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EL CONCERT D’AVUI

Sergey i Lusine Khachatryan 
debuten avui a Girona i ens 

ofereixen un programa exigent, 
variat i compromès. Sergey obrirà 

el concert amb la meravellosa i 
colpidora Xacona de Bach per 

a violí sol.
 

Sembla que fos ahir, però avui ja 
celebrem el concert inaugural de la 
15a Temporada Ibercamera Girona. 

Felicitem-nos tots per aquesta 
efemèride!



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 obligatori 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 #SERGEYKHACHATRYAN #LUSINEKHACHATRYAN

Sergey Khachatryan, violí
Lusine Khachatryan, piano

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Xacona de la Partita núm. 2 en re menor,  
BWV 1004 (1720)

Franz Schubert (1797 - 1828) 

Sonata en la major per a violí i piano, D 574 (1817)
I. Allegro moderato II. Scherzo. Presto 

III. Andantino IV. Allegro vivace

Claude Debussy (1862 - 1918) 

Sonata en sol menor per a violí i piano, L148 (1917)
I. Allegro vivo II. Intermède: fantasque et léger 

III. Finale: très animé

Ottorino Respighi (1879 - 1936) 

Sonata per a violí en si menor, P110 (1916-17)
I. Moderato II. Andante espressivo 
III Allegro moderato ma energico  

— Durada total aprox. 80’
 

Aquest concert tindrà un entreacte de 20’



BIOGRAFIA

Sergey Khachatryan
violí

Nascut a Erevan, Armènia, Sergey Khachatryan va guanyar 
el primer premi del VIII Concurs Internacional Jean Sibe-
lius  d'Hèlsinki el 2000, convertint-se així en el guanya-
dor més jove de la història d'aquest concurs. El 2005 va 
obtenir el primer premi del Concurs Queen Elisabeth de 
Brussel·les.

En les últimes temporades,  Sergey  ha actuat amb 
la  Südwestrundfunk Symphonieorchester  (Chris-
toph  Eschenbach),  Bamberger  Symphoniker  (Her-
bert Blomstedt i Jonathan Nott), Munic Philharmonic (Ja-
mes Gaffigan), Swedish Radio Symphony Orchestra (Val-
cuha), Orquestra del Teatre  Mariinsky  (Valery  Gergiev)  i 
Orquestra de París (Andris Nelsons i Gianandrea Noseda). 
Ha col·laborat amb la Filharmònica de Berlín, Orquestra 
del  Concertgebouw, Radio  Filharmonisch  Orkest, Fil-
harmònica de Rotterdam,  Orchestre  National  de  Fran-
ce,  London  Symphony,  London  Philarmonic,  Phil-
harmonia  Orchestra, Simfònica de la  NHK  de Tòquio i 
Melbourne Symphony Orchestra.

Les seves actuacions més recents als EUA inclouen a la 
Seattle  Symphony  (Ludovic  Morlot), Cleveland  Orches-
tra  (Jakub  Hruša)  i  National  Symphony  Orchestra  Wa-
shington (Vasily  Petrenko). Ha col·laborat amb la 
New York  Philharmonic, Boston  Symphony,  Phila-
delphia  Orchestra  o San Francisco  Symphony, par-
ticipant també als festivals de  Ravinia,  Aspen,  Blos-
som i Mostly Mozart.

La presència internacional de  Sergey  a la temporada 
21/22 se sustenta en actuacions amb l'Orquestra Nacio-
nal de França (Cristian  Macelaru), l'Orquestra Nacional 
de Lilla (Hartmut Haenchen), l'Orquestra Simfònica de la 
Ràdio de Praga (Alexander Liebreich), la Filharmònica de 
Sofia (Keri-Lynn  Wilson), l’Orquestra  Nacional  de  Bèlgi-
ca (Hugh Wolff) i la Deutsches Symphonie-Orchestre Ber-
lin (Andris Poga).

