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R. Wagner Lohengrin. Preludi (aprox. 9’) 
(1813-1883)

S. Rakhmàninov Concert per a piano i orquestra 
(1873-1943)     núm. 1 en fa sostingut menor, 
     op. 1 (aprox. 27’)
	 Vivace	
	 Andante	cantabile
	 Allegro	scherzando

II
P. Í. Txaikovski Simfonia núm. 5 en mi menor, 
(1840-1893)     op. 64 (aprox. 50’)
	 Andante-Allegro	con	anima
	 Andante	cantabile	con	alcuna	
	 				licenza.
	 Valse.	Allegro	moderato
	 Finale.	Andante	maestoso-	
	 				Allegro-vivace.

Daniil Trifonov, piano
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL TEATRE MARIINSKI 

DE SANT PETERSBURG
Valery Gergiev, director



L’Orquestra Simfònica del Teatre Mariinski és una de 
les formacions musicals més antigues de Rússia. La seua 
història es remunta a principis del segle xviii, en el mo-
ment de màxim desenvolupament de la capella de la cort. 
En el segle xix l’orquestra va adquirir gran protagonisme 
gràcies a Eduard Napravnik, el qual la va dirigir durant 
més de mig segle. L’han dirigida músics de renom in-
ternacional com Berlioz, Wagner, Von Bülow, Txaikovski, 
Mahler, Nikisch i Rakhmàninov. Durant l’era soviètica la 
formació va mantindre també la seua trajectòria amb di-
rectors com Vladimir Dranishnikov, Ari Pazovski, Yevgeni 
Mravinski, Konstantin Simeonov i Yuri Temirkànov. Ha 
estrenat gran quantitat d’òperes i ballets de Txaikovski, 
òperes de Glinka, Mússorgski i Rimski-Kórsakov i ballets 
de Xostakóvitx, Khachaturian i Asafiev. Des de 1988 està 
dirigida per Valery Gergiev. Amb l’arribada del mestre, el 
repertori de l’orquestra s’ha ampliat i actualment inclou 
la totalitat de simfonies de Beethoven, Mahler, Proko-
fiev i Xostakóvitx, els rèquiems de Mozart, Berlioz, Verdi, 
Brahms i Tishchenko a més de diverses obres de com-
positors com Stravinski, Messiaen, Dutilleux, Henze, Sh-
chedrin, Gubaidulina, Kancheli i Karetnikov. L’orquestra 
actua en els més prestigiosos escenaris internacionals.

Orquestra Simfónica del  
Teatre Mariinski

Global Partners of the Mariinski Theatre:



Valery Gergiev és director artístic 
i general del Teatre Mariinski. De 
1995 a 2008 va ser director princi-
pal de la Filharmònica de Rotterdam 
(de la qual és director honorari); de 
2007 a 2015 va ser director principal 
de la London Symphony Orchestra, 
i des de 2015 és director titular de 
l’Orquestra Filharmònica de Munic. És fundador i director 
dels festivals Stars of the White Nights, Festival de Pas-
qua de Moscou, Festival Gergiev de Rotterdam, Festival 
Mikkeli i el Festival 360 Degrees de Munic. Des de 2011 
dirigix el Concurs Internacional Txaikovski, i en 1997, 
després de la mort de Sir Georg Solti, es va fer càrrec de 
la World Orchestra for Peace. Des del Mariinski ha dirigit 
grans cantants i el repertori d’òpera i ballet del teatre s’ha 
ampliat, de forma que ara  comprén obres mestres del 
segle xviii fins al xxi. En 2006 es va inaugurar la nova sala 
de concerts, en 2013 el segon Teatre d’Òpera (Mariins-
ki-II) i des de 2016 el Teatre Mariinski té una sucursal a 
Vladivostok, la Primorsky Stage. En 2009 va començar 
el segell discogràfic del Mariinski que, fins a la data, ha 
llançat més de trenta discos i DVD, a més d’impulsar 
emissions via internet i un estudi de música. Valery Ger-
giev treballa regularment amb els teatres d’òpera i les 
orquestres més prestigioses del panorama internacional: 
Metropolitan Opera House, filharmòniques de Berlín, Pa-
rís, Viena, Nova York i Los Angeles, les orquestres simfò-
niques de Chicago, Cleveland, Boston i San Francisco, 
la Royal Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam i molts 
altres conjunts. Ha rebut condecoracions de governs i 
institucions de Rússia, Alemanya, Itàlia, França, Japó, Es-
panya, Països Baixos i Polònia.

