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Recital de violí i piano
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FITXA ARTÍSTICA

Sarah Chang
Violí

Ashley Wass
Piano

PROGRAMA

I PART 

Tomaso Antonio Vitali
Chacona en Sol menor

César Franck  
Sonata per a violí i piano en La major

Allegretto
Allegro
Recitativo-Fantasía
Allegretto poco mosso

 
 
Intermedi 

II PART

Astor Piazzolla
Estaciones Porteñas 
(1965/70 arranjament per a violí i piano)

Verano porteño
Otoño porteño
Primavera porteña
Invierno porteño

Durada: 1 hora i 30 minuts
(amb intermedi)

 ASHLEY WASS, piano 

Ashley Wass és un destacat artista de la seva 
generació. Va començar estudiant piano als cinc 
anys i als onze anys va ingressar a la Chetham’s 
School of Music. Més tard va rebre una beca per 
estudiar a la Royal Academy of Music amb Chris-
topher Elton i Hamish Milne.

El 1997 va guanyar el 1r Premi al Concurs Interna-
cional de Piano de Londres,  convertint-se en el 

amb la Simfònica de Londres i Sir Collin Davis; 
així com diversos discos de música de cambra i 
sonates amb artistes entre els quals s’inclouen a 
Leif Ove Andsnes i Lars Vogt.

L’any 2006 va ser inclosa a la llista de les 20 dones 
més influents de l’Any de la revista Newsweek i al 
2008 va ser nomenada com a “Jove Lider Global” 
pel World Economic Forum (WEF) pel seu èxit 
professional i compromís amb la societat. 

Des del 2005 té una cadira d’honor al Sprague Hall 
de la Universitat de Yale; i el 2012 la Universitat de 
Harvard li va atorgar el Premi “Distinguished Lea-
der in the Arts”. El juny de 2004, li va ser concedit 
l’honor de córrer amb la Torxa Olímpica a Nova 
York, i aquell mateix mes es va convertir en la per-
sona més jove en rebre el Premi Hall of Fame del 
Hollywood Bowl. També el 2004 va rebre el Premi 
de l’Accademia Musicale Chigiana.

Sarah Chang és Ambaixadora Artística dels Estats 
Units des del 2011.

 SARAH CHANG, violí

La violinista Sarah Chang és reconeguda arreu 
del món com una de les instrumentistes més 
captivadores i amb més talent dels nostres dies. 
Des del seu debut amb la Filharmònica de Nova 
York, quan tenia 8 anys, ha tocat amb els millors 
directors i orquestres del món. 

Els seus recents compromisos als Estats Units 
inclouen actuacions amb les Filharmòniques de 
Nova York i de Los Angeles, l’Orquestra de Fila-
dèlfia, les Simfòniques de Chicago, Boston i Cle-
veland i la National Symphony Orchestra. També 
ha tocat en els Festivals de Tanglewood, Ravinia 
i Aspen entre d’altres. A Europa, ha actuat amb 
les Filharmòniques de Berlin i Viena i les principals 
orquestres de Londres. Toca regularment a Ale-
manya, Àustria, Espanya, França, Itàlia, Suïssa 
i al Regne Unit i, a Àsia, ha tocat a Corea, Japó, 
Malàisia, Singapur, Xina, a més d’Austràlia i Nova 
Zelanda. 

El seu enregistrament per EMI Classics amb els 
concerts per a violí de Brahms i Bruch al costat de 
la Dresdner Philharmonie i Kurt Masur ha estat 
molt aclamat per la crítica i pel públic. El seu en-
registrament de les Quatre Estacions de Vivaldi 
ha atret l’atenció de la crítica especialitzada i, se-
gons la BBC Music Magazine, és el seu millor CD.

També ha gravat els concerts núm. 1 per a violí 
de Prokòfiev i de Xostakóvitx  amb la Filharmò-
nica de Berlín sota la direcció de Simon Rattle; 
Fire and Ice un CD amb breus i populars obres per 
a violí i orquestra amb Plácido Domingo dirigint 
la Filharmònica de Berlín; el concert de Dvorák 

primer solista a tenir un contracte en exclusiva 
amb el segell Naxos. El seu primer enregistra-
ment va ser un lloat CD de César Franck, editat 
el 1999. També ha guanyat el Concurs de Piano 
de Leeds i va ser inclòs en els Artistes de Nova 
Generació de la BBC Radio 3.

Ashley ha actuat als principals escenaris musi-
cals del món com Wigmore Hall, Carnegie Hall i 
el Konzerthaus de Viena. Ha estat solista amb 
les orquestres de la BBC, l’Orquestra Nacional de 
Lille, l’Orquestra de cambra de Viena, la Filhar-
mònica d’Hong Kong, la RLPO i sota la batuta de 
directors com Simon Rattle, Osmo Vanska, Donal 
Runnicles, Ilan Volkov i Vassily Sinaisky.

Ha actuat amb Sir Thomas Allen, Mstislav Ros-
tropovich i Angela Gheorghiu en un concert de 
gala al Palau de Buckingham amb motiu del Ju-
bileu de la Reina Isabel II.

Recentment ha debutat al Recital Centri de Mel-
bourne, i amb la BBC Scottish Symphony Orches-
tra, ha actuat amb la Filharmònica d’Eslovàquia i 
la BBC National Orchestra of Wales (Gal·les), i ha 
realitzat una gira per Sud-amèrica, a més d’una 
gira de recitals amb un programa dedicat a Willi-
am Shakespeare.

Ha estat convidat als Festivals Pharos (Xipre), 
Bath, Ako (Japó), Cheltenham, Kuhmo, Mecklen-
gurg, Gstaad, City of London, Ravinia i Marlbo-
ro als Estats Units, com a recitalista i músic de 
cambra al costat d’artistes com Mitsuko Uchida, 
Steven Isserlis, Emmanuel Pahud, Maxim Rysa-
nov, Richard Goode i membres del Quartet Guar-
nieri i del Trio Beaux Arts. 

Ashley Wass és el Director Artístic del Festival In-
ternacional de Música de Cambra de Lincolnshire, 
professor de piano al Royal College of Music de 
Londres i soci de la Royal Academy of Music. 

El 2012 va formar el Trio Apatxes amb el violi-
nista Matthew Trusler i el violoncel·lista Thomas 
Carrol. L’objectiu d’aquest trio és crear projectes 
innovadors, explorant el repertori més descone-
gut pel públic.



www.tasantcugat.cat 
93 589 12 68PROPERS CONCERTS 

DE CLÀSSICA

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Jean Sibelius i Antonin Dvorák

Dilluns, 23 d’abril, 21 h

Diumenge, 13 de maig, 19 h

CONCERT DE SANT JORDI

ORQUESTRA DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU

Col·laboren

Entitat benefactora

Mitjans de comunicació

Orquestra Simfònica del Vallès

Dissabte, 14 d’abril, 21 h

DE PEL·LÍCULA!

La música clàssica i l’òpera
estan dins del cicle


