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Programa 

 
 
 

Guillermo M. Tomás  Solitude   
  

 
L.v. Beethoven  Quartet N. 11, Op. 95 (Arr: Gustav Mahler)  
 
  Allegro con brio - Allegretto ma non troppo - Allegro assai vivace ma 

 serioso -  Larghetto espressivo / Allegretto agitato / Allegro 

 

F. Chopin  Concert per a Piano i Orquestra N. 1 en Mi menor, Op. 11 

 

  Allegro maestoso 

  Romanze:Larghetto 

  Rondo: Vivace 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Espònsors: 

 

 

                                         
 

                        
 

 

                                               
 

                   

                   

 

 

 



 

Iván del Prado, director 

 

Iván del Prado és reconegut com un dels més destacats directors d'orquestra de Cuba i Amèrica Llatina. 
El seu repertori és extens i la seva versatilitat ha estat provada en la música simfònica, l'òpera i el ballet. 
Considerat per la crítica com un director enèrgic i apassionat, Iván del Prado és actualment director 
musical i artístic de l'Orquestra Filharmònica de l'Estat de Chihuahua (Mèxic) i Director Artístic de la 
Mobile Symphony Youth Orchestra als EEUU. 

Iván del Prado ha estat director titular de l'Orquestra Simfònica Nacional de Cuba, l'Orquestra del Gran 
Teatre de l'Havana, l'Orquestra de Baixa Califòrnia i l'Orquestra de Cambra de l'Havana. Ha dirigit les 
més importants agrupacions simfòniques d'Europa, Àsia, Estats Units i Amèrica Llatina entre les quals es 
troben la Staatkapelle Berlín, l'Orquestra Simfònica de la Comunitat de Madrid, L'Orquestra Simfònica 
Nacional dels Estats Units, Pacific Symphony Orchestra, Orquestra Simfònica Nacional de Costa Rica, 
Orquestra Simfònica de Mississippi, Filharmònica de Gran Canària, Simfònica Nacional de la República 
Dominicana, l'Orquestra Simfònica de Virgínia, Simfònica de la TV de Xangai, Simfònica del Ballet 
Central de Beijing, i l'Orquestra Metropolitana de Lisboa. A Mèxic ha estat convidat a dirigir les 
orquestres Filharmònica de la Ciutat Mèxic, OFUNAM, Orquestra Simfònica Nacional, Orquestra de 
Teatre de Belles Arts i la Filharmònica de Chihuahua i Simfònica de Xalapa. 

Iván del Prado ha dirigit diverses òperes, operetes i sarsueles a l'Òpera Nacional de Cuba, l'Associació 
Pro-Lírica del Perú, la companyia Teatre Líric "Rodrigo Prats" i l'Òpera Nacional de Mèxic. Ha dirigit a 
rellevants figures com José Carreras, Luigi Alba i Victòria dels Àngels. En la seva carrera de més de vint 
anys, destaca la seva col·laboració amb el Mestre Richard Bonynge i Daniel Barenboim a la Staatsoper 
de Berlin. 

Nascut a Holguín (Cuba), té un Doctorat en Arts Musicals (DMA). Va estudiar violí i viola i va obtenir la 

seva llicenciatura en direcció orquestral Summa Cum Laude de l'Institut Superior d'Art de l'Havana. Com 

a estudiant va ser director titular de l'Orquestra de Cambra de l'Institut Superior d'Art i va fundar, al costat 

del mestre Leo Brouwer, el moviment d'orquestres simfòniques juvenils de Cuba. Ostenta la Distinció per 

la Cultura Nacional, un dels més alts honors conferits a rellevants personalitats del món cultural a Cuba. 

www.ivandelprado.net 

 

Leonel Morales, piano 

 

Professor al Sommerakademie de Salzburg i a la Universitat Alfonso X el Sabio de Madrid. Artista 

Exclusiu de Yangtze River Piano (Xina), Director Artístic i Fundador del Concurs Internacional de Piano 

Maria Herrero (Granada), el Concurs Internacional de Piano de la Rioja i el Concurs Internacional de 

Piano Compositores de España (Madrid). 

Membre acadèmic de l'Acadèmia de Belles Arts de Santa Isabel d'Hongria a Sevilla. 

