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MICHAEL TSALKA, teclats històrics
Instruments de la col·lecció:
Piano de taula Miguel Slocker (Madrid, 1831), Piano de taula Zumpe & Buntebart 
(Londres, 1776)  i Clavicèmbal Christian Zell (Hamburg, 1737)

Domenico SCARLATTI (1685-1757)
Sonata en Re major, K. 119                        
Sonata en Fa menor, K. 466
Sonata en Fa menor, K. 555

 
Muzio CLEMENTI (1752-1832)                                                                                                      
Fantasia i variacions sobre la cançó popular Au clair de la lune, op. 48,
Scena Patetica, exercici 39, del Gradus ad Parnassum, op. 44, vol. II (1819)

 
Ferdinand RIES (1784-1838)                                                                                                          
Fantasia en La bemoll major sobre el poema Resignació
de F. Schiller, op. 109 

Ignaz MOSCHELES (1794-1870)                                                                                                
Pensieri alla Pasta , op. 74. Fantasia dramàtica sobre motius
d’àries interpretats per la cèlebre cantant Giuditta PastaD
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Diumenge 30 a les 12 h
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Michael Tsalka és un pianista i intèrpret de teclats 
històrics de gran renom internacional. Després 
d’obtenir la llicenciatura en interpretació pianística a la 
Universitat de Tel Aviv, la seva ciutat natal, va continuar 
els seus estudis a Alemanya, Itàlia i Filadèlfia.

Tsalka actua amb regularitat en els principals 
escenaris de tot el món. Ha impartit més de cent 
classes magistrals i conferències a diverses 
universitats i institucions acadèmiques, i ha publicat 
diversos assajos a revistes especialitzades. Ha estat 
també director artístic de festivals a la Xina, Finlàndia 
i Suècia, i ha gravat més de 20 discs.Michael Tsalka © Olga Masri de Mussali

Concert inclòs dins el cicle Concerts de tardor organitzat per
l’Associació Muzio Clementi de Barcelona.

UNA MIRADA DIFERENT A LES ARRELS DEL ROMANTICISME
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És poc habitual escoltar un intèrpret tocant diferents teclats en un mateix concert. 
Michael Tsalka n’és un expert. Els seus continus concerts arreu del món combinen 
tot tipus d’instruments històrics i també moderns, amb repertoris que inclouen 
obres des del barroc fins als nostres dies. La confluència d’aquest músic amb els 
instruments del museu ens permetrà assaborir especialment un repertori inusual.

Al llarg del segle XVIII, el clavecí i el nou instrument inventat, el fortepiano, van 
conviure i compartir rol i repertori. El propi Scarlatti ho va experimentar en una 
època molt primerenca ja que, a més del clavecí, a la cort espanyola va disposar de 
pianos de Cristofori. Scarlatti va ser un dels compositors de referència de Clementi, 
músic que connecta els autors d’aquest programa. Podrem escoltar sonates de 
Scarlatti en dos dels instruments del museu. Gràcies a la seva recent restauració, 
tindrem l’oportunitat de gaudir del so delicat del piano de taula Zumpe & Buntebart 
(Londres, 1776). Johannes Zumpe va construir pianos de taula petits i de baix cost 
que van arribar a diferents classes socials. També escoltarem Scarlatti en el clavecí 
Christian Zell (Hamburg, 1737), una de les joies del museu. Actualment només en 
queden tres exemplars al món.

La resta del programa sonarà en el piano de taula Miguel Slocker (Madrid, 1831). 
Gràcies a la seva sonoritat més potent, al pedal de ressonància i a la tessitura més 
àmplia és adequat per interpretar les obres més pianístiques del concert. 
Clementi, a més de compositor era fabricant de pianos de tot tipus i els seus models 
de taula no estan lluny d’aquest Slocker. D’ell escoltarem les variacions sobre la cançó 
francesa Au clair de la lune, publicades el 1821, i la Scena patetica, fantasia de forma 
lliure inclosa al Gradus ad Parnassum, obra magna de Clementi escrita entre 1816 i 1826, 
compendi del seu art i referència per a tots els compositors-pianistes romàntics.

La Fantasia op. 109 de Ferdinand Ries és una obra programàtica, composta el 1821 
sobre el poema Resignation de Schiller. Alumne de Beethoven, Ries va treballar uns 
anys a Londres coincidint amb molts músics i amb Clementi, a qui va dedicar un 
concert de piano.

Moscheles també va viure un temps a Londres i va ser gran amic de Clementi. 
Precisament tres dels convidats que van destacar parlant animadament en una 
festa a casa seva van ser la soprano Henrietta Sontag, Clementi i l’escriptor Walter 
Scott. En l’obra que escoltarem, la protagonista és una altra cantant, Giuditta Pasta, 
tan cèlebre com l’anterior. Amb algunes de les àries que solia cantar, Moscheles va 
compondre la fantasia Pensieri alla Pasta.
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PIANO DE TAULA MIGUEL SLOCKER (Madrid, 1831). MDMB 494
El piano de taula va ser una tipologia molt popular ja que el cost de la seva 
construcció no era elevat. Aquest és un dels dos pianos de taula que es van presentar 
el 1831 a l‘Exposició de la Indústria  Espanyola on, el constructor Miguel Slocker, va 
guanyar una medalla de bronze. L’acurada restauració realitzada del fortepiano ens 
permet gaudir del so de l’instrument amb una qualitat i característiques tècniques 
gairebé iguals a les de la seva construcció original.

CLAVICÈMBAL CHRISTIAN ZELL (Hamburg, 1737). MDMB 418
Christian Zell, radicat a Hamburg, fou un dels millors constructors de clavicèmbals 
del segle XVIII. Només es conserven tres dels seus instruments a tot el món: dos a 
Alemanya i el del Museu de la Música de Barcelona, que data del 1737. L’instrument 
presenta decoracions pintades al tremp amb motius xinesos, quelcom molt habitual 
en l’època. Les restauracions que s’hi han fet han seguit estrictes criteris històrics i 
ens permeten gaudir d’un instrument excepcional. 

PIANO DE TAULA JOHANNES ZUMPE & BUNTEBART (Londres, 1776) .
MDMB 645
Johannes Zumpe (1726-1790) fou un fabricant de pianos d’origen alemany i deixeble 
de Gottfried Silbermann. El 1760 va emigrar a Londres, on va fundar una fàbrica de 
construcció de pianos. Va ser el primer a fabricar un piano rectangular anglès i a 
construir pianos de baix cost. Aquest fortepiano segueix el model estàndard anglès 
senzill; un instrument per als temps moderns: petit, lleuger i econòmic. Durant els 
anys 2016 i 2017, l’especialista Kerstin Schwartz ha treballat en la seva restauració 
preparant-lo per a ús musical. 
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MUSEU DE LA MÚSICA
L’Auditori
Lepant 150
08013 Barcelona 

93 256 36 50 
museumusica@bcn.cat

HORARIS MUSEU
Dimarts, dimecres i divendres, 
de 10 a 18 h.

Dijous de 10 a 21 h. 

Dissabtes i diumenges,
de 10 a 19h.

Dilluns tancat.

@museumusicabcn

PROPER CONCERT DEL CICLE
Diumenge 28 d’octubre 2018, a les 12 h 
FREDERICK MUNK: La guitarra modernista en un món que es transforma
Més informació i entrades a la recepció del Museu i a www.barcelona.cat/museumusica 


