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EL CONCERT D’AVUI

El repertori de trio amb piano 
està ple de petits miracles 

d'inspiració musical.

Christel Lee i Jonathan Roozeman 
debuten avui a Ibercamera Girona 

sota el mestratge de Varvara. 
Junts ens oferiran tres obres 

mestres del repertori.



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 #LEE #ROOZEMAN #VARVARA

Christel Lee, violí
Jonathan Roozeman, violoncel

Varvara, piano

Franz Schubert (1797 - 1828)
Trio en mi bemoll major, op. 148, D. 897, “Nocturn”

 Adagio

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Trio en re major, op. 70, núm. 1, “Fantasma”

I. Allegro vivace e con brio
II. Largo assai ed espressivo

III. Presto

Dmitri Xostakóvitx (1906 - 1975)
Trio en mi menor núm. 2, op. 67

I. Andante 
II. Allegro con brio 

III. Largo 
IV. Allegretto  

— Durada total aprox. 60’
 

Aquest concert s’interpretarà sense pausa



BIOGRAFIA

Christel Lee
Violí

La violinista canadenca-estatunidenca Christel Lee, gua-
nyadora del primer premi del Concurs Internacional de 
Violí Jean  Sibelius  2015 a Hèlsinki, es va convertir en la 
primera guanyadora nord-americana en els seus cinquan-
ta anys d'història. Posteriorment, va ser convidada al 
desembre de 2015 a actuar amb l'Orquestra Filharmòni-
ca d'Hèlsinki i el director principal John Storgårds en la 
gira de l'orquestra a Birmingham i Dublín en la celebració 
del 150è aniversari del naixement de Sibelius. El seu èxit 
a Hèlsinki ha estat precedit per nombrosos premis i dis-
tincions, inclòs el Segon Premi i el Premi del Públic en el 
Concurs Internacional ARD 2013 a Munic.

Com a solista, Lee ha aparegut amb orquestres com la 
Simfònica de la Ràdio de Finlàndia, la Simfònica de la 
Ràdio de Baviera, la Simfònica de Corea, la Simfònica 
de  KBS, la Simfònica de Vancouver, l’Aspen  Sinfonia  i 
la  SWR-Stuttgart  Radio  Symphony. Artista polifacètica, 
Lee és una apassionada de la música de cambra i col-
labora amb els principals artistes de la seva generació. 
És convidada regularment a festivals a Europa i Amèrica 
del Nord, entre els quals s'inclouen els de Mecklenburg-
Vorpommern, Mozartfest Würzburg i Kronberg Academy.

Els aspectes més destacats dels seus futurs compromisos 
inclouen concerts amb la Filharmònica d'Hèlsinki, la Sim-
fònica de Corea i la Filharmònica Südwestfalen, així com 
el seu debut en festivals a Gstaad, el Festival Cantabile a 
Lisboa i Settimane Musicali Ascona a Locarno.

D'ascendència coreana, Lee va néixer a Bloomington i va 
començar a tocar el violí a l'edat de cinc anys a Vancouver, 
Canadà. Posteriorment es va traslladar a la ciutat de Nova 
York, va assistir a la Professional Children's School i es va 
graduar a la Juilliard School el 2011. Va finalitzar els seus 
estudis a la Kronberg Academy i a la Hochschule für Mu-
sik und Theatre, de Munic, sota la tutela d'Ana Chumachen-
co. Entre els seus mestres anteriors destaquen Naoko Ta-
naka i Kyung Wha Chung.

Lee toca un violí de Lorenzo Storioni de 1781, que ha estat 
amablement cedit per la Deutsche Stiftung Musikleben a 
Hamburg des de 2015.





BIOGRAFIA

Jonathan Roozeman
Violoncel

El violoncel·lista finlandès-holandès Jonathan  Rooze-
man  s'està establint com un intèrpret d'una excepcional 
integritat musical. El seu so fenomenal, expansiu i ver-
sàtil li permet abastar no només les obres del repertori 
clàssic habitual, sinó també les de  Kabalevsky,  Kokko-
nen, Vieuxtemps i Sallinen. Ha col·laborat amb directors 
com  Valery  Gergiev,  Christoph  Eschenbach,  Sakari  Ora-
mo, Esa-Pekka  Salonen,  Osmo  Vänskä,  Dima  Slobodeni-
ouk, Jukka-Pekka Saraste i Santtu-Matias Rouvali.

Destacats recents inclouen la  Finnish  Radio 
Symphony Orchestra, l'Orquestra del Teatre Mariinsky, la 
Filharmònica del Japó,  hr-Sinfonieorchester, l'Orquestra 
Simfònica de la BBC i l'Orquestra Simfònica d'Euskadi.