Va néixer a Cuba, està nacionalitzat espanyol i resideix a Espanya des de 1991. Va realitzar els seus 

estudis a La Universitat de l'Havana sota la tutela del mestre Frank Fernández, alumne de Víctor 

Merzhanov, que al seu torn era deixeble de Feinberg, pel que la seva escola segueix les arrels més 

profundes de la gran i tradicional escola russa. Va realitzar un postgrau amb Dmitry Voskresensky i 

Jacov Latainer. 

Leonel Morales, va arribar a Espanya a l'edat de 25 anys i entre 26 i 29 anys va competir en molts 

concursos internacionals guanyant premis com: 

 - Primer Premi en el Concurs Internacional de Piano Fundació Guerrero (Madrid). 

 - Primer Premi en el Concurs Internacional de Piano "Ciutat de Manresa"  

 - Primer Premi en el Concurs Internacional de Piano "Teresa Carreño" a Veneçuela.  

http://www.ivandelprado.net/


- Segon Premi en el Concurs Internacional de Piano Jaén, Premi a la Millor Interpretació de Música    

Contemporània i Premi "Rosa Sabater" a la Millor interpretació de Música Espanyola 

 - Segon Premi en el Concurs Internacional de Piano "Cidade Do Porto" a Porto, Portugal . 

 - Premi amb Distinzione en el Concurs Internacional de Piano Aosta, Itàlia 

 - Premi al major Solista de Concert de Corea.  

- Premi del Sommerakademie de Mozarteum a Salzburg.  

- Guanyador en els concursos William Kapell, Epinal, UNEAC Competitions ...  

Ha interpretat en dues nits consecutives la integral dels concerts per a piano i orquestra de Rachmaninoff 

incloent la Rapsòdia sobre un tema de Paganini. 

 A l'octubre de 2008 va rebre el prestigiós premi "Tasto D'Argento 2008". (Alexandria - Itàlia) per la seva 

consolidada trajectòria internacional. Va mostrar els seus dots excepcionals en els concerts que va 

realitzar als Estats Units amb l'Orquestra Nacional d'Espanya, l'Orquestra Nacional de Mèxic i a 

Alemanya amb l'Orquestra Simfònica de València i l'Orquestra Simfònica d'Hamburg. ...  

....His incredible Concert of Txaikovski created an instantaneous ovation. "Hero of the day". (Palm Beach 

Post)  

...The Spanish pianist with Cuban origin, was the hero of the night, with his enormous technique achieved 

the magic in every note with facility. He played the piano with elegance, disciplini and intelligence. . (Die 

Rheinpfalz)  

Està convidat a formar part del jurat en importants concursos internacionals de piano com Shenzen 

Concurs Internacional de Piano i Orquestra, Concurs de Cleveland, Pozzoli, Scriabin (Grosseto), Lió, 

Valsecia, Cesar Franck, Pancho Vladigerov, Ferrol, etc . 

Morales dóna Masterclasses per tot el món en llocs com el Mozarteum a Salzburg, Corea, Itàlia, Mèxic, 

França, Bèlgica, Xina ...  

Molts dels seus estudiants han estat premiats en més de 40 concursos internacionals de piano. 

En les seves dues gires als EEUU amb l'Orquestra Nacional d'Espanya i l'Orquestra Simfònica de l'Estat 

de Mèxic, ha tingut l'oportunitat de tocar a les sales més importants d'Amèrica de Nord, entre elles es 

troben al Carnegie Hall, el Kennedy Center, el Lincoln Center ... obtenint un gran èxit amb la crítica i el 

públic. 

 ... extraordinary interpretation and power (WASHINGTON POST) 

 ... Undoubtedly Morales is a pianist of great virtuosism, trust, efficiency but of big naturality and without 

big gestures (CLASSICAL MUSIC REVIEW)  

Un cop més, el 2010, el crític el va nomenar " l'heroi "en la gira de concerts per Alemanya en sales com" 

Beethovensaal "a Stuttgart," BASF-Feierabendhaus "a Ludwigshafen amb l'Orquestra Simfònica de 

València tocant el Concert n. 1 de F. Chopin ..  

... The Spanish pianist with Cuban origin, was the hero of the night, with his enormous technique 

achieved the magic in every noti with facility. He played the piano with elegance, disciplini and 

intelligence. After the Frantic Applause, Morales offered three pieces out of the program: "Malaguenya" 

from Ernesto Lecuona. "Dansa" from Ignacio Cervantes and one waltz from Chopin in which he showed 

again his brilliant technique. (Die Rheinpfalz)  

Va treballar com a "Professor in residence" a la Universitat de Música a San Juan - Puerto Rico, 

assessorant a el departament de piano. 



