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“El Pierrot Lunaire d’Arnold
Schönberg”
Harmonie Ensemble-Orchestra
Fabián Panisello, director / Lorena Valero, soprano

__________________

Programa

Fabián Panisello

à 5 (10:00)

Arnold Schönberg

Pierrot Lunaire, Op. 21 (40:00)

1. Mondestrunken / 2.Colombine / 3.Der Dandy
4. Eine blasse Wäscherin /5.Valse de Chopin
6. Madonna / 7.Der kranke Mond
8. Nacht (Passacaglia) / 9.Gebet an Pierrot
10. Raub / 11. Rote Messe /12. Galgenlied
13. Enthauptung / 14. Die Kreuze
15. Heimweh / 16.Gemeinheit!
17. Parodie / 18. Der Mondfleck
19. Serenade / 20.Heimfahrt (Barcarole)
21. O Alter Duft

___________________________________________________________________________________

Espònsors:

Fabián Panisello, director
Compositor i director argentí-espanyol reconegut internacionalment en l'escena de la música
contemporània. Director i fundador del Plural Ensemble, reconegut com un dels ensembles de música
contemporània més rellevants d'Europa amb cicles de concerts regulars a Madrid amb la Fundació
BBVA, gires nacionals i internacionals i àmplia discografia. És Professor Catedràtic de Composició a
l'Escola Superior de Música Reina Sofia i professor convidat al Conservatory de Beijing. És compositor
resident i professor de composició en classes magistrals a Graz, Munic, Nova York, Buenos Aires,
Davis (CA), Shangai, Nanning, Beijing, Bogotà, Mèxic, Leuk (Suïssa), Jerusalem, Tel Aviv i Budapest,
entre altres .
Format amb F.Kröpfl i J.Viera a Buenos Aires i amb B.Schaeffer al Mozarteum de Salzburg va
completar els seus estudis amb E.Carter, F.Donatoni, B.Ferneyhough, Luis de Pablo i P.Eötvös. Ha
rebut premis com el "Mozarts Erben" de la ciutat de Salzburg, el "Würdigungspreis" de l'Ministeri
d'Educació, Ciència i Cultura d'Àustria o el "Premi Iberoamericà de Composició Rodolfo Halffter" de
Mèxic.
En els darrers anys s'ha centrat en la composició de peces dramàtiques. La seva òpera Le
Malentendu va ser estrenada el 2016 coproduïda pel Teatre Colón de Buenos Aires, Festival de
Tardor de Varsòvia, Neue Oper Wien, els Teatres de Canal i el Reial de Madrid. La seva obra
dramàtica més recent, el teatre musical multimèdia Les Rois Mages, en una coproducció internacional,
va ser estrenada al gener de 2019 representada a ciutats com Niça, Tel Aviv, Munic, Viena i
Klagenfurt, entre d'altres. També ha rebut encàrrecs de l'Orquestra Nacional d'Espanya, Festival de
Donaueschingen, Ensemble Modern, Goethe Institut, Orquestra de la Comunitat de Madrid, Fundació
BBVA, Institut Italià de Cultura, Alte Oper Frankfurt, Secretaria de Cultura de Buenos Aires o Festival
Takefu del Japó. El seu treball ha estat reconegut i recolzat per personalitats com Pierre Boulez,
Luciano Berio o Karlheinz Stockhausen, havent col·laborat en dos estrenes absolutes d'aquest últim
amb les orquestres de la Westdeutscher Rundfunk de Colònia i la Deutsches Symphonie-Orchester de
Berlín.
Participa en els principals festivals internacionals dedicats a la música contemporània, com Wien
Modern, Munic Biennale, Présences, Ars Musica, Ultraschall, Aspekte, Manca, Klangspuren Schwaz,
Sound Ways Festival de Sant Petersburg, New Music Week Festival de Xangai, Festival Manca de
Niça, Centre Nacional de les Arts (CENART) de Mèxic, Màster Fundació Baremboim-Said, Bridges
Festival de l'Konzerthaus de Viena, Xina- ASEAN Music Festival o en l'Acadèmia Internacional d'Estiu
de Mozarteum de Salzburg. La seva discografia inclou gravacions per NEOS, Col legno, Cypres, Vers
o Columna Música, entre d'altres. La seva obra està publicada per l'editorial Peters.