En recital, Jonathan ha aparegut a la Konzerthaus de Berlín 
com a part de la residència de Sir András Schiff, així com 
una gira de recitals de debut al Canadà que va incloure la 
prestigiosa sèrie de recitals de Vancouver. Altres aspectes 
destacats inclouen el festival Baroque at the Edge de Lon-
dres, el Festival Nits Blanques a Sant Petersburg i el Festi-
val Ark Hills a Tòquio amb Fumiaki Miura i Nobuyuki Tsujii.

El 2017, com a part d'un projecte entre la  Sibelius  Aca-
demy i Juilliard School, Jonathan va tenir l'oportunitat d'in-
terpretar Mania d'Esa-Pekka Salonen sota la batuta del pro-
pi compositor a Hèlsinki, al Baltic Sea Festival a Estocolm i 
va fer el seu debut al Lincoln Center de Nova York.

El 2015, Jonathan va ser el guanyador del premi més jove 
en el Concurs Internacional  Txaikovski  i aquest mateix 
any es va convertir en finalista del Concurs Internacional 
de Violoncel de Naumburg. Va ser finalista del Porto Pre-
mio Suggia el 2013 i va aconseguir les semifinals del Con-
curs Paulo a Finlàndia. Va guanyar el segon premi en el 
Concurs Nacional de Violoncel dels Països Baixos el 2012.

Jonathan va estudiar amb  Martti  Rousi  a l'Acadèmia  Si-
belius, Hèlsinki, es va graduar al juliol de 2020 a l'Acadè-
mia Kronberg on va estudiar amb Frans Helmerson. Toca 
un violoncel de David Tecchler (1707) cedit per la Funda-
ció Cultural Finlandesa i el seu arc és un Jean Pierre Ma-
rie Persoit de París (1850).





BIOGRAFIA

Varvara
Piano

Nascuda a Moscou, es va formar a l'Escola de Músi-
ca Gnessin i al Conservatori Estatal Txaikovski de Moscou 
amb  Mikhail  Voskressensky  i posteriorment a Hamburg 
amb Evgeni Koroliov.

El 2006 va ser guardonada al Concurs Internacional Bach 
de Leipzig i el 2012 va guanyar el Primer Premi del Con-
curs Géza Anda de Zuric.

Varvara sent un gran interès per l'art en qualsevol de les 
seves expressions i té un ampli repertori que inclou músi-
ca de tots els períodes.

La seva passió per la música de cambra l’ha portat a for-
mar un duo estable amb el violinista Fumiaki Miura  i un 
trio al costat de  Miura  i el violoncel·lista Jonathan  Roo-
zeman.

Entre els seus més recents i futurs compromi-
sos destaquen el seu debut al  Suntory  Hall amb la 
Tokyo  Symphony  Orchestra  i Jonathan  Nott, actuacions 
a La Grange de Meslay, col·laboracions amb l'Orquestra 
Simfònica de Galícia, Orquestra d'Extremadura, i la  Tc-
haikovsky Symphony Orchestra (Moscou), la gira amb el 
violinista  Fumiaki  Miura  i la  Wiener  Kammerorchester  a 
Espanya i Viena, així com recitals a L’Auditori de Barcelo-
na, l’Auditori de Girona, la Fundació Juan March, el Tea-
tre Principal Alacant, Théâtre de la Ville de Paris, Tonha-
lle Zürich, i a la Liszt Academy Budapest entre altres.

Varvara  s'ha guanyat ràpidament una destacada re-
putació compartint escenari amb les orquestres més 
prestigioses del món, com  Mariinsky  Theatre,  Wie-
ner  Kammerorchester,  Tonhalle  Zürich,  SWR  Sinfoni-
eorchester,  Hungarian  Radio  Symphony,  Nationale  de 
Lile,  Tchaikovsky  Symphony  Orchestra,  Polish  Natio-
nal  Radio  Symphony, la Simfònica de Bilbao, la Simfò-
nica de València, la Simfònica de Galícia o la Filharmò-
nica de Santiago de Xile, tocant sota la batuta de grans 
mestres com  Eliahu  Inbal,  Valery  Gergiev, David  Zin-
man, Cornelius Meister, Tamás Vásáry, Clemens Schuldt, 



Alexander  Liebreich,  Yaron  Traub  o Vladimir  Fedoseyev. 
Paral·lelament realitza númerosos  recitals en importants 
festivals i sales de concerts de tot el món, com  Lucer-
ne  Festival,  Tonhalle  Zürich, Auditori Nacional a Ma-
drid, Conservatory Moscow, Philharmonie de Paris, Palau 
de la Música Catalana, Le Corum Montpeller, Conserva-
tori Verdi de Milà, Auditori Lingotto de Torino, Auditori-
um de Lió, Mariinsky Theatre, Rudolfinum Prague, Mozar-
teum de Salzburg o el Konzerthaus de Dortmund.

