha semblat molt 
interessant que en el seu 
tercer concert del festival 
Nits de Clàssica hagi em-
marcat el Moviment per a 
quartet en Do menor, D. 
703 de Schubert amb la 
repetició d’aquesta peça 
tan breu del compositor 
Anton Webern, les Sis 
bagatel·les per a quartet 
de corda, op. 9. 
Es tracta d’un experiment.  
Pertanyen a la mateixa esco-
la. La mateixa línia musical. 
Jo sóc una gran fanàtica de 
la música de Webern. Em 
sembla que tocar aquesta 
obra al principi i al final de 
Schubert ajuda a enten-
dre-la molt millor. Després 
d’escoltar Webern la música 
de Schubert és totalment di-
ferent.  És important tornar 
a tocar les Bagatel·les perquè 
és una peça molt breu i així 
el públic hi pot tornar a 
parar atenció.

Val a dir que aquestes 
bagatel·les no són una 
música qualsevol. 
Efectivament, és una mú-
sica extraordinària que es 
complementa molt bé amb 
el Moviment per a quartet de 
Schubert. 

Sigui dit de passada que 
el nom no fa justícia a 
l’obra. 
Totalment, d’acord. No es 
tracta precisament de cap 
bagatel·la. La música de 
Webern i en concret aques-
ta obra és una autèntica 
meravella.

Al principi de l’entre-
vista em comentava que 
després tenia un assaig i 
que seguidament havia 
d’agafar un avió per 
respondre a uns altres 
compromisos i tornar a 
viatjar a Girona pel dar-
rer dels concerts que el 

festival Nits de Clàssica 
ha programat amb vostè 
com a protagonista. La 
vida d’una concertista 
que viatja tant deu ser un 
hàndicap molt difícil. 
Després de l’entrevista vull 
tornar a assajar amb el meu 
company Alexander. És im-
portant poder-ho fer perquè 
les obres reclamen molta 
atenció. D’altra banda, 
sempre és bo tornar a sin-
tonitzar amb les caracterís-
tiques acústiques de la sala 
de concert. Sobre la meva 
agenda val a dir que resulta 
molt exigent. Des d’un punt 
de vista logístic he de mirar 
de conciliar i equilibrar tots 
els compromisos amb el 
temps que necessito per tre-
ballar en els nous projectes 
i, és clar, també per la meva 
vida privada. Realment 
és un gran esforç portar 
aquest ritme de treball tan 
intens.
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És impossible acabar la 
conversa sense parlar 
del seu violí. Un gran 
Stradivarius anomenat 
Bella dorment de 1704.  
Imagino que li fan moltes 
preguntes sobre aquest 
instrument que li ha cedit 
el L-Bank Baden-Wür-
ttemberg. Tots sabem 
que els “Strads”, com els 
anomenen amb simpatia 
els pocs violinistes pro-
fessionals que en poden 
fer servir un en els seus 
concerts, són un mite en 
la història de la lutieria. 
A més a més, aquest violí 
seu té una història prou 
singular perquè va pas-
sar-se molt anys oblidat a 
les golfes d’un castell fins 
que va ser autenticat i va 
ser adquirit per l’entitat 
que li ha deixat en custò-
dia perquè pugui tornar 

a sonar. Sembla mentida 
que aquestes màquines 
magistrals s’hagin con-
vertit en objectes d’inver-
sió i que assoleixin preus 
estratosfèrics que els han 
allunyat de les possibi-
litats reals dels grans 
músics per adquirir-ne 
un i poder oferir el seu art 
en les millors condicions 
possibles. 
Per a mi el violí Stradivarius 
és completament diferent 
d’un violí modern. L’Stra-
divarius té moltes més quali-
tats. És un món completa-
ment diferent i tocar-lo és 
molt diferent que tocar un 
violí modern. He necessitat 
anys per poder comprendre 
la seva personalitat. Té molt 
per oferir i t’has de fer el seu 
amic. Té una gran persona-
litat. No estic en contra del 
violí modern, en absolut. 

Hi ha molts col·legues que 
l’utilitzen i funciona molt 
bé. A més els preus dels Stra-
divarius són terribles. Ningú 
els pot comprar. Són peces 
de museu. Ara farà 22 anys 
que toco aquest violí.