També realitza cursos i conferències en importants esdeveniments i masterclass en què analitza i 

interpreta les 32 Sonates de Beethoven.  

A la Sala "Weill" del Carnegie Hall de Nova York ... Impressively clean and nice structured Sonata Op. 

101 of Beethoven ... His Marvellous Petrouska made Tremble the audience. (Harris Goldsmith, NEW 

YORK CONCERT REVIEW)  

Més de 60 pianistes de tot el món van a la seva Masterclass Internacional i i Festival de piano de 

Granada (Leonel Morales & Friends) el mes de Juliol de cada any.  

L'habilitat i el virtuosisme de Morales s'han mostrat amb freqüència durant els seus concerts amb 

l'Orquestra Nacional d'Espanya, l'Orquestra de Ràdio i TV d'Espanya, la Reial Filharmònica de Galícia, 

l'Orquestra Simfònica de Bilbao, l'Orquestra Filharmònica de Màlaga, la orquestra Simfònica de Tenerife, 

l'orquestra Simfònica de Múrcia, orquestra Simfònica d'Hamburg, orquestra de Frankfurt-Oder, RAI 

Nacional, Orquestra de Torí, Adana, les orquestres simfòniques de Istanbul i Ankara a Turquia, 

Orquestra de Virtuosos de la Filharmònica de Berlín, Filharmònica de Varsòvia, Filharmònica de 

Dresden, Filharmònica de Bergen, Simfònica de Ljubljana ... on ens ha mostrat la seva capacitat com a 

concertista, dirigit per importants directors espanyols i estrangers com: Frühbeck de Burgos, Cristobal 

Halffter Víctor Pablo Pérez, Juanjo Mena, Pedro Halffter, Miguel Ángel Gómez Martínez, Manuel Galduf, 

Enrique García Asensio, Antoni Ros Marbà, Max Valdés, Tania León, George Pehlivanian, Marc Tardue, 

Adrian Leaper, George Pehlivaniam, Alexander Rahbari, Jacques Mercier, Adrian Leaper, Ovidiu Balan, 

Franz Krager, John Bae, Emin Güven Yasliçam, Jiri Malat, Enrique Bátiz, Marzio Conti, Yaron Traub, 

Pavel Baleff, Joel Revzen, En Schao, Antoni Witt, Mariusz Smolij... 

 

www.leonelmorales.com 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Amb la col.laboració de: 

 

                                  

 

 

     Notes al programa 

 

 

L’obra Solitude pertany al compositor cubà Guillermo M. Tomás (1868-1933), músic, assagista i 

compositor  que va deixar un gran llegat d’obres literàries i va ser també director de la Banda Municipal 

de La Habana. 

 

 

El Quartet N.11, Op. 95 de Beethoven està presentat en versió per a orquestra de corda de Gustav 

Mahler. 

 

Aquest quartet “Serioso” i les dues darreres sonates per a violoncel es troben entre les seves obres més 

directes i intenses, És música d’un geni enmig d’una crisi personal i artística. 

 

http://www.leonelmorales.com/


El primer moviment és un Allegro brusc que contrasta amb un primer tema violent que dura pocs segons 

amb un tema coral que lamenta suaument, que només dura uns quants compassos. El moviment és 

dramàtic i explosiu en un personatge que recorda el primer moviment de la cinquena simfonia, però tot el 

drama s’ha acabat en només quatre minuts, menys de la durada de les introduccions al quart o cinquè 

concert per a piano o al concert per a violí. 

 

El segon moviment, marcat com Allegretto, substitueix un moviment lent i és una de les creacions més 

perfectes de Beethoven. Un simple tema de marxa als violoncels crea una melodia animosa als primers 

violins, seguida d’una fuga inquietant. Aquestes tres idees es desenvolupen amb una exquisida integritat 

en pocs minuts. 

 

El tercer moviment funciona com un scherzo, però Beethoven no fa broma; el seu tempo és "Allegro 

assai vivace ma serioso". El tema de la secció principal és una de les seves creacions més rítmicament 

complexes i el trio és una meravellosa coral acompanyada d’un suau moviment perpetu al primer violí. 