Al costat dels seus aclamats enregistraments de Mozart i 
Händel (Dis:Camera), recentment ha presentat un àlbum 
dedicat a Liszt, gravat en directe a la Philharmonie de Pa-
ris i publicat pel segell discogràfic Dis:Camera.

Les seves interpretacions estan disponibles a iTunes, Spo-
tify,  Amazon  i Google  Play  Music, així com al seu canal 
de Youtube-Varvara piano.



Schubert, 
Trio en mi bemoll major, 
op. 148, D. 897, “Nocturn”

COMENTARI

El present concert comença amb un carismàtic moviment 
per a trio de Franz Schubert, avui conegut amb la de-
nominació italiana “Notturno”, obra sorgida la tardor del 
1827 en el moment en què Schubert estava treballant en 
la composició dels seus dos Trios amb piano D. 898 i el 
D. 929. Per tant, sembla força lògic pensar que no som 
tant davant d’una pàgina descartada. Schubert moria el 
novembre següent. Com en tantes altres obres seves, no 
serà fins 18 anys després de la seva mort que va aparèixer 
publicada aquesta partitura. Va ser l’editorial de Diabelli 
de Viena la que ho va fer, incorporant per primera vegada 
la denominació apòcrifa de “Notturno” amb què avui és 
conegut arreu, però que no apareix al manuscrit de l’autor.
De caràcter fantasiós, el compositor sembla haver creat 
un diàleg en que violí i violoncel de forma homofònica di-
aloguen amb el piano. Aquest “Notturno” es construeix a 
partir del desenvolupament de dos bonics motius temà-
tics, que ens faran pensar en melodies d’arrel popular. 
Tota l’obra ha estat percebuda com una mena de pugna 
entre l’enyorança i l’assoliment, segurament inabastable, 
desplegant una paleta expressiva variada però alhora ín-
tima, en el més pur estil schubertià. A la popularitat i el 
carisma de l’obra hi ha contribuït de manera decisiva tant 
l’ús que se n’ha fet de l’obra a diferents films i documen-
tals, com a la seva inclusió en el programes de concerts 
dels Trios amb piano més prestigiosos de tot el món.



Beethoven,  
Trio en re major, op. 70,

núm. 1, “Fantasma”

COMENTARI

Quan abordem el primer dels dos Trios opus 70 de Beet-
hoven, el primer que ens interpel·la és, òbviament el seu 
sobrenom “Geister Trio”, que traduït de l’alemany vol dir 
“Trio dels esperits”,  també traduït sovint com a “Trio Fan-
tasma” o “Trio dels fantasmes”. Un sobrenom que troba 
l’origen en una carta del seu alumne Carl Czerny del 1842 
on deia que el moviment lent li recordava els esbossos 
que Beethoven havia escrit per a un cor de bruixes que 
s’incloïa en un projecte d’òpera a partir del Macbeth de 
Shakespeare de l’any 1808. Beethoven havia començat a 
esbossar la música sobre un libretto escrit per Heinrich 
von Collin, autor també de l’obra “Coriolà”. El projecte es 
va descartar perquè “...amenaçava de tornar-se una pàgi-
na massa tenebrosa...”. Posteriorment, alguns biògrafs de 
Beethoven també han descartat aquest vincle temàticen-
tre l’inquietant (i si voleu fantasmagòric) moviment central 
del Trio i el projecte operístic fallit de Macbeth. Malgrat 
tot, el sobrenom segueix presidint un dels dos trios que 
Beethoven va escriure entre 1808 i principis de 1809, du-
rant la seva estada a la propietat que la comtessa honga-
resa Anna Maria von Erdödy (1779-1837), amiga i confident 
del compositor, tenia a Jedlesee, prop de Heiligenstadt, 
als afores de Viena. En agraïment per les atencions rebu-
des, Beethoven va dedicar els dos trios opus 70 a la com-
tessa quan es varen publicar l’agost del 1809 a Leipzig. 
Cal no oblidar que la comtessa Erdödy va ser una de les 
instigadores que els prínceps Kinsky, Lobkovitx i l’arxiduc 
Rodolf acordessin una pensió anual vitalícia per evitar 
que Beethoven acceptés la generosa oferta professional 
de Jerome Bonaparte, germà de Napoleó i aleshores rei 
de Westphalia, per esdevenir Kapellmeister de la Cort de 
Kassel.

