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Coa colaboración de:

Ernest Chausson

Poème de l'amour et de la mer, op. 19

Dmitri Shostakóvich
Sinfonía nº 1, en fa menor, op. 10

PROGRAMA
Ernest CHAUSSON (1855-1899)

4 Poème de l'amour et de la mer, op. 19

Dmitri SHOSTAKÓVICH (1906-1975)

4 Sinfonía nº 1, en fa menor, op. 10

Sophie KOCH, mezzosoprano

Roberto GONZÁLEZ-MONJAS, director

Roberto González-Monjas, director
Moi solicitado como director de orquestra e violinista, Roberto GonzálezMonjas está ascendendo rapidamente na escena internacional.
Desde a temporada 19/20, Roberto é director de orquestra principal e asesor
artístico da Dalasinfoniettan, así como tamén artista residente da Orquesta
Sinfónica de Castilla y León; na súa cidade natal, Valladolid, dirixirá a orquestra
no seu ciclo de abono; actuará como solista; liderará proxectos de música de
cámara e participará en actividades educativas.
Debutou recentemente coa Filarmónica de Malasia, a Orquesta do Ulster, a
Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania e a Orquesta Joven da Sinfónica de
Galicia. Os seus futuros debuts como director invitado inclúen a Orquesta do
Mozarteum de Salzburgo, Camerata de Salzburgo, Sinfónica de Lahti, Orquesta
Nacional de Bélxica, National d'Île de France, Orquesta Sinfónica de Galicia e
Sinfónica da RTVE entre moitas outras.
Apaixonado da música de cámara, Roberto é un invitado habitual nos festivais
Verbier e Lockenhaus. Colabora frecuentemente con cantantes e
instrumentistas como Ian Bostridge, Yuja Wang, Janine Jansen, Alexander
Lonquich, Lisa Batiashvili, Fazil Say, Reinhard Goebel, Thomas Quasthoff,
András Schiff e Kit Armstrong.
Cun repertorio impresionantemente ecléctico e amplo, a variedade de estilos e
intereses de Roberto tamén se mostra no seu recente debut discográfico con
Mozart & Schoeck: Serenades, publicado por Claves Records. Tamén foi solista
no lanzamento en Sony Classical dos Concertos de Brandeburgo, de Bach,
dirixido por Reinhard Goebel.
Roberto posúe unha mestura única de notable carisma persoal, unha grande
enerxía, claridade, entusiasmo e intelixencia feroz.

Sophie Koch, mezzosoprano
A mezzosoprano francesa Sophie Koch debutou en Francia e a súa carreira deu
un xiro internacional cando interpretou os papeis de Rosina (O Barbeiro de
Sevilla) e Dorabella (Così fan tutte) no Covent Garden, e o Compositor (Ariadna
en Naxos) na Semperoper de Dresde. Tras facerse un nome como intérprete
mozartiana, ampliou o seu repertorio cun amplo abano de roles de ópera francesa
(Massenet, Ravel, Poulenc), alemana (Wagner, Strauss), bel canto (Bellini), etc…

Ten cantado na Staatsoper de Viena, A Monnaie (Bruxelas), o Teatro Real, o
Capitole de Toulouse, así como nas óperas de Zúrich, Xinebra, Berlín, Dresde
e Chicago e no Festival de Salzburgo. Fixo o seu debut no Metropolitan de
Nova Iorque en 2014.
Participou ademais no ciclo completo de O anelo do Nibelungo na Ópera de París,
e nas Ópera de Baviera e Múnich. Tamén ofreceu numerosos recitais no
Musikverein de Viena, París, Londres, Frankfurt, Berlín, Luxemburgo, Bruxelas e
Madrid.
Ten gravado Lieder de Wolf, Schubert, Strauss; Peer Gynt, Manon; extractos de
Ariadne en Naxos con Antonio Pappano; a Octava sinfonía, de Mahler, con Kent
Nagano; un ciclo de cancións de Schumann (Myrten); Le poème de l'amour et de
la mer, de Chausson (que escoitaremos esta noite) Shéhérazade, de Ravel; e os
DVD's de O cabaleiro da rosa, Ariadna en Naxos e Werther.
Recibiu o Premio Christel Goltz outorgado pola Semperoper de Dresde.
Proximamente cantará Os contos de Hoffmann no Teatro Colón de Bos Aires, A
condenación de Fausto na Ópera de Monte-Carlo, Parsifal no Théâtre du Capitole
de Toulouse así como O ouro do Rin e O cabaleiro da rosa na Ópera de Viena.

