Tugan Sokhiev i Elisabeth Leonskaja amb
l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse
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L’Orchestre National du Capitole de Toulouse, sota la direcció del rus Tugan Sokhiev, arriba aquest cap de
setmana a L’Auditori gràcies a un acord de col·laboració amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya (OBC). Els concerts tenen lloc dissabte 18 (19 h) i diumenge 19 (11 h) de febrer, a
la Sala Pau Casals.
El mestre rus és un gran coneixedor del repertori del seu país, que en aquesta ocasió encapçala la
Simfonia núm. 12, “l’Any 1917” de Xostakóvitx, dedicada a la memòria de Lenin i a les vivències del
compositor durant la Revolució d’Octubre.

Elisabeth Leonskaja. ©Jean Mayerat
La gran convidada serà la també russa Elisabeth Leonskaja, que interpretarà el Concert per a piano i
orquestra de Schumann. Fidel a la tradició pura dels grans intèrprets soviètics, Leonskaja és una de les
pianistes més reconegudes de la nostra època, avalada per les principals orquestres internacionals i
membre d’honor de la Konzerthaus de Viena.
Després de passar per la Filharmònica de Berlín aquest gener, Sokhiev –en el número actual de generfebrer 2012 de la «Revista Musical Catalana» es publica una entrevista al director rus– torna a L’Auditori
amb l’orquestra de la qual és director titular des de l’any 2008. De reconegut prestigi internacional,
Sokhiev dirigirà la Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín a partir de la temporada que ve, a més de
col·laborar habitualment amb el Teatre Mariinski de Sant Petersburg.
La col·laboració entre l’Orchestre National du Capitole de Toulouse i l’OBC va començar la temporada
2007-08 per fomentar la tradició cultural que compartim amb la Catalunya Nord i Occitània. Fruit d’aquest
acord, l’OBC viatjarà a Tolosa de Llenguadoc la propera temporada 2012-13 per a dos concerts amb el
violinista Boris Belkin, dirigits pel titular de l’orquestra Pablo González.