 

El final comença amb l’única música molt lenta de la peça: set compassos de la música més cromàtica i 

desesperant que es pugui imaginar. La part principal del final que segueix es presenta en un caràcter 

bastant trist i líric: la foscor d’aquest quartet de vegades sembla il·limitada. Tot i això, la coda és un dels 

girs més sorprenents de Beethoven. Per primera vegada a l’obra, es dirigeix a Fa major i a una música 

gairebé frívola. El contrast és tant gran i el canvi tan sobtat i incomprensible que no es pot deixar de 

sentir que hi ha una mena d’amargor en el riure d’aquest final, com si Beethoven ens digués que la vida 

no és més que una broma amarga. 

 

Aquesta peça va ser un dels tres quartets de corda que Mahler va organitzar per a orquestra de corda 

durant els seus primers anys a la Filharmònica de Viena (les altres eren l’Opus 131 de Beethoven, que 

està perdut, i La mort i la donzella de Schubert). Dels tres, aquest és l’únic que ha interpretat Mahler. De 

fet, Mahler va fer l’arranjament amb molta moderació, afegint una part de baix només en algunes 

seccions i no va canviar cap de la música de Beethoven. 

 

L’arranjament del Serioso de Mahler es va estrenar en un concert de la Filharmònica de Viena el 15 de 

gener de 1899. El concert també incloïa la nova orquestració de Mahler de la Primera Simfonia de 

Schumann. L'actuació es va veure interrompuda per tantes esbroncades, que Mahler va enviar dos 

membres de l'orquestra al públic per expulsar-ne diversos. A excepció d'Eduard Hanslick, la reacció 

crítica va ser aclaparadorament negativa. Mahler va cancel·lar l’actuació prevista de l’opus 131 de 

Beethoven i no va dirigir mai més el Serioso. La partitura i les parts de Mahler van romandre intactes als 

arxius de la Filharmònica de Viena fins a la tardor de 1986, quan quan el compositor David Matthews els 

va buscar i es va dedicar a preparar una versió per a la seva interpretació. 

 

 

El Concert per a piano núm. 1 en mi menor, Op. 11 del compositor polonès Frédéric Chopin va ser 
compost l'any 1830. Va ser estrenat l'11 d'octubre de 1830, al Teatre Nacional de Varsòvia, amb el 
compositor com a solista durant un dels concerts de "comiat", abans que Chopin abandonara Polònia. Va 
ser el primer dels seus dos concerts per a piano en ser publicat, i per tant se'l va denominar com Concert 
per a piano "número 1" en el moment de la publicació, tot i que en realitat va ser compost immediatament 
després del que després seria publicat com Concert per a piano núm. 2. 

Està estructurat en els tres moviments típics: 

1. Allegro maestoso 

2. Romance - Larghetto 

3. Rondo – Vivace 

Tradicionalment la crítica s'ha mostrat dividida respecte a aquesta obra. Per a uns, Chopin era 
fonamentalment un compositor per a piano i per tant consideren que en aquest cas l'acompanyament 
orquestral no és més que un vehicle per al solista; així, les parts exclusivament orquestrals manquen 
d'interès. Altres són de l'opinió que l'acompanyament orquestral està deliberadament i acuradament 
escrit per a embolcallar el so del piano, i que la simplicitat de l'orquestració és una elecció conscient per 
a buscar el contrast amb la complexitat de l'harmonia. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Opus_(m%C3%BAsica)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B2nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
https://ca.wikipedia.org/wiki/11_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1830
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teatre_Nacional_de_Vars%C3%B2via
https://ca.wikipedia.org/wiki/Concert_per_a_piano_n%C3%BAm._2_de_Chopin
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment_(m%C3%BAsica)
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  Associació de Concerts de Reus 

www.associacioconcertsreus.cat 

 

Marc Moncusí, Director Artístic 

 

Miquel Massana, Director Assistent 

Josep Maria Guix, Compositor Resident 

David Callau, Artista Resident 

Núria Puig, Coordinadora “Observatori Cultural Gaudí” 

 

 

 Societat El Círcol    Facebook: Associació de Concerts de Reus       

 Pl. Prim, 4                           Twitter: @AConcertsReus         

 43201, Reus    Instagram: associació_de_concerts 

 Email:    

 associacioconcertsreus@yahoo.com      

 info@associacioconcertsreus.cat                    
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