Concert a càrrec d’Albert Attenelle, piano
Sala d’Assaig de l’Orfeó Català

Dijous 12 de juliol de 2012 — 21h.
1a part
Frederic Mompou (1893-1987)
Ballet “House of birds” (estrena)
Composicions de F. Mompou arranjades per John Lanchbery
–director musical de la companyia London Sadler’s Wells Theatre
Ballet- per al ballet “House of birds”, 1954
2a part
Frederic Mompou (1893-1987)
Variacions sobre un tema de Chopin
Albert Attenelle, piano
Nascut a Barcelona, va mostrar molt aviat el seu talent per la
música. Va donar el seu primer recital als sis anys. El gran pedagog
Frank Marshall, que assistí al concert, va ocupar-se des d’aquell
moment de la seva formació pianística, transferint-li a partir de
llavors el llegat de l’escola catalana de piano, des de Joaquim
Malats, Ricard Viñes i Albéniz, fins a Granados i el mateix Marshall.
Posteriorment va ampliar estudis a París amb el professor Marcel
Ciampi.
La seva presentació com a solista de les orquestres de Bilbao i
Barcelona l’any 1957, i l’obtenció de diferents premis internacionals
(Rio de Janeiro, Vianna da Motta de Lisboa, Reine Elisabeth de
Bèlgica, etc.) el situen en un primer pla de l’actualitat pianística
de la seva generació.
La seva carrera s’ha desenvolupat com a solista i intèrpret de
música de cambra a Europa, Amèrica i Japó; com a solista de grans
orquestres ha actuat en nombrosos concerts, interpretant obres des
de Bach als compositors contemporanis, passant per Beethoven,
Chopin, Franck, Schumann, Ravel, Stravinsky, Poulenc, Saint-Saens,
Prokofiev, Bartók, etc., sota la direcció de Janos Sandor, Peter
Maag, Ros-Marbà, Ronald Zolmann, Walter Weller, Gary Bertini,
Christopher Hogwood, entre molts d’altres.
Posseïdor d’un repertori que engloba tots els estils, ha dedicat
una especial atenció cap als compositors del segle XX, cosa que
l’ha portat a oferir la primera audició de la “Música Callada” de

Mompou o a interpretar en repetides ocasions els Concerts per
a piano i orquestra de Luis de Pablo, Robert Gerhard o Xavier
Montsalvatge, entre d’altres.
La seva dilatada dedicació a la música de cambra li ha permès
oferir la integral dels trios, quartets i quintets amb piano de
Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, així com altres obres de
Dvorak, Ravel, Xostakòvitx, Messiaen, Guinjoan, J.L. Turina,
Casablancas, Brotons, Granados, Turina..., col·laborant amb solistes
com Ludwig Streicher, Gonçal Comellas, Agustín León-Ara, Michel
Léthiec, Ashan Pillai o amb quartets de corda com Rafael Quartet,
Lindsay Quartet o el Cuarteto Stradivari.
De la seva discografia cal destacar els Concerts per a piano de
Luis de Pablo, Robert Gerhard, i els volums dedicats a Déodat
de Séverac i a Joaquim Nin-Culmell. (Anacrusi); amb música de
cambra i com a membre del Trio de Barcelona, el Triple Concert
de Beethoven i els Trios amb piano de Mendelssohn i Dvorak
(Harmonia Mundi). També ha publicat recentment un CD amb les
Sonates per a violí i piano de Pau Casals i de Gaspar Cassadó en
col·laboració amb Agustín Leon-Ara (Columna Música) i les Sonates
per a cordes i piano de Lluís Benejam (ASV) així com una reedició
de les obres de Frederic Mompou (EMI) que inclou les “Variacions
sobre un tema de Chopin”, obra que va estrenar a Madrid el 1964.
Recentment ha publicat un doble CD amb la integral de la Suite
Ibèria i La Vega d’Isaac Albéniz amb el segell Columna Música.
Ha format part del professorat del Màster en Interpretació de la
Universitat d’A Coruña i actualment s’ha incorporat al Màster en
Interpretació Musical de la Universitat Internacional d’Andalusia
i és professor dels Cursos Permanents de Classes Magistrals
d’Alter Musici a Cartagena. També és professor del Conservatori
Superior del Liceu de Barcelona i director de L’Escola de Música
de Barcelona.
Ha publicat una edició revisada de la Suite Ibèria d’Isaac Albéniz,
i va obtenir la Medalla Albéniz de l’Ajuntament de Camprodon
per la seva contribució a la difusió de la música d’aquest genial
compositor.