Sergey  i la seva germana Lusine  formen un duo estable. 
Junts han tocat en recital a Konzerthaus Dortmund, Wig-
more  Hall de Londres,  Théâtre  donis  Champs-Élysées  i 
Cité de la Musique (París), Concertgebouw (Amster-
dam),  Palais  donis  Beaux  Arts  (Brussel·les), Victo-
ria  Hall  (Ginebra), Auditori Nacional (Madrid),  Philhar-
monie Luxembourg, Carnegie Hall i Alice Tully Hall (Nova 



York) i  Herbst  Theater  (San Francisco). Al novembre de 
2021, Sergey i Lusine s'embarquen en una gira de recitals 
per Itàlia, interpretant una selecció de sonates de De-
bussy, Schubert i Resphigi a Roma, Bolonya i Florència.

La discografia de  Sergey  inclou un enregistrament del 
concert de Sibelius i de Khatxaturian amb la Simfònica de 
Varsòvia i Emmanuel Krivine, així com els concerts de Xos-
takóvitx amb l'Orquestra Nacional de França i Kurt Masur, 
les sonates de Franck i Xostakóvitx per a violí i piano, i la 
integral de sonates i partites per a violí sol de J.S. Bach.

Els aspectes més destacats de les temporades prepan-
dèmiques van incloure la residència de  Sergey  al  Bozar, 
Brussel·les, amb un parell de recitals i un concert amb 
l’Orquestra Nacional de Bèlgica i Hugo Wolff. Sergey tam-
bé es va embarcar en una gira pels Estats Units i Europa 
amb Alisa Weilierstein i Inon Barnaton amb un programa 
titulat Transfigured Nights amb la música de Beethoven, 
Schoenberg i Xostakóvitx.

Sergey toca el violí Guarneri ‘Ysaÿe’ de l'any 1740 per gen-
tilesa de la Nippon Music Foundation.



BIOGRAFIA

Lusine Khachatryan
piano

Nascuda a Erevan (Armènia) en el si d'una família de mú-
sics, Lusine va començar els seus estudis de piano sota la 
tutela dels seus pares, Irina Hovhannisyan i Vladimir Khac-
hatryan, tots dos concertistes i pedagogs.

De 2001 a 2008, Lusine va estudiar a la Musikhochschu-
le de Karlsruhe i es va graduar amb un doble mestratge 
amb especialització en piano amb la professora  Sontra-
ud Speidel i especialització en música de cambra amb la 
professora Dra. Saule Tatubaeva.

Els concerts internacionals de  Lusine  Khachatryan  han 
inspirat al públic en llocs com  Alte  Oper  a Frankfurt/
Main; Friedrich-Thiersch-Saal/Kurhaus  a  Wiesbaden; 
Herkulessaal  a Munic;  Liederhalle  a Stuttgart;  Tonha-
lle  a Zuric;  Concertgebouw  a Amsterdam; el Louvre, la 
Salle  Gaveau  i el  Théâtre  donis  Champes-Élysees  de 
París; Wigmore Hall a Londres; Flagey  i Palais donis Be-
aux Arts a Brussel·les, National Concert Hall a Dublín; Palau 
de la Música Catalana; Auditori Nacional de Madrid; Car-
negie  Hall a Nova York; Gran  Théâtre  de  Québec; Os-
car Peterson Hall a Mont-real; Oji Hall a Tòquio i A. Khac-
haturyan Concert Hall a Erevan.

Lusine Khachatryan ha actuat en nombrosos festivals de 
renom com el I Festival del Mediterrani (València); el Vla-
dimir Nielsen Piano Festival i el Ravinia Music Festival (Es-
tats Units); el  Musikfest  Bremen i el Festival de Música 
de Schleswig-Holstein (Alemanya); Festival Internacional 
de Música d'Edimburg (Escòcia); el Festival Internacional 
de Música Bartok  + Mozart (Miskolci, Hongria); el Fes-
tival de Música Neu i Simfonia (St. Moritz, Suïssa); i la 
Nuit du Succee (Cannes, França).

A més, ha tocat al costat d'orquestres com l'Orquestra 
Filharmònica Estatal de  Rheinland-Pfalz, l'Orquestra Re-
gional de Cannes, l'Orquestra Simfònica de Varsòvia, 
l'Orquestra de Cambra Euregio, l'Orquestra Filharmònica 
d'Armènia, l'Orquestra Simfònica Nacional de l'Equador, 
entre altres.