Escrit just després d’haver enllestit la simfonia “Pastoral”, 
aquest Trio assoleix una dimensió certament carismàtica 
dins del catàleg beethovenià, no tant per la dimensió for-
mal i estructural, com per la seva substància expressiva, 
que depassa de lluny les habituals exhibicions d’eloqüèn-
cia o fins i tot de virtuosisme d’altres obres similars de 
l’època. El carismàtic moviment central es veu embolca-
llat per un allegro inicial en l’habitual “forma sonata” bi-
temàtica, a ritme ternari, construït com un discurs ple de 
contrastos dinàmics i un sensible esperit simfònic en el 
més pur estil beethovenià. Després del misteriós, intangi-
ble i fantasmagòric largo central de grandíssim carisma, 
retorna la llum diürna i l’animació del primer moviment en 
el presto final, aquest cop de ritme binari, i amb un clar 
esperit triomfal.



COMENTARI

La darrera peça del concert, el segon Trio amb piano de 
Xostakóvitx, ens connecta de ple amb una singular tradi-
ció que vincula els “Trios amb piano” dels compositors rus-
sos amb la seva finalitat elegíaca. Txaikovski va ser el pri-
mer exemple d’aquest vincle amb el seu trio op. 50, seguit 
pels dos Trio elegíacs de Rachmaninoff i el trio d’Arensky, 
sempre evocant la pèrdua de persones estimades.

Xostakóvitx insereix de ple en aquesta tradició elegíaca 
el seu Trio amb piano no. 2 en mi menor opus 67. Va ser 
el dia 11 de febrer de 1944, encara en plena Segona Guer-
ra Mundial, quan va morir Ivan Sollertinsky, un veritable 
polímata, expert en teatre, crític musical, conferenciant, 
professor del Conservatori de l’antiga Leningrad i, sobre-
tot en el cas que ens ocupa, un gran amic de Xostakóvitx. 
Arran de la seva mort a l’edat de 41 anys, Xostakóvitx va 
escriure a la seva vídua dient-li que "L’Ivan era el meu amic 
més proper i estimat... Li dec tantes coses. Viure sense ell 
serà insuportablement difícil". En paral·lel, en aquell ma-
teix moment, el russos estaven lluitant contra una llarga 
ocupació alemanya, alhora que prèviament havien hagut 
de suportar la ferotge persecució política que el seu pre-
sident Stalin havia començat ja en la dècada de 1930 i que 
seguiria amb ma de ferro fins la seva mort el 1953. És per 
això que, tot i que Sollertinsky es va convertir en el dedi-
catari oficial del Trio op.67, aquest Trio és una elegia més 
àmplia que es mostra sensible davant la victimització de 
la humanitat. L'estrena es va fer a Leningrad (actual Sant 
Petersburg) el 14 de novembre de 1944.

Xostakóvitx,
Trio en mi menor núm. 2,

op. 67



COMENTARI

Des de les notes inicials del violoncel en forma d’harmò-
nics fins el final, tota l’obra transmet una barreja de senti-
ments, entre la profunda tristesa i l’amargor, contextuats 
en una paleta de tempos de gran contrast. En el primer 
moviment cada instrument sembla atrapat en el seu propi 
discurs, quasi en un estadi d’alienació, ben reflectit pel 
joc de dissonàncies emprat. Segueix una mena de scherzo 
sarcàstic, construït sobres ritmes compulsius, farcit d’es-
cales amunt i avall, amb caràcter sempre amenaçador. El 
Largo s’inicia amb una mena de coral fúnebre a càrrec del 
piano a partir del qual el violí i el violoncel semblen cons-
truir-hi variacions de gran lirisme on ens mostra una belle-
sa estranya, amarga, dissonant, tot descrivint el sentiment 
de la pèrdua. El darrer moviment, amb caràcter de dansa, 
parteix d’una melodia jueva, que progressivament va pre-
nent una dimensió més frenètica fins a l’exposició cap al 
final de temes dels moviments anteriors, donant així el toc 
cíclic final a una pàgina colpidora, reflex d’una ànima de-
sencaixada pel drama de la pèrdua en un context general 
de guerra i repressió.

Joan Vives

Dmtri Xostakòvitx i el seu amic Ivan Sollertinsky (1935).



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

Edició: Ibercamera S.A. 
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