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Programa 

 

- N. Paganini (1782-1840)…………………………………………….……”24 Capricis” 
 
     . N. 21 en La Major: “Amoroso-Presto” 
     . N. 2 en Si Menor: “Moderato” 
     . N. 7 en La Menor: “Posato” 
 

- J.S.Bach (1685-1759)……………………………..…”3 sonates i partites per a violí” 

 
     . Sonata N. 2 en La Menor BWV 1003 
 
                  Grave, Fuga, Andante, Allegro 
 

- F. Kreisler (1875-1962)………………….…………….”Recitativo i Scherzo-Caprice” 

 
- S. Brotons (1959)………………………………...…………….”Et in terra pax” Op. 97 

 

- E. Ysaÿe (1858-1931)…………………………………....………”6 sonates per a violí” 

 

     . Sonata en Mi Major M. 6, Op.27 (M. Quiroga) 
  
       “Allegro giusto no troppo vivo” 
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Inés Issel 

Va néixer a Tarragona el 2001. Amb quatre anys va començar a estudiar violí amb la seva 
mare Iwona Burzyñska. S'ha format en violí amb Eva Graubin, Zakhar Bron i Yuri Volgin i en 
piano amb Vadim Gladkov. Ha assistit a lliçons magistrals de violí amb Renaud Capuçon, 
Maurici Fuks, Miriam Fried, Krzysztof Wegrzyn, Oleg Kryssa, Evgueny Grach, Bartosz Bryla, 
Krzysztof Smietana, Wieslaw Kwasny, Maurizio Sciaretta i Christoph Poppen i desde 2012 
estudia amb Zakhar Bron a l'acadèmia d'èlit "Meisterklasse Zakhar Bron Academy" a Interlaken 
(Suïssa). 

Des de 2012 és alumna de l'Escola Superior de Música Reina Sofia, a la Càtedra de Violí 
Telefónica amb el professor Zakhar Bron (tenia tan sols 10 anys quan passava els exàmens, 
convertint-se en el seu estudiant més jove). Gaudeix de beca de matrícula Fundació Puig i 
Fundació Albéniz. 

A la seva curta però intensa carrera artística ha aconseguit molts èxits significatius. Té al seu 
palmarès dinou primers premis en competicions nacionals i internacionals, entre ells és 
guanyadora del primer premi al XIII i XV Concurs Internacional de Violí en honor de K.Lipiński i 
H.Wieniawski a Lublin l'any 2015 i 2021 respectivament. 

Entre altres, Inés també ha estat guardonada amb el primer premi en els concursos següents: 

2021 - XV Concurs Internacional de Violí en honor de K.Lipiński i H.Wieniawski a Lublin. 

2021 - VI International Violin Competition “Pulawy & Violin” (Polònia). 2019 - IV Eugenia 
Uminska Violin Competition a Cracòvia (Polònia). 

2018 - V International Violin Competition H.W.Ernst & K.Szymanowski a Wroclaw (Polònia).  

2018 - XV International G.Ph.Telemann Violin Competition - Grand Prix (Polònia). 



2018 - III International Violin Competition “Naleczow & Violin” - Grand Prix (Polònia). 2018 - XVI 
International Violin Competition “Young Paganini” - Grand Prix (Polònia). 

2016 - VI Concurs de Joves Intèrprets "Ciutat de Conca" al grup de fins a 23 anys d'edat (Inés 
tenia 15 anys). 

2016 - V Concurs de Joves Intèrprets Ciutat de Vigo (grup fins a 22 anys). 2016 - XVII Concurs 
de Joves Intèrprets "Ciutat de Xàtiva". 

2015 - XIII Concurs Internacional de Violí en honor de K.Lipiński i H.Wieniawski a Lublin 
(Polònia). 

2015 - XIII Concurs Internacionals “Violins per la Pau” a Màlaga. 2015 - IV Concurs de Violí 
Ciutat de Vigo. 

2014 - I Concurs d'Interpretació Musical "Cardenal Cisneros" de Madrid (Espanya). 2014 - III 
Concurs de Violí Ciutat de Vigo. 

2012 - XII Concurs Instrumental Sant Anastasi a Lleida (Espanya). 2010 - Arjau Concurs 
d'Interpretació Musical a Barcelona. 

2009 - V Concurs “Corda de Barcelona”. 

2008 - IX Concurs Instrumental Sant Anastasi a Lleida (Espanya). 

Tot i la seva curta edat, té una activa vida artística, actuant com a solista en molts concerts 
amb les orquestres: 

- Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio (sota la batuta d'Agnieszka Duczmal). 

- Orquestra Filharmònica de Cracòvia (dirigida per Olivier Ochanine) 

- Banda Municipal Simfònica de Barcelona (sota la batuta de Salvador Brotons). 

- Orquestra Simfònica Freixenet (sota la batuta de Jaime Martin). 

- Orquestra Simfònica Verum (sota la batuta de François López-Ferrer) 

- Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus (sota la batuta de Marek Wroniszewski). 