Lusine Khachatryan també actua regularment amb el seu 
germà, el violinista Sergey Khachatryan. Junts van gravar 
el seu CD de debut a EMI Classics el 2002; amb el segell 
francès Naïve les Sonates per a violí i piano de C. Franck i 
D. Xostakóvitx (2007), les Sonates completes per a piano i 
violí de J. Brahms (2013) i el seu nou CD My Armènia amb 
obres de compositors armenis (2015).

El 2012, Lusine Khachatryan va crear una nova forma d'art: 
el "piano-teatre", en el qual l'art dramàtic i la música clàs-
sica de piano es fusionen en una sola peça fluida. A través 
l’univers teatral, la música aconsegueix una dimensió i in-
tensitat úniques. Lusine ha escrit i produït fins ara les se-
güents produccions de piano-teatre: Maria Stuart basada 
en l'obra de F. Schiller (2012), Chopin - El piano és el meu 
segon jo (2013), Clara Wieck interpreta a Schumann (2013) 
i Nostàlgia, sobre l'ànima i la cultura armènies (2015).



Bach, 
Xacona de la Partita núm. 2 

en re menor, BWV 1004

COMENTARI

La relació de Bach amb el violí no és estranya: en la seva 
primera feina a la cort de  Weimar  ja va compaginar el 
càrrec d’organista amb el de violinista de l’orquestra 
del palau. La seva segona destinació laboral va ser la 
cort de Köthen, on va compondre les tres partites per a 
violí sol. La  Partita  per a violí sol núm. 2, BWV 1004, és 
una suite  de danses que inclou les quatre danses esco-
làstiques (alemanda, corranda, sarabanda i giga), una 
obertura que les encapçala i una xacona com a final. La 
xacona en qüestió -una dansa lenta en compàs ternari- ha 
esdevingut una de les pàgines més famoses de la produc-
ció de Bach: consta de dos-cents cinquanta-set compas-
sos, una autèntica prova de resistència (i de bon gust) per 
al violinista que se’n planteja la interpretació. Com és sa-
but, la recuperació de l’obra de Bach es deu en bona part 
a la feina de Mendelssohn, que, en ple romanticisme, va 
rescatar-ne moltes partitures de l’oblit. Una d’elles va ser 
aquesta xacona que va interpretar per primer cop el seu 
amic i gran violinista Ferdinand David.

David Puertas Esteve



Schubert,
Sonata en la major per 

a violí i piano, D 574

COMENTARI

La primera publicació d’aquesta peça té lloc el 1815 amb 
el títol de Duo donat per Diabelli. Durant els mesos imme-
diatament anteriors a la composició de la Sonata per a vi-
olí, Schubert s’ha dedicat intensament a la composició de 
sonates per a piano i ara tota la riquesa i maduresa musical 
i arquitectònica que gràcies a aquesta tasca recent ha as-
solit es traspua sobradament en la Sonata per a violí, molt 
més important que les anteriors i més personal en el llen-
guatge. Però també és evident una altra influència: la del 
món del lied, tan assumit per Schubert i que es fa patent 
tant en la construcció d’alguns dels moviments d’aques-
ta sonata Duo, com en la línia melòdica del violí i la seva 
relació amb l’acompanyament del piano, que segueix les 
petjades de tota la producció liederística schubertiana.  

Molt més important i més ben construïda que les tres so-
natines anteriors per a piano i violí, aquesta sonata pre-
senta la particularitat de situar  l’scerzo  en segon lloc, 
abans del moviment lent. El primer moviment destaca la 
profusió de melodies, amb un fort contrast entre el tema 
rítmic del piano i la melodia del violí, cosa que ens recor-
da els lieder que contemporàniament escriu Schubert. A 
l’scherzo els dos instruments es fonen de forma més ho-
mogènia, mentre que l’andante es retorna de ple al liris-
me liederístic i s’arriba a establir un veritable diàleg entre 
violí i piano. L’allegro vivace final és el moviment que dona 
pas, finalment, al virtuosisme dels dos instruments i te-
màticament recorre a elements dels moviments anteriors, 
especialment de l’scherzo. 