Valery Gergiev
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El pianista rus Daniil Trifonov és 
guanyador del premi Gramophone 
Artist de l’Any 2016 i ha rebut recen-
tment un premi Grammy com a millor 
àlbum solista instrumental, pel seu 
doble CD de Liszt, Transcendental, 
el seu tercer treball amb el segell 
Deutsche Grammophon. Trifonov 
inaugurarà la temporada 2018-2019 
de la New York Philharmonic interpretant el Concert en 
sol major de Ravel en la gala inaugural, sota la direcció de 
Jaap van Zweden i, un dia després, el concert Emperador 
de Beethoven. Tornarà a Ravel en la gira amb la London 
Symphony i Sir Simon Rattle i durant la seua residència al 
Musikverein de Viena, on, a més oferirà l’estrena a Àustria 
del seu propi concert per a piano. Amb l’Emperador realit-
zarà col·laboracions amb la London Symphony, la National 
Symphony, Cincinnaty Symphony i la Cleveland Orches-
tra, amb la qual estarà de gira per Àsia. Durant la seua 
residència amb l’Orquestra Filharmònica de Berlín, inter-
pretarà el concert de Scriabin, sota la direcció d’Andris 
Nelsons. Altres cites importants amb orquestra de la tem-
porada seran el seu retorn a l’Stern Auditori del Carnegie 
Hall, on interpretarà el concert de Schumann amb Valery 
Gergiev i l’Orquestra del Met, així com el 3r de Prokófiev 
amb Chicago Symphony i el 3r de Rakhmàninov amb 
Boston Symphony. En el seu següent llançament disco-
gràfic, Destination Rachmaninov: Departure, el pianista 
interpreta els concerts números 2 i 4 del compositor rus 
amb la Philadelphia Orchestra i Yannick Nézet-Séguin, els 
seus companys en 2015 en Rachmaninov: Variations. 
Esta temporada interpretarà en recital Beethoven, Schu-
mann i Prokófiev al Carnegie Hall i a Berlín. Tocarà també 
el seu propi Quintet amb piano, que després estrenarà 
en Cincinnati amb l’Ariel Quartet. A Berlín i al New York’s 
92 Street interpretarà recitals juntament amb el baríton 
Matthias Goerne.

Daniil Trifonov
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Seguix l’artista en: http://daniiltrifonov.com  Daniil Trifonov
   @daniil_trifonov

http://daniiltrifonov.com/


Notes al programa

Dos russos atípics adorats pel públic
El programa que avui ofereix l'Orquestra Simfònica del 
Teatre Mariinski de Sant Petersburg, dirigida pel seu ti-
tular Valery Gergiev, està integrat per dos grans com-
positors russos de diferents generacions, però units per 
característiques comunes. Tots dos entronquen la seua 
obra en la gran tradició clàssic-romàntica centreeuropea, 
al marge de la vinculació expressa a la música popular 
russa d'altres notables creadors del seu país. Els dos ex-
hibeixen una extraordinària capacitat d'invenció melòdica 
i han rebut tradicionalment el favor del públic, malgrat el 
menyspreu d'una part de la crítica, que ha vist en Txaiko-
vski un autor de música sensiblera o vulgar i en Rakhmà-
ninov un creador formalment reaccionari, ancorat en les 
maneres del Romanticisme i refractari a l'impuls de les 
avantgardes. 
Com Sibelius, Elgar o Respighi, Rakhmàninov opta per 
ignorar les innovacions formals de manera conscient. "En 
les meues composicions no hi ha cap esforç per semblar 
original, romàntic o nacionalista", va dir el compositor. 
"Quan escric música, intente expressar de manera simple 
i directa el que sent el meu cor".
El públic ha mostrat tradicionalment la seua predilecció 
per l'obra de Txaikovski i Rakhmàninov, els noms dels 
quals són avui —i ho han estat durant dècades— ga-
rantia d'atractiu per a qualsevol programa en una sala 
de concerts. El fet d'agrupar-los al mateix programa no 
ha de ser aliè al fet conegut que Rakhmáninov tenia en 
Txaikovski una dels seus més clares referències musicals.

L'ombra del segon i el tercer
El Primer concert per a piano i orquestra de Rakhmà-
ninov obre el programa d'avui, amb el molt brillant pia-
nista rus Daniil Trifonov, que visita per segona vegada el 
Palau. A més de moltes altres obres, potser el més des-
tacat de la producció de Rakhmàninov són les seues tres 
simfonies, els quatre concerts per a piano, la Rapsòdia 
sobre un tema de Paganini, així com alguns poemes 
simfònics i les composicions per a piano sol. 



