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L’any 2006 creava, amb la Carme Bravo de líder, la Fundació Mompou. Ja
fa 10 anys.
Aquest any ha estat ple de daltabaixos, políticament inestable i
financerament nefast. Però no perdem ni perderem l’esperança d’un futur
més estable i millor.
Amb l’acte d’avui, també celebrem el desè aniversari del Memorial
commemoratiu del matrimoni Mompou-Bravo.
Bona memòria per a ells!
Joan Millà
President de la Fundació Frederic Mompou

9 Preludis op. 1		
				

Concert a càrrec de Judith Jáuregui, piano
“L’emoció secreta”
Ateneu Barcelonès (Sala Oriol Bohigas)

Dijous 14 de juliol de 2016, a les 21h.
Ocho valses poéticos op. 43		
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Enric Granados
(1867-1916)

Vivace molto e Melodico
Tempo de Vals noble
Tempo de Vals lento
Allegro humoristico
Allegretto (elegante)
Quasi ad libitum (sentimental)
Vivo
Presto

Impressions íntimes		
				

Pagodes
La soirée dans Grenade
Jardins sous la pluie

Pausa

Andante ma non troppo
Andante con moto
Andantino
Andantino con moto
Allegro molto – Impetuoso
Lento – Mesto
Moderato
Andante ma non troppo
Lento - Mesto

Scènes d’enfants		

Frederic Mompou
(1893-1987)

Frederic Mompou

Cris dans la rue
Jeux sur la plage
Jeu 2
Jeu 3
Jeunes filles au jardin
Piano Sonata núm. 5 op. 53		
				

Planys
I. Lento cantabile espressivo
II. Larghetto
III. Gracioso
IV. Agitato
Ocell trist
La barca
Bressol
Secret
Gitano
Estampes		
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V.
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VIII.
IX.

Karol Szymanowski
(1882-1937)

Aleksandr Scriabin
(1872-1915)

Judith Jáuregui, piano
Distingida per la crítica com una artista brillant, elegant i personal,
Judith Jáuregui s’ha convertit en una de les figures més valorades del
panorama musical espanyol.

Claude Debussy
(1862-1918)

Nascuda a San Sebastián l’any 1985, va començar els seus estudis al
Conservatori de la seva ciutat, on el seu talent va destacar molt aviat
i va debutar en un recital amb 11 anys. Va completar la seva formació
de la mà de Claudio Martínez-Mehner i, més endavant, en un
Postgrau al Conservatori Richard Strauss de Munic, on va treballar
intensament amb l’extraordinari Mestre rus Vadim Suchanov. A més,
ha rebut consells de figures tan rellevant com ara Elisso Virsaladze,
Vitaly Margulis, Philippe Entremont, Boris Berman o Joaquín
Achúcarro.

En els darrers anys, Judith Jáuregui ha estat convidada als principals
escenaris espanyols, com l’Auditorio Nacional de Madrid, L’Auditori de
Barcelona, Palau de la Música de València, Auditorio de Zaragoza, Miguel
Delibes de Valladolid, Festival de Granada, Festival de Peralada, Festival
Musika-Música o la Quincena Musical donostiarra. En el circuit simfònic ha
col·laborat, entre d’altres, amb l’Orquesta Nacional de España, Orquesta
de la Comunidad de Madrid, Orquesta Opus 23 dins del Cicle Ibermúsica,
Sinfónica de Castilla y León, Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de Murcia,
Oviedo Filarmonía, Sinfónica de Bilbao i amb prestigioses formacions
internacionals com l’Orquestra de Cambra de Munic, Das Neue Orchester
de Colònia, la Simfònica d’Aarhus, Sinfonietta Eslovaca o l’Orquestra Simón
Bolívar de Veneçuela. Ha tingut l’oportunitat de treballar amb directors
destacats com Andrei Boreyko, Günter Neuhold, Diego Matheuz, Marc
Soustrot, Alexander Liebreich, Víctor Pablo Pérez, Jaime Martín, Christoph
Spering, Oliver Dohnányi o Kaspar Zehnder.
Destaca igualment la seva presència internacional en festivals de
referència com el Festival de Piano de La Roque d'Anthéron, Festival Radio
France de Montpeller, Festival Chopin de Nohant, Festival Piano a Valois
(França), la Kammermusikwoche de Schloss Elmau (Alemanya) o la seva
recent gira per la Xina, on es va presentar a sales com la National Center for
the Performing Arts de Beijing, Guangzhou Opera House o Shanghai City
Theater.
El seu últim llançament discogràfic, 'AURA', amb música de Liszt,
Debussy i Mompou, i editat per BerliMusic (segell creat per la pròpia
artista), ha tingut una acollida excel·lent. Aquest èxit ve precedit per un
primer disc dedicat a Schumann (Columna Música), que va ser considerat
com el Millor Àlbum de Clàssica als Premios de la Música Independiente, i
per un emotiu homenatge a l’inoblidable Alícia de Larrocha a 'Para Alicia,
inspiración española'. Ha enregistrat, també, per a mitjans importants com
ara RNE, RTVE o France Musique de Radio France. La seva propera
gravació sortirà aquesta tardor, amb una selecció de la música per a piano de
Scriabin, Chopin i Szymanowski.
Entre els seus compromisos més immediats s’inclou la residència en el
prestigiós Festival Murten Classics a Suïssa, així com la gira debut a Japó
amb l’Orquesta Nacional de España, seguida per la presentació en recital
a Tokio, a la Fundació Musashino. Altres cites la portaran al Festival Piano
City Milano a Itàlia, Festival Musique en Côte Basque i Festival Rencontres
Musicales a Artois (França), al Festival de Pollença juntament amb els
solistes de la Filharmonia Txeca, Festival de Música de Ciutadella i a altres
escenaris com el Palacio de Festivales de Santander, l’Auditori d’Alacant,
el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián o el Palau de la Música de
València.

Notes sobre el X Memorial Mompou-Bravo
L’esperit del Memorial ha estat sempre un recordatori de les persones
a qui la Fundació Frederic Mompou deu la seva existència.
La seva presència encara s’endevina al lloc on visqueren i que transmet
a la gent que hi treballem una fidelitat al seu record.
L’acte d’avui, com sempre, està centrat en l’obra de Frederic Mompou,
ben acompanyada per la d’Enric Granados, Claude Debussy, Aleksandr
Scriabin i Karol Szymanowski, predecessors i contemporanis. Tot relligat
amb el títol de “L’emoció secreta”.
El nexe entre les diverses obres temàtiques i l’admiració que Mompou
sentia pels seus autors ens sembla coherent i suficient per a què sigui un
recital memorable. A més, hi sumem la interpretació d’una pianista jove,
amb molt de talent i un gran futur, com és Judith Jáuregui, que es confesa
devota de Frederic Mompou i de la seva obra.
Esperem que deixi un gran record i satisfacció en la memòria dels
presents.

Joan Millà
					President de la Fundació
					

					Frederic Mompou

“Mompou es esencia, pureza, es la emoción de lo sencillo que llega
directo y sin filtro a lo más profundo del alma humana. Conocí por
primera vez su música siendo apenas una niña y desde entonces no he
podido separarme de ella. En los últimos 20 años sus obras han sido mi
bálsamo, aquel lugar al que volver cuando he necesitado reencontrarme,
cuando he necesitado sentirme en casa. En Mompou no hay escondite ni
pose posible, en él todo es verdad.”

					

Judith Jáuregui

