
 
 
 
 
CaixaForum celebra el centenari del Palau de la Música amb 
una exposició i un cicle de concerts que rememora els que 
Rakhmàninov, Schönberg, Ravel, el Trio Cortot-Thibaud-Casals 
i Ella Fitzgerald i Duke Ellington van oferir en aquest espai  
 

L’Obra Social ”la Caixa” programa a 
CaixaForum BCN el cicle de concerts Un 
recorregut per la història del Palau 
 

Al llarg dels cent anys d’història del Palau de la Música Catalana, nombroses i 

il·lustres personalitats de la música universal han visitat aquest emblemàtic 

escenari barceloní per oferir uns concerts únics que han perdurat en la memòria 

com a esdeveniments de primer ordre en la vida cultural del moment. Amb motiu 

de l’exposició 1908-2008: Cent anys del Palau, l’Obra Social ”la Caixa” ofereix a 

CaixaForum el cicle de concerts Un recorregut per la història del Palau, un 

homenatge ben especial a la llarga llista de músics, compositors i agrupacions 

que hi han passat al llarg dels anys per presentar la seva música i les seves 

obres, en alguns casos, importants estrenes mundials. Amb la col·laboració de 

la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i protagonitzat per artistes 

catalans de reconegut prestigi i joves músics emergents premiats a les darreres 

edicions d’El Primer Palau, el cicle proposa reviure l’emoció que va generar la 

visita de músics com ara Serguei Rakhmàninov, Arnold Schönberg, Maurice 

Ravel, el trio format per Alfred Cortot, Jacques Thibaud i Pau Casals, i Ella 

Fitzgerald i Duke Ellington, amb la interpretació dels mateixos programes que 

aquests grans mestres de la música del segle XX van oferir anys enrere al Palau.  

 

El cicle de concerts Les músiques de CaixaForum. Un recorregut per la història 

del Palau tindrà lloc a CaixaForum, del 17 de febrer al 13 d’abril de 2008. 

L’exposició 1908-2008: Cent anys del Palau es podrà visitar en aquest mateix 

espai, del 20 de febrer al 25 de maig de 2008. 

 

Obrirà el cicle el jove i brillant pianista Antonio Ortiz (diumenge 17 de febrer, a les 

19.30 hores), amb un programa que rememora el concert que Serguei Rakhmàninov 

va oferir al Palau el 15 d’abril de 1935. Presentat llavors com el pianista més famós del 

món i com un dels compositors més eminents del moment, Rakhmàninov va oferir en 



aquella ocasió un recital de piano que combinava obres de Mozart, Beethoven, Chopin 

i Liszt amb algunes composicions seves. Si bé com a compositor la seva obra era molt 

personal i controvertida, com a pianista gaudia d’un prestigi enorme i va exercir una 

gran influència en els intèrprets del seu temps i posteriors, amb un domini tècnic 

prodigiós que va arribar a ser llegendari. Antonio Ortiz recupera bona part del 

programa que Rakhmàninov va oferir en aquell concert memorable i que inclou una de 

les seves obres més conegudes, el Preludi en do sostingut menor, op. 3, núm. 2, que, 

com el seu cèlebre Concert per a piano i orquestra núm. 2, és una composició de gran 

lirisme que va assolir un extraordinari èxit popular. 

 

El segon dels concerts estarà protagonitzat pel Grup Instrumental BCN 216 

(diumenge 2 de març, a les 19.30 hores) i celebrarà la visita que Arnold Schönberg 

va fer al Palau el 29 d’abril de 1925. Entre altres peces, el compositor hi va dirigir la 

Simfonia de cambra, op. 9 i el Pierrot Lunaire, dues obres que, malgrat haver estat 

escrites amb anterioritat a la formulació del seu mètode dodecafònic de composició —

que va presentar el 1923—, formen part del camí progressiu d’emancipació de la 

música respecte de la tonalitat que el compositor va liderar, amb la consegüent 

polèmica que llavors provocaven les seves estrenes. Especialment conegut és 

l’escàndol que l’any 1912 va causar l’estrena del Pierrot Lunaire a Berlín, amb la 

introducció d’una nova forma d’expressió vocal, a mig camí entre el cant i la 

declamació: el Sprechgesang. Tretze anys després, Schönberg el va presentar al 

Palau, juntament amb la versió de la Simfonia de cambra, op. 9 que havia realitzat un 

dels seus millors deixebles: Anton von Webern. Especialitzat en la música 

contemporània, el Grup Instrumental BCN 216 interpretarà aquestes dues obres amb 

la col·laboració de la soprano Young-Hee Kim i sota la direcció de Virginia Martínez. 

 

En el tercer concert, la mezzosoprano Marta Infante, el violinista Jordán Tejedor, el 

violoncel·lista Pau Codina i els pianistes Jorge Robaina i José Enrique Bagaria 

(diumenge 16 de març, a les 19.30 hores) recuperaran mitjançant diferents formats de 

música de cambra el concert que un altre il·lustre compositor i pianista, Maurice 

Ravel, va oferir al Palau el 18 de maig de 1924, en companyia d’alguns dels seus 

col·laboradors habituals d’aquella època: la soprano Marcelle Gerar, el pianista Robert 

Casadesus, el violinista Marius Casadesus i el violoncel·lista Maurice Maréchal. El 

concert va combinar algunes peces destacades de la seva producció anterior amb 

obres més recents, escrites en la nova etapa personal i musical que Ravel va iniciar 

després de la Primera Guerra Mundial, que incloïen dues estrenes: Ronsard à son 

âme —dedicada a Marcelle Gerar, ella mateixa la va interpretar— i Tzigane, una prova 

de foc per a qualsevol violinista, que exigeix un gran domini tècnic. Un grup de joves 

músics guardonats a les darreres edicions del cicle El Primer Palau evoquen aquell 

concert amb la interpretació d’una àmplia part del programa. 