Ernest Chausson: Poème de l'amour et de la mer (1893)
Dmitri Shostakóvich: Sinfonía nº 1, en fa menor, op. 10 (1925)
As dúas obras deste programa ilustran as profundas e convulsas
transformacións culturais que se deron entre 1893 e 1925, período durante o que
se asistiu a unha guerra de dimensión global e a unha revolución política, a que
levou aos soviets ao poder en Rusia, e que acabou tendo unha proxección mesmo
global. Mentres que a música de Chausson encarna a esencia da Belle Époque, a
de Shostakóvich é unha resposta ao proxecto de “enxeñaría de almas humanas”
—según a expresión acuñada por Josef Stalin en 1932— que intentou levar a cabo
o réxime soviético. De feito, o notable éxito desta primeira sinfonía foi
habilmente utilizada como propaganda cultural de Estado. Cando se tocou por
primeira vez, Shostakóvich tiña 19 años: era fácil establecer unha
correspondencia entre a súa xuventude e a do réxime nacido da revolución.
Chausson estreou a versión para voz piano do seu Poème de l'amour et de la mer
poucas semanas despois de que nacera o seu cuarto fillo. Trátase, polo tanto,
dunha obra de madurez. Elixiu como inspiración a poesía do seu amigo Maurice
Bouchor —quen, cando escribiu os Poèmes de l'amour et de la mer tiña case a
mesma idade que Shostakóvich cando estreou a súa primeira sinfonía—.

Publicados en 1876, eses versos forman parte da produción dun grupo de poetas
que se posicionou contra a prolongación do romanticismo no movemento
parnasiano. Cabe subliñar que Chausson seleccionou do libriño de Bouchor
aqueles versos que lle pareceron que servían mellor para establecer a estrutura da
obra, dividida en dúas partes separadas por un interludio orquestral. Na primeira,
«La fleur des eaux», fúndese a experiencia sensorial dunha paisaxe protagonizada
polo mar co desexo de ver á amada, unha «bela rapaza» que non se chega a saber
se é real ou se é unha visión dunha imaxe ideal de adolescente misteriosa. Desde
esta perspectiva, a segunda parte, titulada «A morte do amor», é incluso previsible.
De novo, a paisaxe, primeiro mariña e despois nocturna, chégase a confundir coa
angustiada voz poética. Neste punto, a visión da amada, indiferente, solo serve
para acentuar a desolación que produce a pérdida do amor cando termina.
Mentres que, como vimos de indicar, o Poème de l'amour et de la mer é unha obra
de madurez, a primeira sinfonía foi o traballo de fin de estudos que Shostákovich
presentou no Conservatorio de San Petersburgo. A obra, ademais, constitúe unha
carta de presentación dos que, co tempo, acabarían consolidándose como
elementos recoñecibles do seu estilo, como a súa propensión cara ao grotesco.
Atopámonos cunha mestura entre o sólido dominio técnico adquirido no
conservatorio e unha evidente actitude irreverente que foi alimentada polo
contacto coa creación contemporánea internacional. O primeiro movemento
presenta as seccións canónicas dos tempos en forma de sonata: unha introdución,
dous temas contrastantes e unha sección de desenvolvemento. A reexposición
altera a orde dos temas e conclúe, circularmente, co material introdutorio inicial.
Observar o contraste entre os dous temas principais (sendos solos de clarinete e
de frauta) é un modo de apreciar o xeito de como Shostakóvich ríase un pouco das
convencións formais propias dos primeiros movementos do xénero sinfónico.
Neses dous temas podemos intuír unha alusión á ópera italiana e aos valses dos
ballets de Chaikovski. O humor perturbado do animado scherzo é en gran parte
deudor da sonoridade brillante e percutida do piano na orquestración. No
movemento lento, sucédense figuras sonoras relacionadas coa morte, o primeiro
solo do óboe, o obsesivo ritmo de marcha fúnebre ou os incisos das trompetas que
poden recordar as chamadas do destino de partituras de Chaikovsky. O enlace co
último movemento, a través dun redobre de caixa, introdúcenos nunha nova
dimensión emocional, na que abonda no uso do xesto histriónico tan
característico da música do compositor. Unha longa melodía no violín, retomada
polo violonchelo, somérxenos por momentos nunha evocación da atmosfera
compartida, entre outros, por Chausson e o xa mencionado Chaikovski. O seu
desenlace explica non só o que Shostakóvich nos quixo contar, senón, como
apuntabamos ao inicio, o lonxe que quedaba para el esa época.

(Notas de Teresa Cascudo)
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PRÓXIMO CONCERTO: 13 de maio

The Melancholic Bach

Emilio Moreno, viola da braccio
Aarón Zapico, clave
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