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Txaikovski ja havia recollit grans èxits amb 
les seves obertures i obres concertants, però 
volia escriure alguna cosa més intensa i més 
compromesa: i va escriure la Cinquena, una 
reflexió sobre el destí amb l’energia i el color 
propis del seu llenguatge. 

Vadym Kholodenko, el pianista ucraïnès més 
destacat del moment, ens ofereix la seva 
versió del Segon concert de Rakhmàninov, 
exemple d’equilibri entre virtuosisme, ro-
manticisme i popularitat. Obre el programa 
l’obra de l’aragonès Jesús Torres inspirada 
en tres quadres de Velázquez: La Venus del 
mirall, El Crist crucificat i El Triomf de Bacus.

PROGRAMA

Part I

Jesús Torres (1965)

Tres pinturas velazqueñas (2015) (15 min)
La venus del espejo
Cristo crucificado
El triunfo de Baco

Sergei Rachmaninoff
(Semyonovo 1873 - Beverly Hills 1943)

Concert per a piano i orquestra en Do menor núm. 2, 
op. 18 (1900-1901) (32 min)
Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando

Vadym Kholodenko, piano

Part II

Piotr Ilitx Txaikovski 
(Votkinsk 1840 - Sant Petersburg 1893)

Simfonia núm. 5 en Mi menor, op. 64 (1888) (47 min)
Andante - Allegro con anima
Andante cantabile, con alcuna licenza
Valse. Allegro moderato
Finale. Andante maestoso - Allegro vivace
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Fitxa artística

Director
Diego Martín-Etxebarría
Piano 
Vadym Kholodenko

Durada: 1 hora i 30 minuts 
(amb intemedi)

DIEGO MARTIN-ETXEBARRIA, director

Va començar els seus estudis musicals als conser-
vatoris d’Amurrio i Vitoria i es va graduar en Direcció 
d’orquestra a l’Escola Superior de Música de Catalu-
nya. Ha cursat direcció d’òpera a Weimar, Dresden 
i Siena amb Mestres com David Zinman, Gianluigi 
Gelmetti, Dima Slobodeniouk, Jesús López Cobos, 
Bruno Aprea o Lutz Köhler. 

La seva carrera va rebre un impuls decisiu quan el 
2015 va guanyar el prestigiós Concurs Internacional 
de Direcció d’Orquestra de Tòquio, gràcies al qual 
va ser convidat a dirigir destacades orquestres com 
la Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, l’Osaka 
Philharmonic i la Nagoya Philharmonic. 

Té una àmplia experiència en el repertori líric i ha 
dirigit la Staatsoper de Berlín, el Teatre d’Augs-
burg, el Volksbühne de Berlín i el Teatre Arriaga. 
Manté una estreta relació amb l’òpera de Krefeld 
i Mönchengladbach, on és el principal director con-
vidat. Entre els seus compromisos a Espanya cal 
destacar els seus debuts al Palau de la Música Ca-
talana i L’Auditori i el seu retorn al Teatro Real de 
Madrid i al podi de l’Orquestra Simfònica de Galícia 
i de la Filharmònica de Màlaga.

VADYM KHOLODENKO, piano

Nascut el 1986 a Kíev, Ucraïna, el pianista Vadym 
Kholodenko va fer els seus primers concerts amb 
13 anys. Va ser el guanyador del Concurs Internaci-
onal de Piano Cliburn el 2013 i es va convertir en el 
primer Artista Associat de la història de l’Orques-
tra Simfònica de Fort Worth a Texas.
 
Ha treballat amb directors com Valery Gergiev, Le-
onard Slatkin, Vladimir Fedoseyev, Miguel Harth-
Bedoya, Kirill Karabits, Yuri Bashmet i Vladimir Spi-
vakov. Als Estats Units ha tocat amb l’Orquestra de 
Filadèlfia i les simfòniques d’Atlanta i San Diego. 
Entre les seves actuacions més recents destaquen 
les que ha fet amb la Royal Philharmonic Orques-
tra, l’Orquestra Simfònica de la BBC d’Escòcia, la 
Filharmònica de Luxemburg, l’Orquestra Simfònica 
de Malmö, l’Orquestra Ràdio Noruega, l’Orquestra 
del Teatre Mariïnski a París i la Simfònica de Pra-
ga. Alguns dels seus compromisos durant l’actual 
temporada inclouen concerts amb l’Orquestra Na-
cional de Bordeus Aquitània i Paul Daniel i una gira 
amb Kirill Karabits i la Staatskapelle Weimar. És 
Artista en residència a les Sèries de Piano Interna-
cionals de Friburg i pròximament farà el seu debut 
al Wigmore Hall de Londres.
 
Entre els seus treballs discogràfics per a Harmonia 
Mundi s’inclou el Concert per a Piano de Grieg i el 
Número 2 de Saint-Saëns amb l’Orquestra Ràdio 
Noruega i Miguel Harth-Bedoya, premiat amb un 
Editor’s Choice de Gramophone. La seva última gra-
vació ha estat la integral de Concerts de Prokòfiev.©
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www.tasantcugat.cat 
93 589 12 68PROPERS CONCERTS 

DE CLÀSSICA

Recital de violí i piano

Dissabte, 7 d’abril, 21 h

SARAH CHANG I ASHLEY WASS

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Divendres, 2 de març, 21 h

CLÀSSICS ARGENTINS

Dos grans solistes de prestigi internacional com són 
Marcelo Mercadante i Juan Esteban Cuacci amb Santiago 
Serrate com a director convidat.

Una de les violinistes més aclamades del món ens 
ofereix un concert únic a Catalunya amb obres de 
Franck, Piazzolla i Vivaldi.

Col·laboren

Entitat benefactora

Mitjans de comunicació

Els concerts de música clàssica 
i òpera estan dins del cicle