 



Format per Daniel Ligorio (piano), Joan Orpella (violí) i José Mor (violoncel), el LOM 

Piano Trio (diumenge 30 de març, a les 19.30 hores) interpretarà les mateixes peces 

de Schubert i Brahms que el Trio Cortot-Thibaud-Casals va oferir al Palau el 7 de 

juny de 1922. El pianista francosuís Alfred Cortot, el violinista francès Jacques Thibaud 

i el violoncel·lista català Pau Casals van fundar l’any 1905 un trio excepcional que, 

amb el temps, es va consolidar com un dels més destacats i prestigiosos del món. Al 

llarg de la seva trajectòria, el conjunt va escriure una de les pàgines més memorables 

de la història de la música de cambra, amb concerts i enregistraments que captivaven 

el públic d’arreu amb la perfecció formal i la profunditat expressiva de les seves 

genuïnes interpretacions. En aquesta ocasió, una de les formacions emergents més 

destacades i brillants de les noves generacions del nostre país, el LOM Piano Trio, 

rememora aquella nit amb la interpretació de dues de les obres que el mític trio va 

oferir al Palau. 

 

El 25 de gener de 1966, el Palau va acollir l’actuació de dues de les personalitats més 

carismàtiques i il·lustres de tota la història del jazz: Ella Fitzgerald i Duke Ellington. 

Susana Sheiman i Ignasi Terraza Trio (diumenge 13 d’abril, a les 19.30 hores) ens 

faran evocar, en el concert que tanca el cicle, aquella visita memorable amb la seva 

lectura d’alguns dels temes habituals del repertori d’aquestes dues figures 

llegendàries. En aquesta ocasió, el pianista Ignasi Terraza —un dels talents més 

destacats del jazz al nostre país— comptarà amb la col·laboració de la vocalista 

Susana Sheiman, el contrabaixista Nono Fernández i un convidat de luxe 

absolutament excepcional, el veterà i prestigiós bateria Bobby Durham, que, si bé no hi 

era aquella nit a Barcelona —llavors formava part del trio d’Oscar Peterson—, més 

tard va treballar deu anys amb Ella Fitzgerald i també uns mesos amb l’orquestra de 

Duke Ellington. Tot plegat, una gran cita amb la música de jazz i amb un dels records 

més entranyables de la història del Palau. 

 

Organització: Departament de Música de la Fundació ”la Caixa” 

 

Preu de les localitats: 12,00 €. LKXA, Club Estrella, Carnet Jove i Carnet +25: 6,00 €. 

Adquisició d’entrades amb targetes ”la Caixa”: 50 % de descompte 

 

Venda de localitats: A ServiCaixa, fins a una hora abans de l’activitat. A Internet 

(www.servicaixa.com) i per telèfon (902 33 22 11), fins a tres hores abans. A les 

taquilles de CaixaForum 

 

Servei d'Informació - Obra Social Fundació ”la Caixa”. Tel. 93 495 39 45. De 

dilluns a diumenge, de 9 a 20 hores. www.laCaixa.es/ObraSocial 

 



 

 

 
 

LES MÚSIQUES DE CAIXAFORUM 

Un recorregut per la història del Palau 
Cicle de concerts. Centenari del Palau de la Música Catalana de Barcelona 

Del 17 de febrer al 13 d’abril de 2008 
 

CaixaForum 
Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” 
Av. Marquès de Comillas, 6-8 
08038 Barcelona 
Tel. 93 476 86 00  
 
 
DIUMENGE 17 DE FEBRER, A LES 19.30 HORES 
 

Antonio Ortiz, piano 
 

Obres de W. A. Mozart, L. v. Beethoven, F. Chopin i S. Rakhmàninov 

 
DIUMENGE 2 DE MARÇ, A LES 19.30 HORES 
 

GRUP INSTRUMENTAL BCN 216 
David Albet, flauta 
Josep Fuster, clarinet 
Kai Gleusteen, violí 
Marc Galobardes, violoncel 
Jordi Masó, piano 
 

Young-Hee Kim, soprano 
Virginia Martínez, direcció  
 

Arnold Schönberg: Simfonia de cambra, op. 9 i Pierrot Lunaire, op. 21 

 
DIUMENGE 16 DE MARÇ, A LES 19.30 HORES 
 

Marta Infante, veu 
Jorge Robaina, piano 
 

José Enrique Bagaria, piano 
Jordán Tejedor, violí 
Pau Codina, violoncel 
 

Obres de Maurice Ravel 

 
DIUMENGE 30 DE MARÇ, A LES 19.30 HORES 
 

TRIO LOM 
Daniel Ligorio, piano 
Joan Orpella, violí 
José Mor, violoncel 
 

Obres de F. Schubert i J. Brahms 

 
DIUMENGE 13 D’ABRIL, A LES 19.30 HORES 
 

SUSANA SHEIMAN & IGNASI TERRAZA TRIO  
Ignasi Terraza, piano 
Nono Fernández, contrabaix 
Bobby Durham, percussió  
 

Susana Sheiman, veu 
 

Obres del repertori d’Ella Fitzgerald i Duke Ellington 