- Orquestra Simfònica portuguesa de Braga (sota la batuta de Máximino Zumalave). 

- Podlasie Opera and Philharmonic Orchestra de Bialystok, Polònia (sota la batuta de mestre 
Tomasz Bugaj). 

- Orquestra Filharmònica Ibèrica de Barcelona (sota la direcció de mestre Lior Shambadal). 

- Orquestra Xove Vigo 430 (sota la batuta de Roberto Baltar Gardón). 

- Orquestra Ciutat d'Alcalá (sota la direcció de Vicente Ariño). 

- Orquestra Filharmonia de Sevilla (sota la direcció de Jerome Irland). 

- Orquestra Simfònica OCM de Vigo (sota la batuta de mestre Francisco Pérez Rodríguez). 

- Orquestra Simfònica Santa Cecília de Madrid (sota la direcció d'Oscar Navarro) de la 
Fundació Excelentia. 

Ha actuat en escenaris de gran prestigi com l’Auditori Nacional de Madrid, L'Auditori de 
Barcelona, Filharmonia de Rotterdam De Doelen, Mozarteum de Salzburg, Auditori Sony de 
Madrid, Auditori El Solaruco a Boadilla del Monte, Auditori Mar de Vigo, ” Auditori Metropol" i 
"Auditori de Santa Llúcia" de Tarragona, "European Music Centre K. Penderecki" (Polònia), 
Museu Nacional de Pintura a Lublin (Polònia). També participa en nombrosos festivals de 
música a Espanya, Àustria, Polònia, Holanda i Suïssa (Verbier Festival). 



Inés Issel toca un violí Enrico Rocca del 1890 cedit per Juan Enrique Carreres, President i 

Director general de CAGIMA S.L. 

 
Amb la col.laboració de: 

 

                                                           

                 ReusCultura 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

Notes al programa 

 

Escriure per a violí ha de ser quelcom molt meditat: el nivell excels assolit per Bach amb les 
seves Sonates i Partites suposa un repte inabastable que segurament haurà fet que molts 
compositors s'ho hagin pensat dues vegades abans d'intentar-ho. Després de Bach és clar que 
hi va haver compositors que van escriure per a violí sol. Un exemple és Paganini amb els seus 
Capricis, però és una mena d'obra que no té res a veure amb Bach. Són obres d'una dificultat 
tècnica enorme, una dificultat molt diferent de la polifonia de Bach, sinó més aviat enfocada a la 
brillantor, el virtuosisme i l'explotació d'efectes nous i brillants. Això va crear un camí, seguit per 
altres com Wieniawsky, Ernst, Ysye, entre d’altres. Però el camí creat per Bach ja era una altra 
cosa. 

Niccolò Paganini (Gènova, 27 d'octubre del 1782 - Niça, 27 de maig del 1840) va ser un 

compositor, violinista-virtuós i guitarrista italià. És considerat un dels arquetips del més 
virtuosisme del violí del món i un dels màxims representants del moviment instrumental del 
Romanticisme. Va contribuir amb les seves aportacions al desenvolupament increïble de la 
«tècnica moderna del violí». Els 24 capricis per a violí són una de les seves obres més 
conegudes i han servit d'inspiració a nombrosos compositors. Van ser escrits en grups (sis, sis i 
dotze) entre 1802 i 1817 en forma d'estudis, i cada número explora diferents difícils tècniques 
del violí. 

El 1832 el mateix Paganini va escriure una dedicatòria als grans violinistes amb un dedicatòria 
per a cada Caprici (possiblement per a una nova edició impresa): 1: Henri Vieuxtemps; 2: 
Giuseppe Austri; 3: Ernesto Camilo Sívori; 4: Ole Bornemann Bull; 5: Heinrich Wilhelm Ernst; 6: 
Karol Józef Lipiński; 7: Franz Liszt; 8: Delphin Alard; 9: Herrmann; 10: Théodor Haumann; 11: 
Sigismond Thalberg; 12: Dhuler; 13: Charles Philippe Lafont; 14: Jacques Pierre Rode; 15: 
Louis Spohr; 16: Rodolphe Kreutzer; 17: Alexandre Artôt; 18: Antoine Bohrer; 19: Andreas 
Jakob Romberg; 20: Carlo Gignami; 21: Antonio Bazzini; 22: Luigi Alliani; 23: [sense nom]; 24: 
Nicolò Paganini, sepolto pur troppo (a la meva interlocutòria, lamentablement enterrat). 

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 21 de març 1685 - Leipzig, 28 de juliol de 1750) va ser un 

compositor alemany, músic, director d'orquestra, mestre de capella, cantor i professor alemany 
del període barroc. 



Va tenir una gran fama com a organista i clavecinista a tot Europa per la seva gran tècnica i 
capacitat d'improvisar música al teclat. A més de l'orgue i del clavecí, tocava el violí i la viola de 
gamba. 