www.fabianpanisello.com
Lorena Valero, soprano
Estudia a Viena amb la mezzo-soprano Margarida Lilova, després d'obtenir el títol professional de cant
al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona. En la seva formació artística cal destacar el magisteri
de Ghena Dimitrova, Jerzy Artisz i Roberto Scandiuzzi.
Ha interpretat el paper de Santuzza de Cavalleria Rusticana de P.Mascagni a l'Opéra-Théâtre Metz
Métropole a França; el paper d'Elena de Mefistofele d'A.Boito al Théâtre du Passage Neuchâtel i al
Théâtre Equilibri de Fribourg a Suïssa; el paper d'Aida al Festival im Berg de Salzburg, el paper de
Suzuki de Madame Butterly de G.Puccini al Teatre Principal de Palma de Mallorca i al Teatre Cilea de
Reggio di Calabria; el paper de Rosario de Goyescas de Granados al Palau de la Música de València i
en l'aniversari pel naixement de l'compositor E.Granados al Teatre de Lleida, així com el paper de
Salut de La Vida Breve de M.de Falla a l'Opéra-Théâtre Metz Métropole a França. També ha
interpretat rols principals del gran repertori operístic com Violetta de La Traviata de G. Verdi amb
l'Orquestra i el Cor de Teatre de l'Òpera Nacional d'Odessa; i Liù de Turandot de G.Puccini amb
l'Orquestra i el Cor de Teatre de l'Òpera Nacional de Donetsk (Ucraïna). Cal destacar el seu debut al
Teatre San Carlo de Nàpols amb El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla així com també la
interpretació de Candeles de l'Amor Brujo de Falla al Teatre Municipal Són Paulo i en el Teatre
Municipal de Rio de Janeiro del Brasil. Entre d'altres títols de el repertori espanyol, a què sempre
presta especial atenció, figuren el paper de Raquel d’El Huésped del Sevillano de J.Guerrero amb
l'Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola al Teatre Monumental de Madrid. Ha interpretat els Vier
letzte Lieder de Strauss costat de l'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València a l'Auditori de
Saragossa i el paper principal d'Aida de G. Verdi en versió concert amb l'orquestra "Fundació
Excel·lència" a l'Auditori Nacional de Madrid.
Ha guanyat el "Premi Extraordinari Grandi Voci" en el Concurs Internacional de Cant "Grandi Voci" de
Salzburg.
www.lorenavalero.es

HARMONIE ENSEMBLE
Violí-viola: Jenny Guerra
Violoncel: Manuel Santapau
Flauta-flautí: Marina Comes
Clarinet-clarinet baix: Juan Faubel
Piano: Carlos Apellániz
www.harmonieensemble.com

____________________________________________________________________________________

Amb la col.laboració de:

Notes al programa

L'obra à 5 de Fabián Panisello és una peça instrumental derivada de l'obra de teatre musical Les
Rois Mages, inspirada en l'obra homònima de Michel Tournier. Les tres peces que componen à 5
reflecteixen algunes de les línies fonamentals de la feina de compositor com ara l'ús de modulacions
temporals, harmòniques i de textura o l'ús de figures retòriques i simbòliques. A la primera de les tres
peces la modulació temporal / textural es basa en valors de micropulsació que, partint d'un estat de
màxima concentració, van modulant cap a valors de pulsació intermèdia. La segona de les peces
està basada en hoquetus en tempo lent basat en les línies principals de tres corals de l'Oratori de
Nadal de J.S.Bach, introduïdes per un espectre de so de gran rugositat formulat a través de
multifònics simultanis. La tercera peça comença amb una estructura descendent assimilable a la
figura de la catábasis i evocant el cometa, desencadenant de l'acció a Les Rois Mages. Aquests tres
moments s'alternen amb desenvolupaments harmònics espectrals i cites molt fragmentades dels
esmentats corals, velats al seu torn per una ornamentació microtonal.
Pierrot Lunaire és un cicle de cançons compost per Arnold Schönberg format per 21 poemes de la
traducció realitzada per Otto Erich Hartleben del cicle de poemes francesos del mateix nom d'Albert
Giraud. L'obra es va estrenar al Berlín Choralion-Saal a l'octubre de 1912, amb Albertine Zehme com
a vocalista. La soprano solista canta els poemes en l'estil Sprechstimme, el que complementa
auralmente l'estat d'ànim dels poemes. L'obra és atonal, però no dodecafònica, atès que Schönberg
va començar a experimentar amb el dodecafonisme en un punt posterior de la seva carrera. Inspirat
en l'ambient de cabaret vienès, consisteix en tres grups de set poemes: en el primer grup Pierrot
canta sobre l'amor, el sexe i la religió; en el segon, sobre la violència, el crim i la blasfèmia; i en el
tercer sobre el seu retorn a casa a Bèrgam, amb el seu passat aguaitant-. Schönberg, que estava
fascinat per la numerologia, fa un ús extensiu de motius de set notes al llarg de l'obra, mentre que
l'ensemble consta de set membres
_________________________________________________________________________________
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