Nona Arola i Vera

Schubert, © Kunsthistorisches Museum Wien



COMENTARI

Debussy, 
Sonata en sol menor per 

a violí i piano, L 148

Quan va escriure aquesta peça, Debussy estava deprimit 
per la guerra, i a més a més, amb la seva malaltia cada ve-
gada més dolorosa, li va costar molt trobar el progrés. La 
Sonata per a viol i piano en sol menor va ser l’última que 
va escriure, i li va costar molt més temps que qualsevol 
altra sonata que havia compost. Va estar des de principis 
del 1916 fins a l’abril del 1917. L’estrena d’aquesta peça va 
ser el 5 de maig del 1917 a París, l’últim concert de  De-
bussy.  “Només  vaig escriure aquesta peça per a  deslliu-
rar-me de la cosa”, va escriure, “impulsat pel meu estimat 
editor. Aquesta sonata  serà  interessant des del punt de 
vista documental i com a exemple del que pot produir un 
malalt en temps de guerra”. 

La Sonata és en sol major i menor, el primer moviment és 
totalment menor, però els temes, les claus i els temps 
establerts no  romanen molt temps, particularment  en-
mig del moviment quan un cert somni envaeix el puls pre-
dominantment vigorós. A mesura que s’apropa la conclu-
sió, el sol obert del violí es converteix en una tònica més 
magnètica i la peça acaba abruptament en ella. 

L'intermède és tot caprici i impuls, començant, sembla just 
enmig. Hi ha un humor entremaliat, amb sobtats moments 
sentimentals de passió irònica. El sol menor dona pas a un 
tranquil sol major. 

El finale (en major) dona al piano una obertura de bravura 
a la qual el violí respon amb el tema del primer moviment, 
encara que a part d’alguna figuració salvatge al final aques-
ta és la seva única aparició en el moviment. L’impuls prin-
cipal prové d’una constant onada de notes, interrompuda 
per una espècie de vals borratxo al mig. El muntatge final 
segurament reflecteix  la determinació de Debussy de no 
deixar que les seves energies es desplomin, qualsevol que 
sigui la seva debilitat corporal. 

Com Martin Cooper ha escrit: “hi ha una certa falta d’alè, 
una incapacitat per pujar als vells vols, com d’un ocell mor-
talment ferit, que té una bellesa i un patetisme propi.”



COMENTARI

Respighi,
Sonata per a violí en

si menor, P110

Més conegut per la seva música orquestral, Ottorino Res-
pighi  és autor de notables peces  cambrístiques  com 
aquesta Sonata per a viol i piano en si menor, de 1917. 
Als seus tres moviments manté una tensió expressiva 
constant  que culmina amb la frenètica  “Passacaglia”  fi-
nal.  Aquesta  s’obre amb una secció de caràcter  grandi-
ós a la qual succeeix un fragment més líric. El moviment 
conclou amb un passatge al qual reapareix la grandiositat 
de l’inici combinada amb una escriptura virtuosística a la 
part del piano. 
 
La Sonata per a violí de  Respighi  va ser composada  al 
1917 i  és contemporània a una de les seves principals 
obres, Fontane di Roma. Va ser estrenada a Bolonya el 3 
de març del 1918 per  l’antic mestre de  Respighi, Federi-
co Sarti, i el mateix Respighi al piano. Aquesta sonata va 
ser dedicada  a Ernest Consolo i  Arrigo  Serato, i va ser 
publicada per Casa Ricordi a Milán al 1919 i novament al 
1947. Després de la seva publicació inicial, la sonata va 
guanyar notorietat internacional. 

La sonata es divideix en tres moviments i té una duració 
d’uns 25 minuts. Els moviments no tenen títol, excepte el 
tercer moviment, que és un conjunt de 20 variacions d’un 
acompanyament semblant a l’obstinat. 

La sonata  és coneguda per les seves exigents parts  de 
violí i piano, i el seu complex sistema tonal. Els patrons 
de ritme també són molt complexes, ja que les firmes de 
temps no sempre coincideixen. Per exemple, la melodia 
del segon moviment la toca primer el piano en  compàs 
4/4, mentre que l’acompanyament té un compàs de 10/8. 



MITJANS COL·LABORADORS

IBERCAMERA COL·LABORA AMB

AMB EL SUPORT DE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

LA TEMPORADA IBERCAMERA AGRAEIX EL SUPORT DE: 



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. 
Disseny Gràfic: Estudi Neus Pacheco 

Ibercamera és una empresa de:



www.ibercameragirona.cat – T. 93 317 90 50


