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Sonata a Kreutzer

Els fantasmes de Tolstoi
Concert 19h, a la Sala Gran del Teatre Auditori
Un programa musical que envolta la novel·la breu de L. Tolstoi “La sonata a
Kreutzer”.
Una obra mestra de la literatura completament unida a la música de L.V. Beethoven i a
la de Janacek qui, l’ any 1923, va escriure el seu cèlebre Quartet núm.1 “Sonata
Kreutzer”, inspirat en la novel·la del mateix Tolstoi. Un drama sobre les convencions, la
fragilitat dels nostres sentiments, els fantasmes que no aconseguim dominar, la
irracionalitat incontrolable que ens porta fins a extrems insospitats...
Una primera part amb la Sonata Kreutzer de L.V. Beethoven, l’ obra que desencadena
el drama de la novel·la de Tolstoi, en una versió per a orquestra de corda.
Una segona part, també en una versió per a orquestra de corda, amb el Quartet núm.1 de
Janacek “Sonata a Kreutzer”. Una música tant intensa, suggerent i descriptiva que no
es pot deixar d’ escoltar envoltada dels fragments més significatius del text de Tolstoi,
unint així, a través d’ un ordre temporal, el text amb la música que el descriu i
representa.
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Concert familiar: 17.30h, a la Sala Gran del Teatre Auditori

El mag del violí
Fa molts i molts anys va viure un violinista únic, inigualable, fantàstic, màgic. Es deia
Rudolf Kreutzer i deixava amb la boca oberta tots aquells que l’escoltaven: homes,
dones, nens i nenes. Músics i poetes també van quedar meravellats pel so del seu violí i
li van dedicar obres precioses. La magia de Kreutzer ens visita: vols venir a viure-la?
Amb l’Orquestra de Cambra de Granollers i la presentació de David Puertas.
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