Pel que fa als concerts de piano, els quatre són de gran 
interés formal i molt marcat virtuosisme. Malgrat això, 
l'extraordinària popularitat del número 2, interpretat i en-
registrat per tots els pianistes de nivell, i la molt notable 
fama del Tercer, considerat per molts el més difícil del 
repertori, han entelat la projecció del Primer i el Quart. 
Rakhmàninov, nascut el 1873, es va exiliar de Rússia 
coincidint amb la Revolució del 1917 i va acabar esta-
blint-se als Estats Units, país del qual va adoptar la na-
cionalitat i on va morir en 1943. El seu Primer concert 
per a piano i orquestra és una obra de joventut, que va 
concloure el juliol de 1891. Ell mateix va estrenar el primer 
moviment al març de 1892 amb l'Orquestra del Conser-
vatori de Moscou, dirigida per Vasili Safonov. Aviat es va 
sentir insatisfet amb la forma inicial d'aquesta obra, per la 
qual cosa la va revisar completament abans de sortir de 
Rússia a la fi del 1917. La versió revisada, publicada en 
1920, que és la que s'interpreta, encara que manté els 
temes inicials, conforma una obra de sòlida construcció 
harmònica i gran coherència. La rica invenció melòdica i 
el virtuosisme pianístic característics de Rajmáninov es-
tan en ella clarament presents. Aquesta partitura, no obs-
tant això, acabada quan ja havia compost els concerts 
Segon i Tercer, no va aconseguir l'èxit d'aquests dos, 
obres de maduresa. 

Una simfonia del destí
Chaikovski és no solament el més popular dels compo-
sitors russos, sinó també un dels més cèlebres de tota la 
història de la música. El seu llenguatge uneix la tradició 
russa amb les grans influències del simfonisme germànic 
que el va portar a escriure una amplíssima i ben construï-
da obra en els seus 51 anys de vida. Lamentablement 
la seua gran popularitat se centra sols en una part del 
repertori: els ballets, dues òperes (La dama de piques i 
Yevguéni Onieguin), les tres últimes simfonies (4ª,5ª i 6ª), 
el Concert de violí i el Primer de piano. Les simfonies 
Quarta, Cinquena i Sexta formen una mena de trilogia. 



Són les tres últimes, presenten un llenguatge més "euro-
peu" i menys "rus" que les tres primeres, i tenen com a 
motiu comú les referències al destí. En aquest sentit és 
evident la influència de la Cinquena simfonia de Beetho-
ven, que, com la de Chaikovski del mateix nombre, que 
avui escoltarem, s'inicia de forma ombrívola i en mode 
menor per a concloure de forma brillant i en mode major. 
L'obra va ser estrenada a Sant Petersburg en 1880 sota 
la direcció del compositor. La crítica la va acollir desfavo-
rablement, cosa que alguns atribueixen a l'escassa habi-
litat de l'autor com a director d'orquestra, i això va influir 
que el mateix Chaikovski, obsessiu i autocríc, la menys-
preés inicialment per a després millorar gradualment en 
la seua estima. 
La simfonia va estar dedicada a Theodor Avé-Lallemant, 
president de la Societat Filharmònica d'Hamburg, on 
Chaikovski la va dirigir i la va escoltar Johannes Brahms. 
En una carta al seu germà Modest, Chaikovski li diu que 
no va agradar al compositor alemany el quart moviment i 
que a ell mateix també li semblava "odiós".
El primer moviment Adagio-Allegro	con	anima	és un ex-
tens i variat temps en forma sonata que s'obre amb el 
fosc tema de la destinació que recorre l'obra. El següent 
Andante	 cantabile presenta una bella melodia cantada 
per la trompa que és un dels fragments més assolits es-
crits pel compositor. A continuació hi ha un elegant Alle-
gro	moderato en ritme de vals, que és el més breu dels 
quatre temps de l'obra. L'extens moviment final Andante	
maestoso-Allegro	 vivace	 recupera el tema del destí del 
primer moviment transformat i acaba convertint-se en un 
coral, en mode major, de caràcter brillant i triomfal. 

Manuel Muñoz



Avanç

14 de març de 2019, dijous. 19.30 
SALA ITURBI

Rudolf Buchbinder, piano
ORQUESTRA DE VALÈNCIA

Ramón Tebar, director

Johannes Brahms Concert per a piano i orquestra  
 núm. 1 en re menor, op. 15
Antonín Dvo ák Simfonia núm. 8 en sol major, 
 op. 88

ABONAMENT 26

22 de març de 2019, divendres. 19.30 
SALA ITURBI

Nemanja Radulovi , violí
ORQUESTRA DE VALÈNCIA

Ari Rasilainen, director

Aram Khatxaturian Spartacus and Phrygia (adagio)
 Concert per a violí i orquestra en 
 re menor
Carl Nielsen Simfonia núm. 4, op. 29, 
 “L’inextingible”

ABONAMENT 27