Les Sonates i partites per a violí sol, BWV 1001-1006 (titulades originalment Sei Solo - a violí 
senza basso accompagnato) formen un conjunt de sis obres compostes per: tres sonates da 
chiesa en quatre moviments i tres partites consistents en moviments basats en danses. Bach 
va començar a compondre aquestes obres al voltant de 1703, a Weimar, i va acabar la sèrie 
completa al voltant de 1720, mentre ocupava el lloc de mestre de capella a Köthen. El conjunt 
complet es va publicar per primera vegada el 1802. 

Bach és considerat el darrer gran mestre de l'art del contrapunt i font d'inspiració i influència per 
a posteriors compositors i músics, com Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, 
Chopin, entre d'altres. 

Fritz Kreisler (Viena, 2 de febrer de 1875 - Nova York, 29 de gener de 1962) va ser un 

violinista, compositor i pianista nord-americà d'origen austríac. És considerat un dels grans 
violinistes de la història, així com un dels més estimats. Era idolatrat per la increïble bellesa del 
seu timbre, de característiques úniques, així com pel seu intens i expressiu vibrat, el seu ús del 
portament, l'elegància i la naturalitat del seu llegat i la seva perfecta articulació, característiques 
totes que conferien al seu art un segell inconfusible. Igual que tots els grans instrumentistes del 
passat, la seva manera de tocar era personalíssima. 

Salvador Brotons (Barcelona, 17 de juliol del 1959) és un compositor i director d'orquestra. El 

director titular de la Banda Municipal de Barcelona i Orquestra Simfònica de Sant Cugat. 

Des de l'any 1991, és director titular de la Vancouver Symphony Orchestra (EUA) al capdavant 
de la qual ha estat distingit amb el premi "Arts Council" atorgat pel Clark County i la ciutat de 
Vancouver.També exerceix de professor de direcció d'orquestra i composició a l'Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC). 

Precisament va ser una interpretació de III Sonates i Partites de Bach pel violinista Joseph 
Szigeti la que va donar la idea a Ysaye per compondre les seves Sonates. Són 6, com les de 
Bach, i estan dedicades cadascuna a un famós violinista de l'època. Cadascuna reflecteix la 
personalitat i les característiques del violinista en qüestió. Una curiositat, és que a la partitura 
estan escrites per Ysaye minuciosament digitacions, arcs, posicions, longitud de l'arc, etc., amb 
un nivell de detall impressionant. I en una nota al peu indica el compositor que totes aquestes 
anotacions, si bé són facultatives, ajudaran l'intèrpret a acostar-se a la idea que en va guiar la 
composició. Sembla que no estigués gaire segur de la lectura que es faria de les seves obres a 
la posteritat... 

Eugène Ysaÿe (Lieja, 16 de juliol de 1858— Brussel·les, 12 de maig de 1931), va ser un 

violinista, compositor i director d'orquestra belga. Considerat "el rei del violí" o, en paraules de 
Nathan Milstein, "el tsar". 

Sis Sonates per a violí op 27 dedicades a grans compositors i violinistes segons el seu estil: 

Sonata 1: Joseph Szigeti 

Sonata 2: Jacques Thibaud 

Sonata 3: George Enescu 

Sonata 4: Fritz Kreisler 

Sonata 5: Mathieu Crickboom (el seu alumne preferit) 

Sonata 6: Manuel Quiroga Losada 

En aquesta última sonata la dedicatòria de Ysaye demostra la seva admiració i l'enorme 
prestigi internacional de Quiroga que va ser un violinista de gran renom internacional en el seu 
temps, i és considerat juntament amb Sarasate, Palatín i Manén, un dels més grans violinistes 
espanyols de la història . 



El que és clar és que havia de ser famós pel seu virtuosisme, ja que la 6a sonata de Ysaye, 
dedicada a ell, és la més difícil de totes. 

La sonata està composta en un sol moviment, encara que té dues parts diferenciades. La 
primera és una llarga introducció de caràcter brillant i rapsòdic, amb abundants passatges 
d'enorme dificultat (escales a terceres, octaves, dècimes) 

En aquesta sonata ja no cerquem referències a Bach o a les formes clàssiques: 
l´apassionament i el caràcter ens porten molt més a prop d´Espanya i ens dóna una idea dels 
violinistes espanyols de l´època. Per reforçar aquesta idea, arribem a la segona gran secció, 
que està a ritme d'Havanera. 

Tornant de nou al motiu del principi, encara hi ha més brillants i virtuosisme. I aquí hi ha el final, 

brillant culminació d'aquesta sonata i de tot el cicle. 

Partners 

 

  

 

          

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Associació de Concerts de Reus 

www.associacioconcertsreus.cat 

 

Marc Moncusí, Director Artístic 

 

Lorena Escolar, Directora Assistent 

Joan Magrané, Compositor Resident 

Pau Fogàs, Director Artístic i violí del Quartet Telemann de l’Associació de Concerts 

Albert Galcerà, Director Ensemble Vocal Felix Mendelssohn de l’Associació de Concerts 

Núria Puig, Coordinadora Observatori Cultural 
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